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La secția cazangerie a uzinelor Mao-Țze.dun din Capitali, al itnrî de sudori rirstnici Iruntaji 
ează și tinerii Preda Cris tache și Vlăduț Gheorghe.lucrează și tinerii____  ___ _
Obiectivul fotografic i-a surprins pe cei doi tineri în momentul In care sudează ultimele co

luri din noua comandă pentru cazanele de petrol.
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La început secretarul de redac- 
n-a fost de acord:

— Postul utemist de control 
Combinatului poligrafic, chiar 
aici, de la Casa Scînteii ? Cel 

re are gazeta de perete la in
tre ? A, nu, nu 1 Căutați altul, 
deva... în provincie...
Mult mai tîrziu, într-o bună di- 
neață, intrînd în sediu, în fața 
zetei postului utemist de eon
ii al Combinatului reporterul îl 
zu pe neînduplecatul secretar 
nbind.
De atunci, lună de lună, cînd 
zeta se schimba oprind în ju- 
. ei atît pe cei sosiți prea de- 
îme, cît și pe cei întirziați, acti- 
atea postului utemist de con- 
1, pentru secretarul de redacție 
dovedea ca fiind bună, iar pen- 

reporter... crea reportajul.
Intr-o zi, un tînăr s-a oprit 
trmat în fața gazetei „Vorbește 
stul utemist de control". Era 
evărat că el, Florea Georgescu, 
iuțind cîteva imj 
:uns, pretinzind că a

iprimate, le-a 
___ r________ :ă a avut lipsă 
topurile de hîrtie, dar de aici 
iă la critică în văzul tuturora 
i „prea de tot". Prin hol trec 
incitorii din combinat, ziariștii, 
jpeții. Hm, are și o caricatură, 

poziție caraghioasă I Și după 
istatarea ca-i seamănă, dar că 
n-are nasul așa de borcănat, 
ărul s-a depărtat repede.
Idesea asemenea atitudini sînt 
i satirizate prin caricaturi și 
grame. Birocrația este bine în- 
ată atunci cînd prinde forme 
dente. De 1 Martie postul oferă 
»va „mărțișoare". Iată unul 
■esat unor tovarăși de la ser- 
iul contabilității: 
warășilor Cornescu și Cohn 
birocrația le place 
oferim drept plocon

>o cinci vagoane de hlrțoage..." 
’robleme mari ca : productivi- 
e, calitate, disciplină, sînt 

planul tematic al postului 
ia' de lună. Adesea, pentru 
strarea criticilor el folosește 
iratul de fotografiat, și pe pa
il gazetei apar „documente 
obitoare". Ordinea și curățenia 
locul de muncă, constituie fac- 
i de seamă în obținerea unei 
ități superioare a produselor, 
iul îngropat în deșeuri, iată 
moment surprins la un atelier 
secției de zincografie.
.Subiectele" sale, postul le ga
te fie prin Taiduri, fie prin se- 
ările primite de la coresponden-

ții din secții. Raidurile (sub forma 
unor anchete) sînt întreprinse 
periodic sau inopinat în toate 
secțiile, de către colectivul postu
lui — în componența căruia intră 
ingineri, muncitori, tehnicieni—și 
urmăresc de obicei una sau două 
probleme centrale. De pildă: cu
rățenie și calitate. Cea de a doua 
formă a activității este începută 
de către antenele postului de con
trol, corespondenții din secții și 
membrii colectivului stației de ra
dioamplificare, care sezisează 
neajunsurile și lipsurile. Sezisârile 
sînt apoi clasate de colectivul 
postului pe baza planului tematic 
general. Dacă se întîmplâ ca unei 
probleme care nu este atunci în 
planul tematic să-i corespundă 
mai multe sezisări, ea de aseme
nea este reflectată în numărul res
pectiv al gazetei. Toate acestea— 
raidurile, selecționarea corespon
dențelor — au desigur la bază 
consfătuirile colectivului postului

Și cînd raidul nu poate surprin
de toate aspectele critice ale unei 
probleme, colectivul postului or
ganizează studiul ei mai îndelun
gat și publică scrisori deschise în 
gazeta.

Se întîmplă uneori să se ivească 
lipsuri chiar în mijlocul colectivu
lui postului. Nici ele nu sînt ne
glijate. „Ar fi nedrept să ne 
„uităm" de la critică, cînd noi 
înșine sîntem cu critica* — spun 
membrii postului de control. Ast
fel, pe panoul gazetei, la loc de 
cinste stă o ramă frumoasă. In 
ramă sînt desenate trei capete. 
Ele poartă coafuri ciufulite, ochi 
speri ați și numele posesorilor. 
Sub ramă : explicația : „rugăm 
pe tovarășii de mai sus, membrii 
ai colectivului postului central 
U.T.M. de control, să ne trimită 
cîte o fotografie mai reușită pen
tru a le avea în mijlocul nostru 
la ședința de colectiv".

Și fiindcă veni vorba de acti
vitatea interioară și lipsuri per
sonale, n-ar fi rău ca în viitor 
postul să se ocupe mai mult de 
problema întreținerii clădirii.

N-ar fi rău de asemenea să se 
ocupe de calitatea muncii tinerilor 
linotipiști, de slaba calificare a 
zincografilor și calitatea proastă 
a multor zincuri de gazetă.

Acum, fiindcă se termină pre
zentarea, veți întreba — legitim 
— două chestiuni: prima, care 
este eficiența activității postului; 
a doua — de ce nu sînt pome-

niți pe nume membrii pcstnfcri de 
control ? «

Eficiența este dovedită de gru
purile de tineri și virstaid care 
se opresc zilnic in fața panoedui 
gazetei. Cei care rid aprobă 
țea critidL Cei posomori 
mingile la gindul câ a doua oara 
nu trebuie și nu vor mai fi afi
șați la acest panou. Eficiența 
este de asemenea dovedită de scri
sorile de răspuns care vorbesc de 
îmbunătățirea muncii In sec;ii — 
afișate la aceeași gazetă.

In legătură cu numele mem
brilor postului, este vorba de un 
anumit prestigiu. Tinerii nu cu
nosc prea bine pe tovarășul cu
tare sau cutare, „responsabil" sau 
„tehnic", d „postul de control’ 
ca un tot indivizibiL Pentru ei 
postul de control reprezintă o 
unitate, un singur tovjrăș care-i 
ajută ori de cite ori este nevoie. 
Mai este oare atunci necesar să 
dăm aici o lista lunga cu numele 
membrilor colectivului ?

V. CONSTANTINESCU

Ajutor frățesc
în cursul lunii aprilie au con. 

tinuat să sosească in țară canti
tăți masive de mărfuri pe care 
Uniunea Sovietică le livrează ță
rii noastre in baza acordurilor 
inebeiate anul trecut la Moscova 
ca prilejul tratativelor dintre de
legațiile guvernamental ale 
R.P.1. și L.R-S.S.

Pe calea ferată, prin punctele 
de frontieră Galați Socc a. Doi
nești și Sighet au sosit In acest 
timp circa 2474)00 tone de cerea
le. cocs, minereuri, laminate, ma
șini și utilaje etc. 31.000 to
ne de gria au fost transportate 
pe calea apel prin porturile Con
stanța și Brăila.

In primele 4 luni ale anului 
din Uniunea Sovietică n intrat 
In țară aproape 920-000 tone de 
mărfuri, dintre care mai mult de 
244.000 tone de cereale Au fost 
primite de asemenea circa 135.000 
tone de cocs și 1534)00 tone de 
minereuri — materii prime ’ de 
bază necesare industriei noastre 
siderurgice.

Studenta coreeană Zîm Boci 
Nio și studenta Sofia Nițu j 
fruntașe la învățătură, sînt j 
colege și prietene. S-au cu- ’ 
noscut tatiia oară in Faculta- j 
tea chimie industrială din : 
București. S-au intîlnit a- ; 
poi la cursuri, ia cantină, de j 
multe ori și prin sălile de • 
spectacole. Dar prietenia lor . 
s-a legat și mai mult in tun- . 
pel orelor de laborator in , 
care, ca și acum, cind urma- j 

resc deterrai- j 
narea viscozi- I 
tații cu viscozi- * 
metrul „Os- < 
vaW, 
două ,
lucrează cu pa- * 
sîune.

-Os- j 
cele J 

studente’!

.Mnrrr-ral Argeșului se împletește cu cuvintele lui Nicolae Bădoi, secretarul organizației de 
bază l'.TM. din Budești: lată dragii mei, — spune el tinerilor voioși — de aici încep tarlalele 
întinse ale întovărășiți lor noștri".

Curge molcom Argeșul către 
Dunăre. Primăvara a îmbrăcat în 

{straie ce verdeață sălciile plângă
toare, bugeacarile de răchită de 

■ pe malur.. I! ascult, mâ uit in 
i oglinda lui și plec mai departe 
prin satele ce’-și înșiră casele ca 
pe o salbă — din comuna Bu- 

i dești și pină la vărsarea lui în
Dunăre, aproape de Oltenița. Dar 
oricît mâ incintă Argeșul in prag 
de mai. n-am liniște. Nu greșesc !

. Fră mintă rea. aripile
' curiei ce sălășluiește in 
țăranilor muncitori de aici, 
nile. înțelegerii adevăratului 

j in viață ce ard in ochii lor 
toate acestea parcă m-au 
pe mine in hera lor.51

largi ale bu- 
in imite 

lumi- 
drum 
acum 
prins

♦ ★

potrivesc Nu vezi că a intrat ju
ma’te din sat ?* Cînd am auzit 
una ca asta de la mama, rn-am 
tras lingă Marin. „Hai, Marine, 
și eu d-aia am venit." „Și tu ?“ 
m.a întrebat Ion. „Da, și eu." 
„Atunci..." Și am ieșit toți trei 
pe poartă. Cind... „Stati — răcni 
tata — fără Ion D. Li scan, părin
tele vostru, nu- se mișcă nimic 
Merg și eu. Barbule, vino-ncoa. 
(Barbu e un frate al meu de 16

X

In primul raion 
complect cooperativizat 
din regiunea București
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din jintița stînelor mai bine 
de o jumătate de veac, șade 
proptit în bîtă, nemișcat ca o 
statuie de piatră, dăltuită în 
linii precise yi sobre. Clinii 
stau împrejuru-i căscînd plicti
siți — și întregul tablou res
piră o tihnă deplină și patriar
hală. In stingă, într-o vale care 
se înclină ușor, Săliștea se vede 
prin ceață ca o îngrămădire de 
minarete. De la marginea satu
lui se ridică pieptoși, convinși 
de propria lor prestanță, mun-

ciobanii, vorbind despre viața 
lor, au dovedit un umor reți
nut, sfios.

— Cum arată stîna dumnea
voastră ?

— Ehe. Avem un aparta
ment întreg.^

— ?//
— Da, cu odaie pentru mîn

care, pentru dormit yi bucătă
rie. Avem yi un chelnăr.

Si rid cu toții, cu niște dinți 
albi cum e cașul proaspăt.

— Da, dar nu stăm în ele.

&

l

Au început ploile 
primăverii. Dacă 
n-ar fi umbra de 
verdeață crudă pes
te cîmpuri și munți, 
zilele ar avea o mo. 
notonie și o frigidi
tate autumnală, ră
coarea te-ar pătrun
de cu răutate sub 
suman. Așa însă, 
cînd calci pe iarba 
crudă și plăpîndă 
care se împovărea
ză mulțumită cu 
boabe mari de apă, 
te încălzești cu a. 
min firea soarelui de 
aprilie care rîdca 
pînă mai ieri-alal- 
tăieri pe bărăganul 
nesfîrșit al cerului.

Totuși, pe o ase
menea vfeme nu
mai cioban să nu 
fii. lnchipuiți-vă că 
plouă de trei zile 
și trei nopți fără 
încetare, o ploaiS 
placidă, enervantă

p insistentă, care a făcut din 
cojocul în care sînt cuprinse pie. 
ile a vreo 5—6 oi țurcQne o ade
vărată mlaștină, iar de ve colop 
— pălăria aceea ciobănească 
în formă de strachină — curge 
pe ceafă, drept pe piele, cînd 
și cînd cîte un firicel de apă 
care te cutremură pînă în 
vîrful unghiilor. Și peste tot e 
pustiu. Numai ciobanul yi oile 
lui, iar mai încolo, retras și 
modest, măgarul cel purtător 
de poveri oficiază parcă o ru
găciune mută către înalturile 
din care curg ploile. Oile stau 
liniștite, se mișcă greoaie, adu- 
nînd între dinții albi și tociți 
iarba cu gust amar din care 
se va naște laptele. Mieii, scan
dalagii și mofturoși, behăie stri
dent, rătăciți de mame, iar 
atunci cînd le descoperă se nă
pustesc asupra ugerului bîțîind 
coada ca o pendulă.

Baciul Dumitru Porumbielu, 
un unchiaș vîrtos care a gustat

ții, care au în zilele acestea 
culori ce trec de la roșu des
chis la verde alburiu sau închis.

Baciul privește munții. Peste 
cîteva zile, turmele sale vor 
pleca spre pășunile bogate de 
la Plai și Sorț, întinse între 
Cindrelu și Crințu Săliștei. A- 
colo, pe un picior de plai, în- 
tr-o așezare cu frumuseți de 
baladă, e stîna întovărășirii 
zootehnice țlin Săliște. Turma 
de 1.050 de oi pe care 127 de 
oameni și le-au adunat îm
preună, va străbate timp de o 
zi drumul strecurcâ pe văile 
munților, pină la pășuni. Cinci 
ciobani meșteri vor stăpîni 
turma, înșiruind-o pe potecile 
bătătorite de jivine. Iar în 
urmă, greoaie și scîrțîitoare, 
vor veni carele, ocolind pe un 
drum lăturalnic, purtînd într- 
tnsele averea mobilă a stînii. 
Iarna, a rămas în munți, ca o 
ațîțare pentru lupii flămînzi, 
clădirea stînei, pustie și sin
gură. Acum ciobanii o vor face 
iarăși casa, atelierul și biroul 
lor.

Intr-o discuție sub ploaie,

ma- 
far-

spu- 
sub

In odaia de mîncare am făcut 
cășărie, in cea de dormit 
gazie, iar in bucătărie 
macia.

— Nu zău ?
— Păi da, așa e cum 

nem. Noi dormim afară
cer, că înăuntru, cine știe, mai 
răcim, ne trage corentu’ 1 Da* 
afară... Tot acolo mincăm, în 
aer curat.

— Da’ ce-i cu chelnărul ?
— A, avem noi un băiețan- 

dru de vreo 14 ani, al lui 
Schițea. El ne servește cu oile 
la strungă. De-aia-i zicem...

— Aha. Cită brinză dă o 
oaie la dumneavoastră ?

— O oaie, dacă n-o mănîn- 
că lupul, dă la noi unșpe kile 
de brinză. Atît am dat noi la 
oameni anu trecut — și-au 
fost mulțumiți.

— Cu farmacia-aia, ce zi
ceați ?

— Păi dacă se îmbolnăvește 
o oaie, ce-i faci ? îi iei pielea 
și spui c-a ursicat-o lupul ? 
Nu. O tratezi. Dacă nu merge 
aici, te duci cu ea la Săliște, 
îi faci o baie, o ijecție. To va-

i rășu Ilieș, agentu veterinar, 
vine mereu p-aicea.

— Dumneavoastră, ciobanii, 
•înteți membri ai întovărășirii, 
nu ?

— Păi sigur. C-aici se naște 
interesu’. Am și oile mele, și 
dacă am grijă de ele și iese 
brinză multă iau și eu, dacă 
nu... Niște ciobani mormâiau 
ei că să dea oile lor deoparte, 
înțelegi ? Nu. Nu se poate. 
Noi sîntem ca funcționarii. 
Vine luna, hop și președintele 
Popa cu banii. Iscălești în 
dreptul tău și iei salariu. Șase 
sute pe lună, mincarea nu te 
costă, in munte n-ai pe ce 
cheltui. Cind vrei, fugi la Să
liște să-ți înmoi mustața intr-o 
halbă, si te răcorești. Te 
duci la un cinema, la o dis
tracție, Iți faci un lucru in ca
să... Pentru că, adună mata 
șase sute lună de lună și să 
vezi cit ese, bani buni. Plus să 
ai brinză ta, ca orice tozist. 
Înainte, bacii ăia care făceau 
stîni, îți dădeau 4—5 kile de 
brinză. Restu’.„ Așa că-i buna 
tovărășia. Noi numai de-o săp- 
tămînă am ieșit pe hotar aici 
și-am și dat la oameni cîte o 
jumătate kil de caș. Da acuma 
sînt zgaibele astea de miei. Să 
scăpăm de ei. Sd mai crească 
puțin și le trecem beregata 
prin cuțit. Dacă nu, îi facem 
ciopor și-i luăm 
unu mai musai 
munte.

— Să vă mai 
vin lupii la oi ?

— Vin. Și ziua și noaptea. 
Cîte unu-doi. Da’ avem dini 
yt nu-i lasă. Tot timpul ciulesc 
urechile yi mîrîie. Îs yi ei func
ționari.

Ploua mai departe, placid yi 
insistent, fără zgomot și cu
loare. Un cîine a căscat gura 
mare, a scheunat yi s-o întins, 
apoi s-a scuturat împrăștiind 
în jur o ploaie măruntă.

— Ne, javră! mormăie ba
ciul.

cu noi. Că la 
să plecăm pe

întreb ceva:

ION BAIEȘU

MICA $1 MARE_ 
DESFAȘLR.ARE

La sfirșitul adunării de
gbri U.T.M. din Ulmeni mj-am 
dat întîlnire cu utemistul Gheor
ghe Liscan, care avea să-mi de- 

I șire povestea intrării familiei lui 
in întovărășire.. întocmai ca în 
r.uvela lui Marin Preda s-au „des
fășurat" ai lui. Desigur în cî- 

. teva rînduri de ziar va încăpea 

.numai o parte din destăinuirile 
I Iui Gheorghe Liscan din Ul- 
! meri...

„Eu vreau, nevasta vrea. Ai 
bâtrini însă, nu și nu. La mama 
țin. la tata, la fel. „Ce facem ne
vastă ? — o întrebam eu". „Trea
ba ta, eu plec ia mama. Ai mei 
au intrat! Tu ești mai îndărăt
nic". Auzi matale, eu îndărătnic... 
Cum crezi că mi-a venit atunci ? 
Am tăcut. M-am dus a doua zi 

. in Tâușanca. Am un cumnat, 
'Vasile Qprina îl cheamă. Acolo. 
I cumnatul mă Intimpinâ din ușă : 
„Gata! M-am înscris că soru-ta 
asta m-a cicălit de mi-a împuiat 

I urechile. Tu ce faci ?“ „Păi... tata, 
mama" — am îngăimat eu, uluit 

I de vestea cumnatului. Plec de la 
ei abătut și mai și. Mâ duc în 

I VaLea lui Soare, la părinți. Ei 
.stau acolo. Eu cu nevasta stăm 
j aici, la Ulmeni. Ii găsesc pe alde 
I Ion și Marin — frații mei, însu- 
| răii și ei — în curte. Unul tră
gea hăis, altul cea. Marin, cu ce
rerea In mină, spunea că se duce 

' la sfat. Ion îl ținea de mînă „Mai 
stai o țîrâ, mâ". Tata se uita la 

; ei. Mama îl certa : „Lasă copiii în 
pace. Ioane. Nu vezi că se ceartă 
din cauza ta ? Eu nu mă mai îm-

ale-

ani). Du-te la soru-ta Tudora în 
Chislet și spune-i că are învoire 
de la mine să intre. Ai înțeles ? 
Așa. Du-te și la Maria lui Vasile 
în Tăușanca și..." „Nu mai e ne
voie — l-am întrerupt — ei au 
intrat". „Ah afurisiții".

La sfat — îmbulzeală cu cereri. 
Ptiu, zic Eu codași Pe dracu, 
nevasă-mea o depusese de cum 
am plecat de-acasă. Ce era să fac 
Am... sănrtat-o._“.

Așa s-au „desfășurat* ai lui 
Gheorghe Liscan, în vreme ce se 
desâvîrșea „desfășurarea* în în
treaga comună Ulmeni, în între
gul raion Oltenița, cu peste 
22.400 de familii.

cîmp și alergi pe urmă după ei.
Cu aceste cuvinte l-a luat la 

rost tînărul Nicolae Bădoi pe 
Dumitru Marin, secretarul comi
tetului U.T.M. din comuna Bu- 
dești. Era ora 5 dimineața și, cu 
toate că stabiliseră să se întîl- 
nească la ora 6, el n-a mai avut 
răbdare. Cei peste 130 de utemiști 
din comună se sfătuiseră într-o 
adunare generală deschisă cum să 
atragă cît mai mulți țărani mun
citori în întovărășiri. Nicolae Bă
doi, ca unul ce era proaspăt in
trat în întovărășirea „1 Mai", ți
nea cu tot dinadinsul să arate ce 
poate. Așa că a doua zi se sculă 
cu noaptea în cap, ca să aibă 
vreme să mai discute cu Dumitru. 
Se temea ca nu 
înainte.

Bădoi alergă 
rudele care încă 
„Uite-te, mătușă
am. Zău, îți scriu o cerere... Ce 
naiba, tocmai matale să fii la 
urmă...* ...Și așa o luă în probă.

Ce-i drept, oamenii avuseseră 
răgazul să se convingă după zile 
și zile de frămintărl și discuții. 
Cu toate acestea mai erau unii în 
care neîncrederea atîrna ca de un 
fir de păr. în acea zi a „cules" 
24 de cereri pentru întovărășirea 
M1 Mai". Toate astea țin de tre
cut. Gomuna Budești aparține

NICOLAE BARBU
(Continuare tn pag. 3-a)

cumva să i-o ia

mai întti pe la 
nu intraseră : 

Lenuța, ce scris

ÎNTR-O SINGURA ZU

— Marine, încă nu tp-ai 
brăcat, mă ? Ce dracu, hai 
repede, că oamenii pleacă

îm- 
mai 

la

Gloduri la comemorarea
lui George Enescu

D. G. Dinicu
artist emerit al R.P.R., laureat al Premiului de Stat 

Directorul Conservatorului de muzică.
„Ciprian Porumbescu"

Au terminat 
însămînțările

Colectiviștii, întovărășiții și ță- 
ranîi muncitori cu gospodărie in
dividuală din raioanele Snagov, 
Htu și Răcari, regiunea Bucu
rești, au terminat însămînțările 
de primăvară. Cele mai mari su
prafețe au fost însămînțate pînă 

’ acum cu porumb. Unitățile agri- 
j co’.e socialiste și țăranii munci- 
' tori cu gospodărie individuală din 
t raionul Răcari au însămînțat cu 
, porumb o suprafață cu 1.650 ha. 

mai mare decît suprafața plani
ficată, iar cei din raioanele Titu 
și Snagov au sporit suprafețele 

| însămînțate cu porumb 
' ha. și respectiv 250 ha.

O atenție deosebită s-a 
folosirii seminței hibride

I rumb. In raionul Snagov, 
I exemplu, s-a însămînțat cu 
i minți hibridă 2.727 ha. față 
12.000 ha. cît era prevăzut în 
plan.

I Și în raioanele Videle, Dom- 
I nești. Alexandria și Oltenița în- 
I sămînțările de primăvară sînt pe 
sfirșite.

I __

cu 200

acordat 
de po- 

dr 
să.
de

Făcea parte din existența 
noastră de cind eram copii; par
că ar fi fost dintotdeauna și 
parcă trebuia să continuie să e- 
xiste de-a pururi... Și totuși, cu 
doi ani în urmă, vestea năpraz- 
nică a încetării din viață a lui 
George Enescu ne-a ajuns; cu 
toții am fost răscoliți, îndurerați. 
Se întîmplase ceea ce ni se pă
rea ca lucrul cel mai puțin fi
resc : George Enescu nu mai era.

Au trecut doi ani... Și azi ve
dem mai bine cît de puțin ne în
șelam în trecut. George Enescu 
începe să prindă contururi d<n 
ce in ce mai legendare. El se to
pește in istoria veacurilor in care 
poporul și-a făurit viersul, 
viersurile care se dezvoltau la 
voia intimplării — cum spunea 
el — șlefuindu-se singure, ca 
pietrele de rîu". Ne apare ca un 
moment istoric in care din forța 
vitală a geniului popular irupe 
deodată o mare personalitate ar
tistică ce face sinteza întregului 
trecut și arunca puntea spre vii
torul din ce în ce mai înalt. In
tr-adevăr. vrednicii pionieri ai 
muzicii rominești, înaintașii ge
niului enescian. au înfiripat o 
artă care a pîlpîit pe locurile 
noastre, dar flacăra artei mari 
muzicale, văpaia ei. care încăl
zește sufletele, le înnobilează, le 
topește laolaltă, a aprins-o Geor
ge Enescu.

sau 
interpretări 

ale muzicii 
Beethoven, 

Wagner, 
Șostakovici

„Poema romînă", 
Rapsodiile, Sonata a 
II l-a pentru vioară 
și pian, „Ocdip“, Sim. 
fonia de cameră 
genialele 
enesciene 
lui Bach, 
Brahms, 
Chausson,
și ale compozitorilor 
contemporani romini 
sînt momente de cultura 
zicală romînească ce stau 
cinste alături de cele mai 
roase înfăptuiri ale culturii mu
zicale universale contemporane.

George Enescu ne-a arătat cît 
de înalt este cerul muzicii noas
tre, încurajîndu-i pe toți tinerii 
de talent, cu individualități artis
tice variate, să-și ia avîntul spre 
înălțimi.

Dar George Enescu 
nu numai o moștenire 
și una etică. Cu ani 
scria sub titlul ,.O 
„Nu s-ar putea oare ca

Convocarea Congresului 
al ll-lea AS.I.T.

Consiliul Central A.S.I.T. a ho- 
tărît copvocarea Congresului al 
ll-lea al Asociației Științifice a 
Inginerilor și Tehnicienilor din 
R.P.R., între 29 mai și 1 iunie 
1957..

Cu prilejul împlinirii a doi ani 
de la moartea marelui muzician 
George Enescu. vineri a avut loc 
la Ministerul învățămîntului și 
Culturii ședința Comitetului de 
organizare a primului concurs 
internațional „George Enescu".

Comitetul este alcătuit din 
acad. prof. Traian Săvulescu, 
președinte. Ion Pas, adjunct al 
ministrului învățămîntului și 
Culturii și acad. Mihail Jora, 
vicepreședinți, Alfred Alessan- 
drescu, Mihail Andricu, Garabet

Premii acordată 
petroliștilor

Pentru a stimula pe pârtiei 
panții la întrecerea ce se desfă. 
șoară în industria petroliferă în 
urma chemării lansate de colec
tivul întreprinderii de foraj și al 
schelei de extracție Valea Case
lor, Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei și C.C. al SindN 
catului muncitorilor din petrol, 
chimie și gaz metan au hotărît 
instituirea unor însemnate pre
mii trimestriale.

Aceste premii urmează să se 
acorde brigăzilor fruntașe cu în
cepere din trimestrul II pentru 
tocte sondele la care forajul a 
început în acest an.

Astfel pentru brigăzile de fo
raj fruntașe care vor termina mai 
devreme săparea sondelor prevă
zute pentru o durată pină la 3 
luni se acordă un premiu în va
loare de 15.000 lei și un premiu 
în valoare de 10.000 lei; brigăzi
lor care vor termina mai devreme 
săparea sondelor prevăzute pen
tru o durată pină la 6 luni li se 
acordă un premiu de 20.000 lei 
și un premiu de 15.000 lei; bri
găzilor care termină mai devreme 
săparea sondelor prevăzute pen
tru o durată pînă la 9 luni un 
premiu de 25.000 lei și un pre
miu de 20.000 lei; de asemenea 
se va acorda un premiu de 30.000 
lei și un premiu de 25.000 lei 
brigăzilor care termină mai de
vreme săparea sondelor prevă
zute pentru o durată de peste 9 
luni.

Tot din fondurile ministerului 
se va acorda trimestrial fiecărui 
trust de extracție suma de 10.000 
lei din care se va premia cea mai 
bună brigadă de intervenție ia 
sonde.

Decernarea premiului 
„Vasile Alecsandri" 

pe anul 1956
Pentru a stimula crearea de 

noi piese într-un act care să 
contribuie la îmbogățirea reper
toriului echipelor artistice de a- 
matori, Ministerul Invățămîntuluf 
și Culturii a instituit premiul 
„Vasile Alecsandri" care se va 
decerna anual autorilor celor mai 
valoroase piese.

Juriul instituit de Ministerul 
învățămîntului și Culturii a ho
tărît decernarea premiului „Vasile 
Alecsandri" pe anul 1956 urmă
torilor scriitori: Tiberiu Vornic 
pentru piesa „Tîrgul inimilor" ; 
Ștefan Tita pentru piesa „Pește
ra" ; Mihail Davidoglu pentru 
piesa „Nemaipomenita furtună"; 
Suto Andraș pentru piesa „Fan
fara" ; Ferencz Laszlo pentru 
piesa „Umbar"; Valeriu Luca 
pentru p:esa „Nunta Ioanei"; 
S. Andreescu și T. Mănescu pen
tru piesa „Răsfățații",

Premiera
baletului romînesc „Călin"

La Teatrul de Operă și Balet 
a avut loc joi seara premiera ce
lui de al doilea balet 
prezentat în actuala 
baletul „Călin" după 
poem eminescian.

Muzica aparține lui Alfred 
Mendelsohn, maestru emerit al 
artei, iar libretul, regia și core
grafia sînt semnate de Tilde Ur- 
seanu. Conducerea muzicală a 
fost încredințată maestrului eme
rit al artei Egizio Massini.

romînesc 
stagiune: 

cunoscutul

ne-a lăsat 
estetică, ci 
în urmă, 
dorință" : 

amorul
propriu să joace un rol mai mic 
la noi, iar dragostea dezintere
sată pentru artă un rol 
mare ? Ce bine, ce frumos ar 

Și noi spunem: Ce bine, ce 
mos ar fi ca toți muzicienii 
îndeosebi cei tineri, care pornesc

mai 
fi r 
f ru

și

pe căile artei de-abia acum, să se 
pătrundă de această dorință enes- 
ciană, să o considere un prin
cipiu călăuzitor.

Dar despre Enescu ar fi atîtea 
de spus...

Ceea ce ne bucură în mod deo
sebit este că arta sa devine re 
zi ce trece un bun al poporului 
său iubit. Ne bucură să vedem 
cit de mult este cîntat Ne bucură 
să constatăm dragostea, pasiunea 
tinerilor muzicieni pentru el. La 
noi. la Conservator studenții or 
ganizează concerte Enescu avînd 
în program de pildă cele trei so
nate de vioară și pian și suita a 
doua pentru pian. Și nu le cîntă 
numai la Conservator ci și în 
tară, și poate, în curind, și pes
te hotare.

Toate acestea ne bucură și cît 
de mult s-ar fi bucurat George 
Enescu să le știe.

Avachian, George Breazul, Da- 
gobert Bucholz, Constantin Bu- 
geanu, Paul Constantinescu, Di- 
mitrie Dinicu. Romeo Drăghici, 
Ion Dumitrescu, George Geor
gescu, Vasile Jianu. Alfred Men
delsohn, Florica Musicescu, Con
stantin Silvestri, Zeno Vancea și 
Ovidiu Varga, membri.

Comitetul de organizare a ho- 
tărît ca desfășurarea concursuri
lor internaționale „George Ene
scu" să aibă loc din trei în trei 
ani începînd din anul 1958.

De asemenea, s-a hotărît pu
blicarea regulamentului cuprin- 
zînd condițiile de participare la 
primul Concurs „George Enescu" 
care se va desfășura între 5—15< 
septembrie 1958 la București.

Cu această ocazie vor fi invi
tate personalități muzicale da 
seamă de peste hotare atît pentru? 
a face parte din juriu, cît și pen
tru a-și da concursul la manifes
tările muzicale speciale care von" 
fi organizate în aceeași perioadă*-



HARALAMB ZINCĂ

dulce benzina romînească
Fragmente din romanul „Ultima toamnă“

Sfîrșitul copilăriei)
n ședința consiliului de administrație al 
uzinelor „Ferom S. A.“, colonelul Theo
dorescu ținuse o scurtă cuvîntare. 
Membrii consiliului, inclusiv reprezen
tantul armatei germane, îl ascultaseră 
cu interes. Numai directorul general, 
un bărbat de vreo cincizeci de ani, 
subțire la trup, păruse nemulțumit de

întreaga perorație a militarului. Iși clătinase discret ca
pul mare, îndreptîndu-și nervos ochelarii de pe nasul 
subțire, cu nări prelungi și fine.

In timp ce vorbise, colonelul încremenise ca și cum 
ar fi trecut călare prin fața unui regiment aliniat și 
pregătit să-i prezinte cuvenitele onoruri :

Sîntem obligați să facem educație patriotică mun
citorimii susținuse colonelul. Așadar, voi ordona ca 
toți lucrătorii, de la ucenic pînă la maistru, să asiste 
la solemnitatea plecării tancurilor germane pe front... 
Voi ordona arborarea drapelelor romîne și germane... 
Tot ce-i suflare romînească să simtă că uzina și-a în
deplinit o misiune de onoare... Căci astăzi...

Fusese întrerupt de glasul oarecum plictisit al direc
torului general:

— Domnule colonel, nu credeți că ar fi mai bine ca 
toată această solemnitate să nu aibă loc, sau poate să 
facem ceva mai simplu... mai sobru...

— Nu, nu, mă opun... mă opun categoric... Și cum 
ziceam, voi ordona...

militar al uzinei „Ferom S. A.** a

In romanul „Ultima toamnă" — din care prezen
tăm mai jos cîteva fragmente, scriitorul Haralamb 
Zincă surprinde un moment din lupta ilegală a 
U.T.C.-ului în anii războiului antisovietic.

La uzina „Ferom S. A.“ din București, uteciștii 
împiedică plecarea unor tancuri hitleriste spre front. 
Un rol hotăritor în această acțiune îl are ucenicul 
Gică Moțoc, de puțină vreme primit în organizație, 
care dovedește însă cu acest prilej mult curaj și 
sînge rece. Siguranța antonesciană deschide o an
chetă dar cercetările, lovindu-se de hotărîrea de 
luptă a tinerilor muncitori, nu-și ajung scopul. 
Sabotajul uteciștilor a fost o contribuție de preț 
la lupta poporului împotriva regimului fascist.

Și comandantul 
ordonat...

La 3 decembrie , —r----------------o--------------
apărură la poarta principală a întreprinderii, în fața 
administrației și a atelierelor. Apărură și ghirlande de 
brad, iar soldații, conform unui ordin special, primiră 
uniforme de paradă.

„Adia — așa cum își zicea colonelul — un vînt 
Sărbătoresc, un

1943, drapelele romînești și germane

putea să arunce în aer tot depozitul de combustibil I 
Numai să i se încredințeze misiunea asta și...

Acum stătea pe butoaie ca și cum nimin nu s-ar fi 
întimplat. Iși aminti că Tom Mix, în momentele cele 
mai grele, cînta, așa că el își reluă cîntecul.

După un timp observă că trecătorii se uitau după 
camion și Gică tăcu. Inima începu din nou să-i bată 
sălbatic.

Se liniști doar atunci cînd văzu butoaiele predate 
magazinerului.

Noaptea însă, se zvîrcoli în așternut ca un om bol
nav. Vise năstrușnice se amestecau între ele, hărțuia - 
du-1 fără pic de milă. Mereu se vedea în camion, în pli
nă acțiune: deșuruba... număra bucățelele de zahăr...

vînt patriotic 1“

ică Moțoc se angajase la uzinele 
„Ferom S. A.“ — ca ajutor de șofer 
pe camionul condus de un unchi 
al său — un bărbat trecut de pa
truzeci de ani, tăcut și plictisit de 
felul lui. Din pricina aceasta, sau 
poate din alte pricini, îi plăcea un 
pahar de vin bun, pe care obiș

nuia să-1 bea într-o singurătate deplină, retras un
deva, într-un fund de circiumă. La angajare, un
chiul își dăduse cuvîntul că o să-1 învețe șoferia. 
dar acum o meserie nu se învață cu una, cu două, 
Gică avea să ajute un timp la încărcatul și descăr
catul butoaielor de combustibl. Perspectiva aceasta 
nu-1 făcuse pe băiat să dea bir cu fugiții... Deși avea 
umeri firavi, înguști, un gît subțire și două brațe 
slăbuțe, se apucase de treabă cu seriozitatea adoles
centului trecut prin multe încercări grele. Muncea 
cu răbdare, dar mai ales cu nădejde. Insă, cu vre
mea, ajunsese să înțeleagă că unchiu-său, care era 
lin ce în ce mai plictisit, cam n-avea chef să-1 ini
țieze în tainele meseriei.

— Meseria ? zîmbea el cu amărăciune. Cum zici, 
să te învăț meseria ? Vrei tu așa ? Bine, mă, o să 
te învăț...

Răspunsurile indiferente ale șoferului îl înfuriau, 
dar n-avea încotro ; trebuia să rabde, mai ales că 
se obișnuise cu uzina. Se simțea legat de viața clo
cotitoare a uzinei, de noii săi prieteni, de organiza
ția în care nu de mult fusese primit.

La 2 decembrie 1943, camionul pe care Gică Mo
țoc lucra ca ajutor de șofer,' fu trimis să aducă de 
la un depozit militar trei butoaie de benzina, spe
cială, necesară celor zece tancuri. La ieșirea din 
uzină, Gică îl rugă pe șofer:

— Nene Costică, fii bun, cotește-o, pe la noi, pe 
strada noastră... vreau să-mi trag pe picioare niște 
ciorapi ceva mai groși... mi-e frig nene Costică.

Șoferul se uită cu milă la fața slabă a nepotului 
său și zise în silă :

— Bine, Gică... dacă mă rogi tu...
Gică dădu din cap a mulțumire, dar știa că nu

In curtea uzinei, muncitorii se strînseseră în fața 
coloanei de tancuri. Era ger. Un cer spălăcit ca o 
boltă murdară atîrna deasupra oamenilor. Dogaru 
se băgă printre oameni și începu’ să tropăie, deși nu-i 
era de loc frig.

Deodată, pe tancul din fruntea coloanei se ridică, 
destul de sprinten, colonelul Theodorescu. Mantaua, cu 
revere largi, îi cădea perfect, înălțîndu-1 parcă și mai 
mult. Cozorocul negru, cu fireturi de aur, îi adumbrea 
fruntea încruntată. împietri pe tanc ca o statuie. Pe 
dată, funcționarii de seamă ai uzinei se îngrămădiră în 
jurul „statuii". Directorul lipsea, iar această absență îl 
deruta pe colonel. Ce dracu ! acum nu se mai simțea 
chiar atît de sigur pe el. De ce ? Unde-i directorul ? 
Nu se face una ca asta ! Noblețea obliga. Tuși sec, 
apoi, cu o voce severă și afectată se adresă mulțimii:

„Frați romîni! Domnilor 1 Nu este bucurie mai mare 
decît mîndria de a munci. In ceasurile acestea grele, pe 
care le străbate neamul nostru, sărbătorirea muncii, de 
azi, când hărnicia și priceperea d-voastră au reparat 
tancuri germane de care frontul are atîta nevoie, ne 
bucură... Da, domnilor, ne bucură I (Tuși din nou și 
continuă). Hărnicia voastră este mărturie că în fața vi
tregiilor soartei, oricare ar fi ele, noi, romînii, sîntem 
uniți...

Cînd colonelul termină de vorbit, soldații strigară 
„Urrra!“ în vreme ce oratorul îi privea grav. Apoi 
înălță brațul într-un gest solemn și motoarele tancurilor 
se puseră în mișcare.

Tancurile porniră încet, greoi, șovăind parcă, prin 
coridorul viu, alcătuit din muncitori. Capacele turelelor 
erau deschise, iar comandanții echipajelor stăteau în
țepeniți ca la paradă.

Soldații continuau să strige „urraaa", motoarele 
duduiau, pămîntui se 
umplu curtea uzinei. 
Tușeau și înjurau.

cutremura. Un fum înecăcios 
Pe oamenii îi apucă tușea.

terminarea solemnității, Gică

„Ultima poveste" a lui Radu 
Tudoran e o istorisire închinată 
hotarului dintre copilărie și ado
lescență, celor din urmă jocuri 
ale vîrstei lipsite de griji mari, 
chiar cînd nu e prea răsfățată și 
primelor acțiuni care maturizează 
brusc, punînd, poate, temelia evo
luției viitoare.

Eroii sînt patru băiețandri — 
trei copii de țărani și un liceean, 
fiul șefului de gară — împreună 
cu prietenul lor, cantonierul, de 
neam polonez, Cazimir. Ei trec 
de la basmele ascultate cu pa
siune și crezute pe jumătate, de la 
construirea unui telegraf de ama
tori și a unui automobil cam 
bizar, deci de la o existență a lor, 
cu preocupări proprii, desprinsă 
oarecum de realitatea zilnică, a- 
mărîtă, a satului din anii războiu
lui, la salvarea unor internați 
polonezi, evadați dintr-un lagăr. 
Cantonierul este arestat, copiii 
suspectați, unul din ei, plăpîndul 
Culaie se sfîrșește mistuit de tu
berculoză și cartea se încheie cu 
fuga lui Cazimir, pregătită de 
băieți și favorizată de haosul care 
domnește în urma unor groaznice 
bombardamente.

Acțiunea povestirii se desfășoa
ră lent, lipsită de acel ritm alert 
cuvenit cărților de aventuri pen
tru copii. Nu e, deci, o povestire 
„palpitantă". Cartea lui Tudoran 
are, însă, alte merite și în primul 
rînd respectul adevărului vieții în 
cele mai multe din paginile sale. 
Aici trebuie menționat, în special, 
portretul lui Cazimir, principalul 
personaj adult al cărții. Există o 
prejudecată (concretizată uneori 
și în lucrări valoroase) care cere 
ca adulții, în literatura pentru co
pii, să fie întotdeauna caractere ne
te, eroul lui Tudoran reprezintă o 
răzvrătire hotărîtă împotriva a- 
cestei „retușări" a realității. Can
tonierul polonez Cazimir nu e atît 
complex, cît oarecum deformat su
fletește de împrejurările nefericite 
ale vieții sale, ca un copac strîm- 
bat de condiții neprielnice. Fire 
simplă, de fapt, cu inimă du
ioasă, cu mari resurse de genero
zitate, pierderea celor dragi l-a 
zdruncinat, l-a făcut să se în
chidă în eL i a creat o anumită 
mizantropie, accentuată de faptul 
că trăiește printre străini, care 
necunoscîndu-i tragedia, îl privesc 
cu neîncredere și o anumită osti- 

' litate pe acest om ciudat. Cazi- 
r»ir are un fel de filozofie pro

lene. care taparte Inea ta _zur- 
?agu“ și oameni buni. Moralitatea 
îui e oarecum șubredă: pentru 
co’.oiui său peste măsură de răs
fățat, care-i ține loc de familie, 
nu pregetă să fure găini din 
gospodăriile mai înstărite, sau 
mai sărace ale satului. Omul 
acesta devenit bizar și posac

*9 Radu Tudoran: „Ultima 
Poveste**. Editura Tineretului 1956

își revarsă afecțiunea asupra 
copiilor, poate fiindcă îi amintesc 
de micuții lui, morți în războiul 
trecut sau sînt mai puțin neîn
crezători decît vîrstnicii, poate 
fiindcă alături de ei află un re
fugiu din lumea reală, care nu 
i-a adus decît suferințe (cea mai 
mare parte a timpului petrecut cu 
micii săi prieteni se scurge în 
istorisirea unor întîmplări fantas
tice, născocite de 
cesta pretinzîndu-le 
reacționînd aproape 
cînd băieții nu cred 
cîtă disperare se 
cantonierul de această prietenie, 
singura legătură sufletească pu
ternică cu lumea satului, o do
vedește gelozia sa naivă față de 
orice-i poate îndepărta pe copii 
de el, „concurența" comică cu te
legraful construit de băieți — nu 
din îndemnul său și fără aju
torul său, ceea ce-1 îndurerează 
și-i trezește teama că le devine 
inutil. S-ar putea obiecta, poate, 
ținînd seama că povestirea e 
destinată copiilor, faptul că au
torul trece prea ușor peste remuș- 
cările cantonierului în legătură 
cu mijloacele neîngăduite prin 
care-i procură hrană cotoiului (Cu 
atît mai mult cu cît fură chiar 
de la morar, om nu prea înstărit, 
care nu e numai bunicul a doi din 
micii săi prieteni, ci și singurul 
om din sat de care s-a apropiat 
oarecum sufletește). Și, mai cu 
seamă, felul nu îndeajuns moti
vat, după părerea noastră, cum 
reacționează băieții aflînd că 
prietenul lor fură găini. O clipă 
buimăciți și îndurerați, ceea ce 
dovedește că sînt crescuți într-un 
respect sever pentru cinste, se 
consolează imediat, chibzuind cu 
o înțelegere nefirească la vîrsta 
lor că nu fură ci „le ia fiindcă 
altfel n-are cum*1, le ia pentru 
cotoi, socotesc ei, deci e scuzabil, 
deoarece este urmarea unui impuls 
generos, ba chiar încep să-i a- 
ducă d'e acasă pește și păsări din 
puținele rămase în gospodărie pen
tru a-1 scuti de a mai recurge la 
mijloace nepermise. Lucru greu 
de crezut.— exemplul cam imoral 
al cantonierului nu are nici o in
fluență dăunătoare asupra minții 
lor fragede, deși ei îl adoră și-l 
urmează de obicei orbește.

Altfel, copiii sînt destul de au
tentici. Micul Uță, de pildă, în
zestrat cu o curiozitate nestăpî- 
nită, amestec de candoare copilă
rească și istețime, e consecvent și 
firesc în tot ce face. Petruș. sin
gurul „intelectual" al grupului și 
mai yîrstnic decît ceilalți, aduce 
și o judecată mai matură, un orb 
zont mai larg precum și nevoia 
sfioasă de căldură a unei firi 
sensibile (acasă, el e un fel de 
cenușăreasă a familiei, toată so
licitudinea părinților concentrîn- 
du-se asupra fratelui său, băia
tul mamei vitrege). Poate că 
micii eroi ar fi mai bine conturați

Cazimir, a- 
adevărate și 

bolnăvicios 
în ele). Cu 
cramponează

dacă s-ar distinge și prin limbaj, 
cam prea cuminte și corect la toți, 
uneori chiar — ce-i drept mai rar 
— destul de pretențios (Culaie 
spune despre fata șefului de post 
că e frumoasă „ca primăvara cu 
vara laolaltă** dar „rea ca thsco- 
lul care bate iarna și chinuiește! 
copacii11).

In „Ultima poveste'* oamenii 
satului își trăiesc viața lor de 
griji mărunte și necazuri, de
parte — cei mai mulți — de o 
înțelegere limpede a situației, 
unii dezaprobindu-1 pe Cazimir, 
fiindcă ascunderea fugarilor polo
nezi li se pare un act ne la locul 
lui, alții socotind fapta sa dreaptă 
și omenoasă. Acesta e cazul și 
cu cei patru băieți care participă 
la salvarea fugarilor nu fiindcă 
ar avea vreo idee despre rosturile 
războiului criminal dus de fas
ciști, ci pentru că așa hotărîsd 
Cazimir. Poate că, în această difl 
recție, s-a accentuat prea mult pj 
o anumită nepricepere politica 
a copiilor. Nici la sfîrșitul cărții] 
nu se întîmplă vreun eveniment 
de cotitură și cititorul îl pără
sește pe băieți maturizați, dar 
nu înzestrați cu o nouă înțele-1 
gere a vieții. Se simte însă în 
carte acel „duh al vremii" de care) 
vorbește un personaj și în răzvră-i 
tirea copiilor față de chiaburul] 
moș Visarion și în hotărîrea dis-| 
perată cu care pornesc să-l scape; 
pe Cazimir de închisoare, ca și 
într-o anumită așteptare nelămu
rită care plutește în atmosfera 
ultimelor pagini. Viața a început 
să-și iasă din ale sale, cum spune 
titlul unui capitol și în final se 
presimt schimbările care vor veni.

Nu se poate, vorbind despre 
„Ultima poveste" să nu ne refe
rim la încă unul din meritele 
sale — trezirea în cititor a gustu
lui pentru tehnică. Băieții, după 
cum s-a văzut mai sus, instalează 
un telegraf prin care comuni» 
tot timpul cu pasiune și care ca * 
pată un rol hotăritor într-un mo
ment dramatic (folosind panica 
provocată de bombardament, cînd 
autoritățile sînt dezorientate, Pe- 
truș tr^psmite, datorită telegrafu
lui lor, ordinul de a se da cale 
liberă locomotivei cu care va fugi 
Cazimir). Cantonierul, meșter 
priceput, le confecționează un au
tomobil și o sanie cu motor. Pri
lej de discuții cu amănunte, de 
transmitere a unor cunoștințe teh
nice interesante. „Ultima poveste" 
e deci — cu rezervele menționate 
mai sus și unele privind lungimi 
pe care autorul le-ar fi putut ușor 
evita — o carte din toate punctele 
de vedere recomandabilă tinerilor 
cititori. .

FELICIA DAN

a 
bine să-1 ia în serios. Porniră în viteză și, eurînd, ca
mionul se opri nu departe de locuința băiatului. Gică 
sări din camion, strigînd șoferului că n-o să zăbovească 
prea mult.

— Bine 1 Bine ! răspuns șoferul... Te aștept... Din 
poartă Gică se mai uită o dată la camion ; șoferul 
părăsise cabina și se îndrepta spre circiuma din colțul 
străzii. Bucuros că o să se poată mișca în voie, Gică 
intră în casă, îi ceru mamei un coltuc de pîine și o 
pereche de ciorapi mai groși. Apoi intră în cămară și 
scoase dintr-o ascunzătoare un săculeț de zahăr, pe 
care în fugă**îl duse la camion și-l ascunse sub o pre
lata mare și grea. Oftă bucuros și se îndreptă spre cir
ciumă. Iși găsi unchiul în fața unui pahar de vin. Șe
dea cu capul în piept și privirile ațintite în gol. Pă
rea că visează. Auzindu-1 pe Gică, tresări nemulțu
mit...

— Ho! Ce-i ? Ce țipi așa ? N-am surzit... Da, da, 
plecăm... Ce mai face mă-ta ? vorbi el ursuz, ștergîn- 
du-și gura cu mîneca unsuroasă a paltonului.

Nu auzi răspunsul nepotului ; de altfel, nici nu-1 in
teresa soarta soră-si; pusese întrebarea din obșinuință. 
Gică urcă în cabină lîngă el și nu mai scoase o vorbă. 
Porniră. Străbăteau în goană capitala de la un capăt 
la celălalt și, pe măsură ce se apropiau de depozit, bă
iatul devenea tot mai neliniștit. Frica-i dădea tîrcoale. 
I se părea tot timpul că bătăile inimii — o, atît de 
zgomotoase — aveau să-1 trădeze. Așa că, în răstimpuri, 
bănuitor, trăgea cu ochiul la unchiu-său. Nu, șoferul 
nu-i auzea bătăile inimii: avea gîndurile sale. Ce om 
și unchiul ăsta I

Iscodindu-1, Gică, încerca o emoție asemănătoare cu 
aceea pe care o încerca la filmele de groază cu Bella 
Lugosi ori Boris Karloff ; simțea și teamă, dar și pu
tere. Da, fără îndoială, totul se desfășura acum ca în- 
tr-un film palpitant numai că de astă dată eroul prin
cipal era el, Gică Moțoc. Rezultatul acțiunii depindea 
de dînsul. O, dac-ar avea un revolver I Nu știa exact ce 
ar fi putut să facă cu o armă, totuși oftă „Ehei, un re
volver !“

Camionul intră în depozit. Sentinela, un soldat hitle- 
rist, se uită neîncrezător la Gică, (așa i se păru băia
tului), dar el îi răspunse printr-o privire flegmatică, su
perioară, cum numai Hary Piei, o mai arunca, în filme 
dușmanilor săi.

In timp ce încărcau butoaiele, sentinela germană se 
apropie iar de dînsul. „Dacă pune mîna pe mine ? O, 
dacă aș avea un revolver !“ Sentinela însă trecu țnai de
parte și Gică răsuflă ușurat... Da, întocmai ca în filme.

La înapoiere, după prevederile regulamentului, Gică 
trecu la paza încărcăturii. Acum, se cerea îndeplinită 
partea cea mai grea a planului. La început, șovăi. Era 
convins că trecătorii se uitau după camion, gata, ca la 
cea mai mică mișcare să-1 înhațe și să-1 dea pe mîna 
poliției.

Cele trei butoaie stăteau încremenite unul lîngă altul, 
așteptînd parcă clipa cînd însoțitorul o să-și învingă 
teama. Deodată, rușinat de teama care-1 țintuia locului, 
Gică apucă cheia pregătită din timp și se puse pe trea
bă. Deșurubă gura butoaielor și, în vreme ce camionul 
se hurduca, se apucă să strecoare în fiecare butoi cîte 
douăzeci de pătrățele de zahăr. La primul butoi mîi- 
ni'.e-i tremurară, la cel de-al doilea, îi tremurară mai 
T .'ir. iar la cel de al treilea începu să fredoneze o 

"rxbi la modă.
C-i *«: aminti sfatul lui Dogaru : „Aruncă

Sâ nu rămînă nici o urmă... Ai în- 
-■ înțeleagă ? Păi el dacă ar vrea, ar

Desen de TfA PELTZ

înșuruba. Cînd ajungea la ultimul butoi, ca <4în ■— 
apărea unchiu-său. Schimonosit de furie, acesta fi stri
ga : „Te-am prins Te-am prins 1“ Gică o lua la 
fugă, dar șoferul, mai iute de picior, fl F-l
prindea de urechi, ocârindu-l: „Te-am prins I Te Învăț 
meseria, iar tu bagi zahăr în butoiul de vin_ Lași, 
că-ți arăt eu ție ’ , îi trăgea de urechi, în vreme ce 
Gică gîndea cu disperare: „De-ați asta un revol
ver 1“

Apoi, unchiul se topea, făcînd loc unui alt râ, perei 
mai afurisit dea: primai. Pe neașteptate butoaiele prin
deau să se miște, să k dea de-a dura, șuiertod: „Pu
neți mîna pe el! Puneți mîna pe el!" N-avea decît o 
singură scăpare : fuga. Pidoarele-i erau grele, nu și le 
putea urni, iar butoaiele înverșunate, veneau gata-cata 
să-I zdrobească. Se trezea asudat, după care, reiuta- 
du-și somnul coșmarul reîncepea.

A doua zi, galben Ia față, raportă lui Mircea Dogaru:
— S-a făcut I

>•

n hala mare, cele zece tancuri repa
rate stăteau într-o aliniere perfectă, 
Sta de paradă ; tunurile drepte și tru

se păreau că privesc in direcția fron
tului. In jurul blindatelor, sentinelele 
hitleriste se învârteau, fără chef, de colo 
piuă colo.

Lingă tancul din fruntea coloanei,
Mircea Dogaru discuta cu aprindere cu un maistru 
militar german venit anume să verifice calitatea repara
țiilor.

— Tanken guten... tanken grossen — susținea Mir
cea stîlcindu-și limba și frecîndu-și mereu nasul tur
tit. Mare tonaj diese tanken I

Maistrul german surîdea, încîntat de eforturile lucră
torului romîn de a vorbi germana. Ii răspunse.

— Eine rechte Bemerkung... Unsere Technik ist 
eine hoche Technik... Unsere Technik hat noch nicht 
ihr letztes Wort gesprochen...

— Ja 1 Ja 1 aprobă Mircea, ca și cînd ar fi cunoscut 
la perfecție germana. De fapt nu înțelese decît „tehnic** 
și acum își zicea : „Care va să zică tehnică ’. ?** Lasă ca 
vă arătăm noi tehnică 1 Tehnică „Made în Bukarest 
Apoi spuse din nou : Ja I Ja: Tanken guten... nach 
fronten... „Tigrii** pauu!... Pauu I împușcă... trage...”

Căutînd să fie cît mai convingător, Dogaru își umfla 
obrajii, imita șuieratul obuzelor, zgomotul exploziilor 
și rîdea, descoperîndu-și dinții galbeni și ascuțițL

Stîmit de hazul romînului, maistru îl bătu pe umăr:
— Du gefăllst mir, bist ein lustiger und scherzvoller 

Bursch. Adăugă apoi în romînește : Vesel... Bravo !
Se iviră și echipajele tancurilor. Maistrul le ieși.surî- 

zător înainte, iar Mircea se retrase lîngă un motor de
montat și se prefăcu că-și vede de treaba. In hală era 
frig, trăgea din toate colțurile, dar lui i se făcu 
cald. Corpu-i ardea, îl furnica. Piesele-i cădeau din- 
mînă. Nu se știa fricos, ba dimpotrivă... Iar acum ?! 
De vină erau numai tanchiștii nemți! Prea apăruseră 
pe neașteptate 1 Acum își luau în primire mașinile. Ur- 
mărindu-i, simți în suflet o slăbiciune vecină cu frica : 
„Dacă am încurcat socotelile ? Dacă acțiunea o să fie 
descoperită înainte ca tancurile să părăsească uzina ?*'.

întrebările acestea chinuitoare se topiră în zgomotul 
motoarelor. Motoarele funcționau normal. Simțea cum 
pămîntui se cutremura sub picioarele sale. Și se lu
mină „De-ar pleca odată... de le-ași vedea pornite... 
Of... 1“
• t ! t •- .................................................. .......

După un timp, auzi sirena, apoi glasurile răgușite 
ale soldaților.

— Schimbul unu în curte!... Toată lumea în curte I 
Schimbul unu...

Pe marginea concertelor violonistului sovietic

riană auziseră și muncitorii; glumele pe socoteala co
mandantului nu mai puteau fi oprite.

Către ora prînzului, cele zece tancuri, remorcate de 
tot atitea tractoare, intrară pe poarta uzinei: nu mai 
erau atît de semețe ca în ajun. Drapelele care nu fu
seseră date jos, păreau acum anume arborate sâ tatîm- 
pine reintrarea în reparație a tancurilor germane.

Cînd primul tanc fu tras în hala principală, Mircea 
Dogaru ieși în întîmpinarea maistrului german...

— Was is das ?... aia... iaa ' se necăji el—
— Was ist das ? — tremură neamțul... Was ist

das Faci tu pe prostu’!
Se adunară și ceilalți mecanici din atelier. Mircea 

se prefăcu că cercetează îndeaproape tancul. Cînd și 
cînd, clătina capul rotund și murmura uluit:

— Was is das ? Aia... iaa ’...
Mîniat maistrul se simți obligat să dea o explicație:
— Băgat zuker la benzină...
— Zice că s-a băgat zahăr în benzină ! repetă mirat 

unul dintre muncitori.
— Was, zuker ? Dogaru se uită cu o mutră cara

ghioasă la cei de față... Zuker! De unde zuker ? Nu se 
găsește pentru ceai, dar mi-te pentru benzină!

Neamțul se înfurie și mai rău. Luă brusc mîna lui 
Dogaru și o afundă în rezervorul de benzină al tan
cului.

— Linge ! urlă el, — linge I 
De astă dată, Dogaru se prefăcu
— Linge 1
Ascultător, își linse degetul, apoi 

clipi des din ochi și, ca și cum 
n-ar fi înțeles nimic, își mai afundă 
încă o dată mîna în benzină. Spre 
mirarea celorlalți mecanici, Dogaru 
își linse degetele cu plăcere, ples
căind din limbă:

— Asta zic și eu că e minune l 
zise eL.. Curată minune, dom’le. E 
dulce... Zău e dulce... e dulce ben
zina romînească...

Continuă să se minuneze, privin- 
du-și degetele și surîzînd cu gura 
desfăcută pînă la urechi. Cîțiva iz
bucniră în rîs. Neînțelegînd exact 
ceea ce se petrece, neamțul se răsti 
iarăși :

— Was ? Ge-ai spus ?
— Spuneam că aveți dreptate, e 

dulce, îl liniști Dogaru.
Deodată, în hală se iviră direc

torul general, un ofițer neamț, colo
nelul Theodorescu și inginerul șef 
al uzinei. Muncitorii se retraseră la 
locurile lor.

începea ancheta.

supărat

MIHAIL VAIMAN
De numele lui Mihail Vaiman 

auzisem pentru intiia oară cu pa
tru ani în urmă, în preajma Fes
tivalului Tineretului și Studenți
lor de la București, tind tînărul 
compozitor Dumitru Bughici, pe 
atunci student la conservatorul 
„N. A. Rimski-Korsakov* din Le
ningrad a prezentat la Uniunea 
Compozitorilor suita sa pentru 

jV oară și pian. Era tipărită, par- 
.tea de vioară fiind redactată de 
M. Vaiman, ți inregistrată intr-o 
strălucita interpretare a aceluiași 
violonist. Atunci ne-a fost stîmit 
interesul pentru violonist

Apoi, iără a.l auzi, n|-am bu
curat ailind de succesele sale in 
tară și peste hotare și... l-am aș
teptat.

A venit—
Este de aproape două săptă- 

mîni în țară și publicul nostru a 
avut prilejul să-1 asculte, să-1 
cunoască mai temeinic, să-1 ad
mire, sâ discute in jurul ariei 
sale Vaiman este unul din acei 
artiști in fața căruia nu poți ră-

o 
nu 
un

mine indiferent. El cîntă cu 
pregnanță, o căldură care 
poate să nu cucerească. Este 
tehnician remarcabil, strălucitor, 
dar este cu mult mai mult decît 
atît: este un muzician.

Tînăr fiind, apare deja ca un

Rusalin Mureșanu

Către sufletul meu
Suflete limpede, suflete. 
Ușor ca și floarea dintîi, 
Vîntul în patru zări sufle-te 
Și totuși întreg să-mi rămii.

Cum lacăt în ușă tu nu 
Să-ți fie toți OAMENII 
Amicii și necunoscuții
De-o seamă pe toți să-i

fii 
goști!

cunoști.

De cumva în tine vreodată 
Dușmanul își cată lăcaș, 
Minciuna spre tine de cată 
Ori prietenul care e laș.

Suflete limpede, suflete, 
Curat ca și floarea dintîi 
Cu ura de moarte umple-te 
Și-nchis pentru dușman rămîi I

reprezentant de frunte al școlii 
violonistice sovietice. El și.a în
ceput studiile cu eminentul profe
sor Piotr Stoliarski din Odesa 
care l-a călăuzit in anii de uce
nicie și pe marele David Oistrah 
și. mai tirziu, pe Igor Oistrah. 
După doi ani, mutîndu-se la Le. 
ningrad, a continuat studiul său 
cu Iurî Eidlin, remarcabil profe
sor care este părintele spiritual a 
numeroși violoniști de seamă din 
U.R.S.S. Acesta i-a fost îndru
mător de.a lungul studiilor, vre
me de mai bine de opt ani

Apoi tînărul talent și-a luat 
zborul cucerind laurii concursuri
lor internaționale de la Praga, 
Leipzig și Bruxelles și întreprin- 
zînd numeroase turnee de con
certe

In seria de concerte date la 
București, violonistul sovietic ne.a 
prezentat lucrări reprezentative de 
Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, 
Ceaicovski. Debussy, Ravel. Pro
kofiev, Șostacovici și „Hora stac
cato" de Dinicu-Heifetz. Un re
pertoriu vast, în care Vaiman a 
demonstrat clar amploarea talen
tului și măiestriei sale. Ca toti 
violoniștii sovietici de seamă, Vai
man are o tehnică excepțională 
Puritatea intonației — cerință ne 
care o uită unii din tinerii noș
tri violoniști — este desăvîrș.'iă. 
Vaiman scoate din vioara sa 
„Guarnieri" un ton cald, frumos, 
de o extremă finețe. O bogată pa
letă de „vibrato", o mînă dreaptă 
înzestrată cu o sensibilitate ex
cepțională vin în sprijinul unei 
muzicalități într-adevăr alese, u- 
nui rafinat simț al frazării, al 
gradației în construcția mare.

Violonistul este tînăr, în pro
ces de maturizare, dar avem con
vingerea că, deși multe din inter, 
pretările sale se vor aprofunda, 
poate, chiar schimba, o trăsătură 
va rămîne consecventă: comuni
cativitatea sa caldă. Vaiman este 
departe de acel caracter olimpian, 
uneori puțin rece, al altor violo
niști mari ; el vibrează cald, ex
trem de ^omenesc, de aproape de 

a c^dea în vulgari
zări, fără a face concesii de gust. 
Aceastătrăsătură a asigurat, în 
bună măsură, caracterul direct al 
contactului cu publicul și legă, 
tura emoțională care s-a stabi. , 
lit între el și sală din capul locu
lui, cînd a triumfat în concertul 
de Șostacovici.

Dar această trăsătură a artei 
sale se îmbină cu complexitatea

gindirii și gustului: Ciaconna de 
Bach, Concertul nr. 5 de Mozart, 
Sonata de Prokofiev, Sonata de 
Ravel și Concertul de Șostaco- 
vici, care au însemnat reușitele 
cele mai remarcabile ale lui M. 
Vaiman, cer tocmai un instinct 
și o știință a construcției, o fan
tezie, strînsă în cadrul stilului, 

■ pe care violonistul le-a vădit din 
i plin. Și prima sonată de Beetho- 
i ven și, a treia de Brahms ne-au 

desvăluit aceste calități deși. în 
cazul lor, Vaiman pare a nu fi 
ajuns încă la acel nivel de apratf 
fundare și redare proprie artM 
înalte pe care a vădit-o in ce
lelalte lucrări.

Vaiman a introdus în Drogra- 
meie sale, alături de piese de 
mare, complexitate, și piese mai 
ușoare în ceea ce privește înțele
gerea și care strălucesc în primul 
rînd prin virtuozitatea cerută, 
căutînd să satisfacă în cadrul 
aceluiași concert gusturi cît mai 
diferite fără a dăuna prea mult 
unității programului. Aceasta 
explică și programarea, în partea 
a doua a recitalului, alături de 
sonata de Prokofiev și a Introdu
cerii și Rondoului capricioso de 
Saint-Saens. Era o vecinătate 
greu de echilibrat și am apreciat 
introducerea a două piese scurte 
de Prokofiev (magistral cîntate ) 
între ele, spre a servi și drept 
„tampon" *).

Vizita lui Mihail Vaiman ne-a 
oferit prilejul să reîntîlnim pe 
pianista Maria Karandașova, in* 
strumentistă de talent și gust, cu 
o-tehnică frumoasă, care susține 
cu remarcabilă artă parted de 
pian a recitalelor iui.

Mihail Vaiman este un nume 
despre, care se va auzi din ce în 
ce mai mult. După turneul său la 
noi el numără prieteni și calzi 
admiratori care-i sînt recunoscă
tori pentru clipele de apropiere și 
înălțare prin artă pe care le-a 
prilejuit ia concertele sale.

FR. SCHAPIRA

*) Nu pentru întîia oară pro 
gramul de sală al unui recital or
ganizat de OSTA cuprinde greșeli 
grosolane. Astfel. în locul rezervat 
indicării mișcărilor sonatei de 
Prokofiev s-au dat titluri de piese 
care urmau să fie cîntate ulterior, 
creindu-se confuzii. întârzierea 
programelor de sală a făcut ca 
cuprinsul concertului să fie anun
țat „pe viu", obicei ce se potri
vește mai bine la concerte de 
estradă.



A sosit poștașul. Plicuri de 
toate culorile, de toate mărimile 
se revarsă pe birourile redacției 
Sute de gtnduri, sute de imagini. 
Din teancul de scrisori alegem 
cîteva. Două, trei scene din re
voluția culturală care se desfă
șoară în școli, cămine culturale, 
cluburi, muzee, săli de spectacole. 
Oare ce știre ne comunică astăzi 
studentul Anton Păunescu din 
Îndepărtata cetate a fierului?

sfîr- 
par-

aud

întîlnire 
cu „derbedeii“

Hunedoara. Amurg. VuietulHunedoara. Amurg. Vuietul de 
vulcan clocotitor al Combinatului 
ziderurgic răsună înfundat, 
form La răstimpuri șuierat 
dent de locomotivă spintecă 
duhul. E ora cînd străzile 
trale devin neîncăpătoare 
de vînt împing cînd și cînd 
pra orașului miros de fier topit. 
Unde oare se duc atît de grăbiți 
tineri: în grupuri care dispar 
tn aceiași direcție ? Să-i urmă
rim și, fie-ne iertată indiscreția, 
vom surprinde frînturi din discu
ția lor.

— A venit Nicuță ? Sînt curios 
să-1 văd, însă...

uni- 
stri- 
văz- 
cen- 
Pale 
asu-

n-am invitație...

le în picioare șl nu s-a bucurat 
cînd vecinul său, un bătrîn fur- 
nalist ii îndemnă cu voce îare

— Hai șoferule. ia cuvîntul 
Ce. dacă ai ajuns om In toată fi
rea îți renegi trecutul ? Ai uitat 
cită bătaie de cap mi-ai dat ?

Jan, „șoferul” se ridică în 
șit în picioare. O dată cu el o 
te din cei prezenfi îl imită.

— Stați |os I Stați jos I se
mai multe voci. Ordinea se re
stabilește cu greu.

— Eu nu mă împac 
eroul real al cărții — 
nea asta de derbedeu, 
am fost odată. Jucam 
bani, mă țineam de drăcii, 
chiar și moșul ăsta a fes multe 
ponoase de pe urma mea. Ce aș 
fi ajuns eu într un stat ca
pitalist ? Un matricol in plus In 
ir-o închisoare. Astăzi insă prin 
grija partidului am ajuns cu ade
vărat om. Sînt muncitor califi
cat. am casa mea. am copii, am 
un (ei precis in viată

Unui după altul eroii cărții se 
înscriu la cuvlnt E greu să cu
noști in fruntașii de astăzi în
conjurați de stima tovarășilor lor 
pe „derbedeii” de altă dată Sus 
pe scenă Nicu(ă Tănase zîmbeș- 
te fericit. Jos. în jurul eroilor tn 
„carne și oase” îmbulzeală de 
nedescris Pe cine vizează acla
mațiile puternice ? Pe scriitor sau 
pe eroii săi ?

— spune 
cu notiu- 
Derbedeu 
cărți pe 

uite

Invitație la concursul 
de sîmbătă seară

concursul punînd un accent deo. 
sebit pe ținuta dansatorului și 
corectitudinea execuției. Tinerii 
Andrei Ersek și Catalina Mikloș 
au demonstrat convingător că 
stăpînesc intr-o mare măsură ar
ta dansului, cîștigînd pe merit 
partea a doua a concursului. 
Pentru prima oară, în acea seară, 
unii tineri s-au hotărît să-și co
recteze stilul de dans, să se de
baraseze de figurile lipsite de e- 
legantă. începutul promițător a 
îndemnat pe organizatori să ini
țieze și alte concursuri de dans 
Dacă cumva la sfîrșitul următoa 
relor două săptămîni tineri din 
alte raioane se vor afla prin ra
ionul nostru, îi invităm cu plă
cere la concursul de sîmbătă 
seara.

Trei plus una
lată acum o poveste adevărată 

cu un director de cămin cultura! 
și un dosar conținînd trei plus 
una scrisori.

Prima scrisoare
25 martie 1957

„Apa nu îi place
Vinul nu-i displace
Iute la mînie
Grozav la beție
Fruntaș la vorbărie
Ghici: Cine să fie ?

(Răspuns: tovarășul Stoian 
Constantin directorul căminului 
cultural

ln centrul Timișoarei

Mitingul de la uzinele „23 August" 
cu participarea delegațiilor 
sindicale de peste hotare

• ■

PĂCII"CURSA

— Nu-i bai La ușă trebuie să 
fie vreun cunoscut Haide cu 
noi I

Și așa cum era de așteptat, tn 
curînd. sala unde urmează să 
aibe loc intilnirea scriitorului 
Nicută Tănase cu cititorii s-a 
umplut pînă la refuz. Deodată, 
larma se potolește ca prin far
mec.

— Asta e scriitorul I ? se mi
ră. multi privind către tînărul 
care pășește sfios treptele scenei 
Se așteptau să intîlnească un 
bărbat impozant și ctnd colo un 
flăcău obișnuit așa cum 
multi 
voce 
tește 
deii" 
rindă
Mai bine de o oră respirația zgo
motoasă a combinatului* nu e 
luată în seamă de nimeni Scrii
torul a sfîrșit lectura încep în
trebările :

— Să ne spună tovarășul Ni
cută dacă eroii săi sînt reali.

— Am dori să cunoaștem bio
grafia scriitorului

Nicută Tănase se ridică și cu 
glas scăzut, emoționai își dea
pănă' propriile amintiri :

— De mic am rămas 
N-aveam cu ce trăi.. Am 
într un timp ziare.. Am 
meseria de lăcătuș... Am . 
Bucureștiii! și tn 1947 am venit 
la Hunedoara...

— El e, Marin Rinduș, eroul 
din cartel — exclamă entuzias
mat un tînăr din fundul sălii.

— Tn privința eroilor mei. ce 
să vă spun Dacă nu i-ati cunos
cut încă vi-i prezint eu

Jan „șoferul" ședea fn primele 
rînduri Ti venea greu să se scoa-

. . sînt
pe străzile Hunedoarei Cu 
calmă Nicuță Tănase ci- 
pasaje din cartea „Derbe- 
Prin fața cititorilor se pe- 

Hunedoara anilor 1947-1950.

Deschidem o nouă scrisoare. 
Un plic mic de hîrtie fină, căp
tușit cu foită albastră, nu poartă 
numele și adresa expeditorului. 
Din ce colt de tară a plecat ? 
Ștampila poștei imprimată cu tuș 
negru elucidează întrebarea: 
Tîrnăveni, regiunea Stalin. încă 
de la citirea primelor fraze, seri, 
sul ordonat, ușor aplecat spre 
dreapta și stilul concis, cursiv, 
ne indică numele unui activ co
respondent : Ion Hasașu. Să-i 
dăm cuvîntul:

...Concursul de dans organizat 
de Casa raională de cultură și 
comitetul raionai U.T.M. a găsit 
un larg ecou printre tinerii din 
orașele lirnăveni și Blaj Peste 
o sută de tineri tmparțiți în 
două grupe (fete și băieți) au 
participat la întrecere Prima par
te a concursului intitulată „teo
retică” a fost compusă din ghici
tori muzicale și lectura unor 
scurte referate privind caracteris 
ticele instrumentelor muzicale, 
ale dansului clasic, modern și

din comuna Boldu).
Corespondent 

Drăghici Dumitru 
țăran

— Tinerii din comuna 
doresc să transforme că.

orfan., 
vîndut 

învățat 
părăsit

popular. Intenționat fn referate 
au fost incluse greșeli pe care 
tinerii trebuia să le seziseze. 
Partea — practică — a con
cursului. contrar așteptărilor, s-a 
dovedit extrem de dificilă. Cu 
această ocazie multi tineri au în
țeles în sfîrșit, că topăiala zbuciu
mată, colorată cu figuri excentri
ce nu oferă satisfacția unui ade
vărat dans Juriul extrem de exi
gent a condus cu competentă

Patria. București, înfrățirea între po» 
poace ; .CITADELA SFARÎMATA" 
(complecta1 e : Farmecul adlncurilor) ; 
Republica, I. C. Frimu - ,,ÎN TOIUL 
LUPTEI ; Magheru, Lumina Gh Coș* 
buc. 23 August. MĂGĂRUȘUL MAG* 
DANEI V Alecsandri Elena Pavel : 
INIMA CINTA“ . Central: ..ULTIMA 

ÎX’TÎlNIRE •; VictoHa Arta , .VAGA
BONDUL" (ambele serii): Doina Va* 
sile Roaită. Volga : .BONJOUR ELE
FANT Maxim Gorchi : „FRATELE 
MEU BAMBUSUL- (complectare Bas
tonul fermecat): Tineretului: CICLU
DE FILME PENTRU COPII: Timpuri 
Noi: „SAPTAM1NA FILMULUI RO- 
MÎNESC DE PĂPUȘI" : Gh. Doja. Iile

Pintilie: „PREA TTRZIU": AL Popov. 
T. Vladimlrescu : ,CU FAȚA SPRE 
PUBLIC ’ (complectare : IVES MON 
TAND); Grlvița. Popular : „TAINA 
NOPȚI) ETERNE"; Cultural. N B«l 
cescu .FRUMOASELE NOPȚII": U 
nirea ..DREPTUL DE A TE NAȘTE"; 
C David : MELODII NEMURITOA 
RE’ ; Al Sahia. Miorița I Mai : „DON 
JUAN": Munca : .URAGANUL": Mo 
sllor : .BALADA SIBERIEI”: Done» 
Simo Libertății’ .ULTIMA INTILNI 
RE OlgH Benele : ..AL 41 LEA" : 
Aurei Vlalcu ..RISETE IN PARA 
DIS' : Alianța: .COASTA LUI ADAM": 
Flacăra „PODHALE IN FLĂCĂRI-; 
M. Eminescu : „TRANDAFIRII LUI 
ALLAH”.

P. S. 
noastră 
minul cultural dintr-o casă pus
tie cum este în prezent într-o a 
devărată casă de cultură. Din 
păcate tovarășul Stoian Constan
tin nesocotește propunerile noas. 
tre și continuă de luni de zile să 
nu ducă nici un fel de activitate, 
avînd în plus o comportare mo
rală ce lasă mult de dorit. Tot 
datorită neglijentei lui sala de 
proiecție a căminului a ajuns tn- 
tr-o totală stare de degradare.

A doua scrisoare
27 martie 1957

(Este o copie de pe adresa prin 
care „Sctnteia tineretului” semna 
lează sfatului popular al raionu
lui Rîmnicu Sărat sezisarea co
respondentului).

A treia scrisoare:
„Sfatul popular al raionului 
Rîmnicu Sarat, secțiunea 
culturală Nr. 178 din 
aprilie 1957

Către
„Scînteia tineretului*

10

mar-27 
făcute de

La sezisarea dvs. din 
tie, în urma cercetărilor 
noi vă comunicăm că cele arătate 
de dumneavoastră sînt juste.

Directorul căminului cultural 
din comuna Boldu a fost scos din 
muncă. De asemenea s-au luat 
măsuri pentru repararea urgentă 
a sălii de proiecție.

A patra scrisoare:
15 aprilie 1957

„Dragă tovarășe Drăghici,
Pînă la primirea acestor rtn- 

duri ai constatat singur că sezisa
rea dumltale trimisă ziarului a 
contribuit din plin la înviorarea 
vieții culturale din comuna Boldu 
Iți mulțumim...*

★
A patra scrisoare este unul din 

zecile de rapoarte zilnice prin 
care redacția rapoartează cores
pondenților voluntari modul cum 
au fost soluționate problemele se- 
zisate. Ele slnt o confirmare tn 
plus a faptului că adevăr-ații stă- 
ptni ai ziarului sînt miile de ti
neri din satele și orașele țării 
noastre.

D. PAUL

Vorbitorul s-a referit apoi la 
condițiile specifice în care dife
ritele țări construiesc socialismul, 
subliniind că acestea nu consti
tuie un obstacol pentru întărirea 
solidarității lor.

El a arătat rezultatele însem
nate in colaborarea și prietenia 
dintre R.P.R. și R.P.F. Iugoslavia.

In numele delegației iugoslave 
și a oamenilor muncii din Iugo
slavia — a spus vorbitorul — 
noi vă dorim noi și noi succese, 
fiindcă ele Servesc țelului comun
— păcii, socialismului și bunei 
stări a oamenilor muncii".

Aducînd salutul muncitorilor 
italieni Mario Caccia, secretar al 
Federației sindicatelor muncitori, 
lor textiliști din provincia Novara, 

mitingul, tov. Gh. a spus:
„Vă pot spune că impresiile pe 

care le-am avut zilele acestea vi- 
Zitînd frumosul dv. București au 
fost din cele mai bune.

La voi, unde nu mai există ex
ploatatori, in fiecare zi, în fiecare 
an se fac pași înainte pentru o 
viață mai bună. In acest timp la 
noi in Italia condițiile dp trai ale 
majorității muncitorilor nu se 
îmbunătățesc ci se înrăutățesc 
în sectoarele care trec in prezent 
printr-o criză economică, ca de 
exemplu, viața muncitorilor tex
tiliști și a muncitorilor agricoli.

Succesele voastre sînt și ale 
noastre. Atita timp cîf Uniunea 
Sovietică, China, Rominia și toa
te celelalte țări socialiste se în
tăresc, cu cît crește solidaritatea 
lor cu tot atîta devine mai greu 
imperialiștilor să-și realizeze pla
nurile lor agresive Unitatea cla
sei muncitoare din toată lumea 
este o forță uriașă.

Noi, în numele muncitorilor i- 
talieni, dorim ca această unitate 
să se întărească din ce In ce mai 
mult, iar relațiile între muncitorii 
din toată lumea să fie mereu mai 
strînse”.

A vorbit apoi Tallat Taglibl. 
președintele Federației sindicate 
lor progresiste din Damasc Siria.

„Vă transmit salutul muncito
rilor sirieni — a spus vorbitorul
— și vă felicit din toată inima 
pentru ceea ce am văzut aici, 
pentru dezvoltarea și progresul 
obținut in tara dv.

Tallat Taglibi a vorbit apoi 
despre lupta poporului sirian im- 
potriva imperialismului, împotri
va urmărilor grele ale crizei eco
nomice, pentru dezvoltarea indus
trială a țării, pentru progresul ei.

Sper, a spus tn încheiere vor
bitorul că socialismul va triumfa 
tn întreaga lume, deoarece s-a 
dovedit că el este cel mai bun 
sistem social”.

A luat apoi cuvtntuî delegatul 
Federației Sindicale Mondiale, 
Ferdinand Victorin Duguet, secre
tar general al Uniunii Internatio
nale a sindicatelor minerilor 

„Succesele dv. care se înmul
țesc mereu datorită muncii perse-

Membrii delegațiilor sindicale 
de peste hotare care au pârtiei- < 
pat la sărbătorirea zilei de 1 Mai 
în Capitală au fost vineri oas- : 
petii muncitorilor de la uzinele 
„23 August”.

In cursul dimineții delegațiile 
din U.R.S.S., R.P. Chineză, Aus
tria, R.P. Bulgaria, R. Cehoslova
că, Egipt, Franța, Germania, Ita
lia, R.P.F. Iugoslavia, Olanda, 
R.P. Polonă, Siria și R.P. Ungă 
ră, precum și reprezentantul 
F.S.M., au vizitat sectoarele de 
producție ale uzinei; muncitorii 
le-au făcut o primire călduroasă.

La ora 15 în marea hală a sec
torului mecanică a avut loc un i 
miting la care au luat parte peste 1 
5.000 de muncitori.

Deschizînd mitingul, tov. Gh. ; 
Șerbănescu, președintele comitetu
lui de întreprindere a salutat pe ' 
oaspeți în numele colectivului de : 
muncă al uzinelor.

Din partea muncitorilor uzinei 
a luat cuvîntul lăcătușul fruntaș | 
Ilie Gheorghe.

A vorbit apoi Vu Husan-șeng, 
șeful secției organizatorice a Fe. : 
deratiei sindicatelor din întreaga i 
Chină.

„Sîntem foarte bucuroși că am 
putut vizita astăzi uzina dv. Știm 
că această întreprindere a aparti- < 
nut in trecut unui mare capitalist I 
Acum însă ea a devenit proprie 
tatea oamenilor muncii. Uzina i 
dv. care înainte servea telurilor : 
războinice, produce acum pentru I 
scopuri pașnice. Cu multă satis- 1 
facție am văzut și realizările dv. 1 
culturale și sociale. i

Sîntem convinși că sub condu- i 
cerea Partidului Muncitoresc Ro- • 
mîn veți obține și pe viitor suc- , 
cese mari în opera de construire 
a socialismului. I

După ce a expus succesele ob- - 
(inute de clasa muncitoare chi- i 
neză în construirea socialismului, , 
vorbitorul a spus : ■

Mai avem încă multe greutăți 
de învins dar sub conducerea | 
Partidului Comunist și cu aju- I 
torul Uniunii Sovietice și al ță
rilor de democrație populară, cu i 
sprijinul tuturor oamenilor pro- • 
gresiști din lume, poporul nostru 
harnic va reuși cu siguranță să | 
construiască o patrie socialistă”, i

Din partea delegației oameni
lor muncii din R.P.F. Iugoslavi» 
a vorbit Krsto Popivoda, membru 1 
al C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, membru în pre
zidiul Uniunii Socialiste a po
porului muncitor din Iugoslavia.

„Vă transmitem din partea 
clasei muncitoare din Iugoslavi» 
cele mai calde salutări și bune 
urări — a spus vorbitorul. Noi 
ne bucurăm din inimă pentru 
fiecare succes al clasei munci
toare din Romînia, prietenă și 
vecină în lupta hotărîtă pentru 
lichidarea înapoierii ce a moște
nit-o și pentru construirea socie. 
tății socialiste.

verente, din ce în ce mai perfec
ționate — a spua vorbitorul — 
sint un ajutor direct și prețios in 
lupta P* care o duc oamenii mun
cii din țările unde domnește incă 
exploatarea capitalistă și colonia
lă.

In ultimul timp Imperialiștii au 
suferit o serioasă inîringere in 
Egipt și Ungaria datorită unită
ții țărilor lagărului păcii, a fer
mității și ajutorului frățesc pe 
care U.R.S.S. l-a adus în spriji
nul apărării păciL

Capitaliștii și uneltele lor. duș
mani ai unității clasei muncitoa 
re, nu au reușit să distrugă uni
tatea lagărului păcii și dorința 
de unitate care trăiește și crește 
mereu tn conștiința clasei munci
toare din toate țările. Aceasta o 
arată și marile greve care au a 
vut loc in ultimul timp in Frânt» 
Anglia. Germania, Japonia și in 
alte țări.

F.S.M. susține această luptă 
uriașă și se străduiește să unească 
toate forțele sindicale din lume 
Cel de al IV-lea Congres Mon
dial ‘ ~
acest 
chisă 
iiate 
avea 
că contribuția sa la cauza uni
tății muncitorești mondiale Sin- 
tem siguri că, răminind credin
cioși marilor principii ale mișcă
rii muncitorești mondiale, ere. 
dincioși internaționalismului pro
letar, oamenii muncii din Romt- 
nia vor merge spre noi și mari 
succese Sîntem siguri că po
poarele din țările capitaliste vor 
obține noi și mari victorii, că po
porul a'.gerian și toate popoarele 
coloniale își vor cîștiga și își vor 
consolida independenta lor națio
nală"

Tn numele femeilor care mun 
cesc la uzinele „23 August” a luat 
cuvîntul muncitoarea fruntașă 
Ioana Bădiță.

Salutînd pe oaspeți tn numele 
tinerilor muncitori din uzinele 
.23 August*. Dumitru Bădiță, 
secretarul comitetului U T M„ a 
scos tn evidență condițiile bune 
de muncă, drepturile și viața 
nouă de care se bucură azi tine 
rii ce muncesc în uzinele „23 
August" și in întreaga tară Noi 
sîntem alături de milioanele de 
tineri din lumea intreagă care 
luptă pentru pace și libertate, a 
spus el în închefere.

Mitingul de la uzinele „23 Au 
gust” a constituit o puternică și 
înflăcărată manifestare de soli
daritate a oamenilor muncii din 
tara noastră cu oamenii muncii 
din toate țările în lupta lor pen 
tru o viață fericită, pentru pace 
în întreaga lume.

(Agerpres)

TABOR 3 (prin telefon de la 
trimisul Agerpres). —-

Intre orașele Brno și Tabor, 
peste dealurile înverzite ale Boe- 
miei, s-a desfășurat vineri cea de 
a doua etapă a marii competiții 
cicliste „Cursa Păcii” Praga- 
Berlin-Varșovia. Disputată într-o 
aliură rapidă această etapă a a- 
dus multe surprize, schimbări im
portante 
purtător 
tînărul 
Hristov.
lucit din nou numai prin Con
stantin Dumitrescu care se im
pune alături de principalii pro
tagoniști ai cursei printr-o re
marcabilă combativitate. El s-a 
menținut tot timpul în plutonul 
fruntaș și a cedat numai pe ul
timii kilometri, pierzînd un minut 
dar a ciștigat alte minute pre
țioase față de adversari puternici 
ca Schur, Dimov, Kolev. Dumi
trescu a făcut un salt apreciabil 
de la locul 26 pe locul 12 in cla
samentul general individual.

Clasamentul etapei: 1. Brittain 
(Anglia) a parcurs 177 km. în 
5h.08’39”; 2. Hristov (R.P.B.) 
același timp; 3. Pruski (R.P.P.) 
5h.08’39"; 4. Boudon (Franța)
5h.09’47’’. în același timp a sosit 
un pluton de 12 alergători în

în clasament și un nou 
al tricoului galben: pe 
rutier bulgar Nencio 
Echipa noastră a stră-

—

(Belgltf,
Tongerloo
(U.R.S.S.)

care se aflau Proost 
Dumitrescu (R.P.R.), 
(Belgia), Kapitanov 
și alții.

Plutonul lui Schur a 
trei minute, iar ceilalți alergători 
romîni au realizat următoarele 
timpuri : Șandru și Șerban 
5h. 16’30”, Zanoni 5h.16’40”, Ma
xim 5h.28’12", Poreceanu 5h.28’16”,

Astăzi se desfășoară etapa IlI-a 
Tabor—Praga.

sosit după

Pe stadionul Tineretului din 
Capitală, va începe astăzi după- 
amiază un interesant concurs de 
atletism in cadrul căruia vor evo
lua unii dintre fruntașii atletis
mului bucureștean. Cu acest pri
lej, amatorii de sport vor putea 
urmări pe Ilie Savel, Ion Wiesen- 
mayer. Constantin Grecescu, Ni- 
colae Rășcănescu și alții. Con
cursul începe la ora 16,30 și con
tinuă duminică de la 9,30.

Acest concurs constituie un ul
tim examen de verificare al atle- 
tilor noștri fruntași în vederea 
primei etape a campionatului re
publican pe echipe care va avea 
loc în zilele de 18 și 19 mai pe 
stadionul Republicii din Capitală.

Azi încep campionatele individuale 
de tenis de masă ale R. P. R.

te in tot cursul zilei, inceplnd de 
la ora 9 dimineața și pina sea
ra la ora 22.

al Sindicatelor va arăta 
lucru. Tribuna sa va fi des. 
tuturor organizațiilor afi

șau neafiliate și fiecare va 
posibilitatea deplină să adu-

Astăzi vor începe în sala spor
turilor de la Floreasca campiona
tele individuale de tenis de masă 
ale R.P.R, Pentru cucerirea titlu
rilor de campioni republicani la 
această ediție se întrec 52 de 
jucători și jucătoare din întrea
ga țară în proba de simplu 
masculin, campionul de anul tre
cut Tiberiu Harasztosi va avea 
de suportat asaltul valoroșilor 
jucători Toma Reiter, Mircea Po
pescu. Paul Pesch și Matei Gant- 
ner. Protagonistele principale ale 
probei de simplu feminin sînt 
Ella Zeller. Maria Golopența 
Mariana Barasch și Irma Ma- 
gyari. Maestra emerită a sportu 
lui Angelica Rozeanu nu parti 
cipă anul acesta la campionate.

Competiția se încheie dumini
că seara. Jocurile sint programa-

Turneul zonal de
de campion mondial

Boxerii bucureșleni 
au plecat la Paris

Vineri a părăsit Capitala, pte- 
etnd cu avionul la Paris, echipa 
selecționată de box a orașului 
București care va intilni sîmbătă, 
4 mai, echipa reprezentativă a 
orașului Paris. Delegația boxeri
lor bucureșteni este alcătuită din 
M. Dobrescu, C. Gheorghiu, N. 
Mindreanu. G. Fiat, F. Ambruș, 
M. Stoian, I. Dragnea, V. Tiță, 
D. Gheorghiu, G. Negrea și V. 
Mariulan. Antrenorul echipei este 
I Popa. Au făcut deplasarea ca 
arbitri I. Firu și I. Gruia.

șah pentru titlul
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PROGRAMUL I

me-7.00 — Buletin de știri, buletin 
teorologic șl «umatul piesei centrale. 
7.10 - Jocuri populare romînești. 7.35
— Concert de dimineață 8.30 - Mu
zică 9.00 - ..Geo'ge Enescu Interpret". 
9.30 - Emisiunea .Cutezătorii’ : 10.00
— Concert simfonic. U.00 — Buletin
de știri 1103 - Cu cîntecul și lo
cui pe întinsul patriei 11.30 — Trei 
cărți pe săptămînă. 11.45 — Un sfat 
bun nu strică 11.50 - Cîntece despre 
feroviari 12 20 - Din muzica popoa 
relor. 12 40 - Arii din opere cîntate 
de Maris Voloșescu — 13-00 - Bu
letin de știri. 13 05 - Concert de 
prînz 14 00 - No: înregist-firl ale
cvarteîuhj' Radio- >4.45 - Muzică u* 
șoară rom’nească 15.00 - Buletin de 
știri 15 05 - Prog'am muzical alcă
tuit ia sugestia elevilor și studenților. 
16.15 - Vorbește Moscova I 16.45 — 
Cîntece de Vașile Timiș. 17.00 - Bu
letin de șt'H șl buletin meteorologic. 
18 00 - Pagini din muzica contem
porană. 19.00 - Buletin de știri 1903 
Cidul : Convorbi?' economice 19.10 — 
Concert de estradă. 19.45 - Răspundem 
ascultăto. fior 19.55 - Noapte bună.

Pagini de satiră și

umor. 20.15 - Muzică de dans. 21.00
— Crontca evenimentelor internaționa
Ie. 21 15 - Cîntă acordeonistul iile
Ud‘lă laureat al celui de a| ill-lea 
concurs național al tinerilor soliști
21 35 - Mari ctntărețl Beniamino GlgH
22 00 - Buletin de știri, buletin me- 
teorologtc și sport. 22.30 — Muzică de 
dans. 23.52-23.55 - Buletin de știri

PROGRAMUL II

14.00 - Buletin de știri. 14.03 - 
Preluc'ărl de folclor ale compozltoriloi 
Mircea Chirlac și Viorel Doboș. 14.40
— Muzică vocală 15.00 - Muzică u
șoară - 15 35 - Program de muzl
că populară. IG.00 - Buletin de știri 
și buletin meteorologic. 16.15 - Re 
comandăm din program 16.20 — Con 
cert George Enescu. 17-30 — Cîntă 
corul Radio, dldjat de Gheorghe 
Danga 18 00 - Buletin de știri. 18.03
— cuvîntul colecționai ului amator 
18 10 - Melodii de muzică ușoară. 19.00 
Muzică de dans 19 45 — Cîntă Ana 
Bălăci 20.00 - Buletin de știri. 20.03
— Conect ghicitoare „Frumoasă ești
patria mea ’ 21 00 - Buletin de știri 
2105 - Muzică de dans. 22.30 - Din 
comoara folclor nlu nostru. 23.00 —
Buletin de știri buletin meteorologi* 
și aport 23.52 -0.50 - Muzică de dans

Apele limpezi ale lacului se 
încrețesc cînd și cînd, adu
cînd spre maluri numai 

spumă sărată Fetitele privesc 
curioase. In ghiolul lui Techir nu 
trăiesc pești, scoici și altele Apa 
iui e bună doar de leac la dure
rile din încheieturi. Așezate în 
jurul unei fetișcane mai răsărite 
ascultă o poveste:

— Și a fost acel Techir un oș
tean tare viteaz. O dată, sin
gur, plin de răni și bătrîn, 
Techir era adus din bătălie tn 
trapul molcom al calului. înse
tat, a cobortt dfn șea să-și astîm- 
pere setea Dar vai I Apa era a- 
tît de sărată I S.a aplecat atunci 
să-și spele măcar rănile și a des
coperit curtnd că apa este tămă
duitoare. Techir a rămas multă 
vreme la malul lacului, și-a ridi
cat o colibă și s-a dus vestea 
pînă departe despre apa care.l 
însănătoșise. Ltngă coliba lui.

gea. De prin raionul Istria unde 
se dă acum bătălia pentru coope
rativizare Cunoaște multe din a- 
dtncul și feluritul folclor dobro, 
gean și le povestește cu drag co
piilor Carmen Liliana Trandafi- 
rescu e din Cluj O fetită de șase 
anișori care a contractat prin cine 
știe ce împrejurare un reumatism 
latent Din ctnd în ctnd Carmen

nuă pe durata internării și 
școala. S-au deprins repede Au 
urmat primele zile de tratament. 
Era pentru prima oară în iarna 
aceasta, că la Techirghiol, unde 
bîntuie furtunile, se aplica trata
mente împotriva afecțiunilor reu. 
matice.

Medici priceput!, surori medi
cale, laboranti, hrană îndestulă-

bine, tși pot alcătui 
căruia să-i imprime 
tea tor și ceva mai 
izul fiecărei regiuni.

Am in-trat în vorbă mai întîi 
cu doctorul Mi a dat cîteva de
talii. Copiii pleacă din acest sa
natoriu cu sănătatea mult amelio
rată. Tratamentul prin băi, hrana 
și gimnastica medicală, plimbă.

un interior, 
personalita- 
mult chiar

COPIII DE LA QHIOLUL

Pentru următoarele trei zile tn |a«ă 
vremea se va menține instabilă cu 
ploi locale sub formă de averse. Vin’ 
slab pînă ia potrivit din sectorul nor 
die. Temperatu’a va crește ușor tn 
primele zile, apoi în scădere. Mini
mele vor oscila între 5 și lî grade 
iar maximele între 13 și 25 grade.

Pentru regiunea București. Vremea 
se menține inștabllâ. cu. cerul schim- 
băt<n mai mul» noros Ploi trecătoare 
sub formă de averse Temperatura în 
scăde e ușoară, noaptea va fi cuprtn* 
să între 7 și 9 grade. Iar ziua între 
15 17 grade. Vîntul din sectorul ves
tic va sufla slab, pînă la potrivit.

__ _ iga coliba 
s au mai ivit și altele Apoi 
de piatră și oameni care au înce
put să muncească pămîntul Așa 
s-a întemeiat acest orășel căruia 
i se spune Techirghiol Adică 
ghiolul lui Techir Și ghiol în
seamnă pe turcește lac Lacul lui 
Techir.

Victoria Vasilescu, tînăra care 
povestea atît de frumos, 
își plimbă privirile ochilor 

cafenii peste capetele bălaie sau 
brunătele ale fetitelor. Erau emo 
(ionate și prinse în atmosfera de 
basm

— Ce multe lucruri ne-ai în
vățat I...

Carmen, cea care rupse prima 
tăcerea, se așeză cuminte în poala 
sorei medicale și-și aplecă frun
tea înaltă șl roză la pieptul ei, 
întocmai ca acasă, unde mămica 
o iubește și o alintă mult.

Victoria Vasilescu e din Dobro

case
avea dureri ascuțite tn partea ini
mii. Părinții îngrijorați adormeau 
tîrziu la patul ei.

Și într-o zi de la începutul lui 
martie, 14 fetițe din inima Ardea, 
lului urcau în trenul de miază-zi. 
La gară, mamele lor poate și-or 
fi șters pe furiș ochii mari al
baștri sau amigdalati ca cei ai 
Patriciei, fetița de opt anișori, 
care se străduiește acum s’ în
vețe o poezie pentru 1 Mai Copiii 
lor plecau departe și nu le per
miteau preocupările zilnice să-i 
însoțească Vor găsi acolo căl
dura necesară ? îngrijirea de 
mamă ? Cîte întrebări de felul a- 
cesta nu se nasc, atunci cînd ma
ma se desparte de odorul iubit.

Trenul a mers mult, tare mult, 
îneît Patricia și Carmen se cre
deau undeva la capătul pămîn- 
tului. Au ajuns aici. Ochii lor de 
copii au privit mai întîi sfielnic 
la soră, la doctor și la noua lor 
învățătoare, pentru că ei conti-

toare, camere plăcute și* multe 
altele s-au creat aci pentru 120 
de fetite care pentru perioada de 
internare tn sanatoriul balneo- 
climatic sînt in grija marii fa. 
milil a Republicii.

Și eu aș vrea să vorbesc des
pre multe, foarte multe lu
cruri care frapează și in

cintă de cum treci pragul acestui 
așezămînt de sănătate. Clădirile 
albe, mobilierul, parcul, clubul, 
toate sînt deosebit de frumoase. 
Dar piatră pe piatră se așează cu 
ușurință. Lemnul se dă la jindea. 
Cuiele prind cap la cap setndure- 
lele și se naște o lucărie E mai 
greu însă, nemăsurat de greu, să 
lucrezi asupra sufletului. Și oa
menii de aci lucrează asupra su
fletului, insuflă încredere copii
lor, le dă căldură din inima lor. 

Din cameră 
cele trei etaje 
putui închipui 
runți se pot

rile !n aer liber contribuie mult 
la desferecarea încheieturilor lor 
micuțe din încleștarea bolii.

— Sanatoriul nostru, îmi spu
ne doctorul Ghișoiu Voicu are le
gături cu institutele de pediatrie 
din tară și chiar din străinătate. 
A fost la noi și renumitul reuma
tolog prof Lenoch 
Cehoslovacia Primim 
de Ia medicii sovietici 
litate și de la alții...

Franz din 
comunicări 
de specia-

în cameră, am luat 
la rînd Nu mi-am 
că niște copii mă- 
gospodării atît de

Am plecat apoi la club, unde 
veniseră sa ne invite niște 
fetite Era un club în mi

niatură, cu măsuțe și scaune, cu 
piese de șah și felurite jucării. 
Tocmai avea loc o repetiție Ulti
ma repetiție pentru serbarea ce 
urma să aibă loc o dată cu că
derea nopții Zusman Ella, edu
catoarea .micuță, blondă, cu ochii 
mari, albaștri și glas plăcut le în
văța pe fetite bucata „O mai fru
mos” de Mozart și un cîntec sa-

In sala de spectacole a Univer
sității de Stat din Sofia a 
Joi turneul zonal de șah 
titlul de campion mondial 
participă 14 jucători din 
hoslovacă, R.P Ungară, 
R P.R, Finlanda. R.P. Bulgaria. 
Austria. R.PK Iugoslavia și alte 
țări.

In prima rundă, după 5 ore de

început 
pentru 

la care 
R Ce- 
Egipt,

Sosirea în Capitală 
a rugbițtilor londonezi

Vineri seara a sosit în Capitală 
echipa reprezentativă de rugbi a 
orașului Londra, care va intilni 
duminică pe stadionul „Republi
cii". selecționata orașului Bucu 
rești. In vederea acestui 
Federația engleză de rugbi a al
cătuit o formație din cei mai 
valoroși jucători ai cluburilor 
londoneze printre care se găsesc 
internaționalii R Jeeps, R Bart. 
lett. L. Cannel. P. Ryan, J. Grant 
și R Mac Ewen.

La sosire, pe aeroportul Bă 
neasa. oaspeții au fost întimpinati 
de numeroși sportivi și ziariști

Intilnirea dintre echipele repre
zentative de rugbi ale orașelor 
București și Londra va începe la 
ora 17,15 și va fi transmisă in 
întregime la televiziune. In des
chidere, la ora 15,15 va avea loc 
meciul de fotbal din cadrul „Cu
pei primăverii" dintre echipele 
Dinamo București și Flamura Ro- 
șie-Arad.

joc, s-au terminat numai trei 
partide. Marele maestru ceho
slovac Filip a ciștigat, cu albele, 
la Mititelu — (R.P R), maestrul 
internațional Szilagy (R.P Ungă, 
ră) l-a tnvins pe Niemela (Fin
landa), iar Basiuni (Egipt) și 
Pfeifer (R.F. Germană) au con
venit la remiză. Partidele Nei. 
kirch (R.P. Bulgaria) — Mata- 
novic (R.P.F. Iugoslavia), Fuchs 
(RD. Germană) — Sliwa (R.P. 
Polonă), Karaklajic (R.P.F Iu
goslavia) — Darga (R. P. Un- 
gară). Zita (R Cehoslovacă) - 
Beni (Austria) s-au întrerupt.

meci.

(Urmare din pas 1-a)

unui raion cooperativizat tn în
tregime Modesta contribuție a 
utemistului Nicolae Bădoi, a tutu 
ror utemiștilor din comună s-a 
revărsat in îndeplinirea marelui 
tel.

LA HOTARELE

tiric intitulat „Nea Alecu" Feti, 
tele o ascultau și prindeau repede 
măsurile Apoi, o mică demon
strație de balet. Cîtă grație și 
suplețe la ele și mai ales cit frea 
măt interior simți cînd te pin 
deșii că numai cu o lună înainte 
au venit aici cu piciorușele și 
minutele pe jumătate anchilozate 
Si cum să nu fi profund impre
sionat. ascultînd povestea Măriei 
Lupaș Locuința lor de acum șap- 
te-opt ani (azi stă într una mai 
bună) era insalubră și cu ciment 
pe jos. A căpătat reumatism 
Cînd alte colege ale ei zburdau 
pe terenul de sport, ea se uita cu 
jind.

— Acum. îmi spune zîmbind. 
am să dansez. Am învățat aici 
balet Nu mult, dar îmi place 
Poate că am să mă fac cîndva 
artistă...

Mi-am rotit privirile și spre alte 
fetițe. Una din ele avea fata ro
tundă, dințișorii rari și buzele 
resfrînte mereu a rîs. O cheamă 
Steluța Kiș Știa un cîntec de- 
acasă, cu primăvară și cu păsă 
rici. Mi l-a cîntat cu glasul ei 
dulce și simțeam cum freamătă 
și în inima mea primăvara năval. 
nică a copiilor patriei mele Pa 
tricia Șandru, brunetică și înăl 
tută ca o trestioară, s-a urcat pe 
un scaun și a început să recite :

„Deasupra tuturor lucește 
mîndrul soare.. 

Să te ridici mai sus. să luminezi 
mal tare”...

Cît de curate sînt aceste vor 
be, aceste năzuinți picurate de pe 
buzele de copil. „Să te ridici mai 
sus, să luminezi mai tare” Ce 
mlndru sînt de tara mea și de lu
mea tn care trăiesc 900 milioane 
de oameni.

TUDOR MANDA

Hotarele rămăsese mai în urmă 
decit alte comune din raionul Ol
tenița. Ce-i drept, e și întinsă. 
Oricum, insă, organizația de par
tid își propusese să o la înaintea 
comuneloi Greaca și Izvoarele. 
Comitetul U.T.M. pe comună. In 
frunte cu secretarul său. Traian 
Vlad, știa că are datoria să dea 
un sprijin cît mai mare comu
niștilor Utemiștii au hotărît ca, 
sub îndrumarea comuniștilor să 
lămurească și pe ultimii „indivi
duali”. Cei 112 utemiști erau deja 
intrați fie în gospodăria colectivă 
„Ștefan Gheorghiu”, fie In una 
din cele cinci întovărășiri, așa că 
aveau dovezi și argumente con
crete in sprijinul muncii lor \șa 
se face că tn prag de I Mai au 
venit cu cereri Berea Soare, vă
duva Stanca Dumitrașcu și... ul
timii 40 capi de familii.

lată ce declară în legătură cu 
aceasta, cei doi amintiți mai sus:

Berea Soare .Copiii noștri au 
altfel de inimi decit erau ale 
noastre la virsla lor Mai fierbinți 
parcă. Și toți din comuna asta, 
unul și unul. Iacă, Dumitru al 
meu m-a luminai cu capul lui. E 
secretai de U.T M. la colectivă. 
I am dai partea lui de pămînt la 
început și. Ce să mai zic ?f N-am 
avut minte nici cît un 
așa”.

Stanca Dumitrașcu : 
„Ce să fac ? Am o 

la școala medie. Cu 
credeam c-o să-i fac :____  _
cele trei pogoane de pămint. De, 
cit se poate — ziceam eu — ca o 
văduvă Dar cînd a venit pe acasă 
și a văzut la poarta mea un grup 
de fete și băieți, veniti să mă lă
murească. eleva mamii a roșit șf 
mi a zis: .Vai. mămico, se poate 
să mă faci de rușine ?... Veniti, 
tovarăși în casă, că m-a așteptat 
să-i fac cererea Așa-i mămico ?“ 
Ce era să mai zic ?.. "

Pe Argeș In jos. tn comunele de 
pe malul său, Budești Negoiești, 
Șoldanu. Curcani, in primul raion 
cooperativizat din regiunea Bucu
rești a fost sărbătoare dublă de 
1 Mai. Veniti pe malurile Arge
șului și veți vedea cu cît elan 
muncesc oamenii de prin aceste 
părți.

copil, zău

fată elevă 
firea nea. 
zestre cu

i



La ordinea zilei

Noile propuneri sovietice 
în legătură cu măsurile parțiale 

privind dezarmarea
TOKIO 3 (Agerpres). — TASS 

transmite : Presa japoneză acor
dă o deosebită atenție noilor pro
puneri sovietice prezentate spre 
examinarea subcomitetului Comi
siei O.N.U. pentru dezarmare. 
Ziarul „Tokio Times* scrie intr-un 
articol de fond : Uniunea Sovie
tică a dat din nou dovadă de ini
țiativă în problema interzicerii 
armei nucleare. Ținind seama de 
părerea opiniei publice mondiale, 
nu se mai pot trece cu vederea 
propunerile Uniunii Sovietice 
considerindu-le ca o acțiune pro
pagandistică. Poporul japonez 
dorește cu înflăcărare ca S.U A. 
să ia în considerare cu toată se
riozitatea propunerile 
in numele 
merican și 
omeniri.

tru dezarmare n. r.) pretinde chi
purile că „noul plan sovietic este 
insuficient". Totuși arată comen
tatorul, în aceleași cercuri' se ere 
de că propunerile sovietice pot 
servi drept bază pentru un com
promis.

Intr-un articol redacțional zia
rul ..Times'* scrie că propuner le 
occidentale in Subcomitet „nu au 
atras atenția și că rușii au 
inițiativa**.

Ziarul .Western Mail 
Șouthwalles News'* scrie 
Uioile propuneri ale rușilor

luat

and 
că 

pri-

sint cele maivind dezarmarea 
realiste**.

Presa engleză 
atenție ” , ,
U.R.S.S. cu privire la controlul 
dezarmării. Referindu-se la a- 
ceastă problemă, z:arul „Times'* 
scrie : „De fapt în multe chestiuni 
punctul de vedere al rușilor 
coincide cu punctul de vedere al 
occidentului și toți trebuie să 
spere că prin tratative duse cu 
răbdare se poate spori numărul 
acestor puncte de contact.

noilor
acordă multă 
propuneri ale

sovietice 
fericirii poporului a- 
al bunăstării întregii

★
LONDRA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: Noile propuneri 
sovietice în legătură cu măsurile 
parțiale privind dezarmarea con
stituie tema principală a comen
tariilor ziarelor engleze.

Potrivit afirmațiilor comentato
rului postului de radio Londra 
„comentatorii englezi constată 
că și in noile propuneri sovietice 
există multe elemente care pot 
constitui un criteriu potrivit pen
tru tratative**. După părerea co
mentatorului. -noul plan sovietic 
poate servi ca bază unor tratati
ve concrete**.

Comentatorul agenției Reuter 
referindu-se la „cercurile 
dentale de la sesiune" (a subco
mitetului Comisiei O.N U.

ocd-

pen-

BERLIN. Opinia publică vest- 
germană continuă să protesteze 
împotriva transformării R. F. 
Germane intr-o bază atomică a 
N A.T.O. și să ceară interzicerea 
experiențelor cu arma atomică. 
Un nou val de protest s-a ridicat 
in intreaga R- F. Germană tn 
urma recentului apel al lui Al
bert Schweitzer, laureat al pre
miului Nobel pentru pace, in care 
acesta cere încetarea experiențe
lor cu arma atomică.

După cum anunță agenția 
A.D.N.. Consiliul Municipal din 
Munchen a adresat populației o- 
rașului un mesaj In care salută 
apelul lui Schweitzer și cere gu
vernului R. F. Germane să facă

totul pentru realizarea unui acord 
internațional cu privire la înceta
rea experiențelor cu arma atomi
că.

Filiala din Schweinfurt (Bava
ria) a ^Asociației 
serviciului militar" 
siliului municipal 
exemplul orașelor 
Frankfurt pe Main și să ia atitu
dine împotriva înzestrării armatei 
vest-germane cu arma atomică și 
împotriva stocării armei atomice 
pe teritoriul R. F. Germane.

Consiliul Comunal din Pforz
heim (Baden) a cerut guvernului 
Landului Baden-Wurttenberg să 
protesteze împotriva creării bazei 
americane pentru lansarea rache
telor în apropiere de Pforzheim.

adversarilor 
a cerut Con- 
să urmeze 

Hamburg și

Știri în legătură cu R. P. R.
Vizita membrilor de’egației 

Marii Adunări Naționale a R.P R 
in R, P. Chineză

Propunerile reprezentantului R. P. R. 
în cadrul sesiunii C. E. E.

r |
Hn întâmpinarea»
» Festivalului »
« ?
II La 28 aprilie a avut loc la

Stockholm, o întîlnire a tine- J 
retului din capitala Suediei și 
din împrejurimi, consacrată “ 
celui de-al Vl-lea Festival J 
Mondial al Tineretului și Stu- 

iV denților de la Moscova. Parti-
cipanții au ascultat o exaunere jj 

îl în legătură cu desfășurarea 
pregătirilor în Suedia in ve-

ll derea Festivalului.
' Comitetul norvegian pentru fi 

>< pregătirea Festivalului Mon- 
dial al Tineretului și Studen- 
ților a și primit 1.350 cereri 

j din partea tinerilor și tinerelor 
J din Norvegia care doresc să 
t p'ece la Moscova. în rîndurile 
{■ tineretului norvegian se con- 

j stată un deosebit interes pen- fi 
I ' tru festival.
I v Intr-o scrisoare adresată re- U 

dacției ziarului „Festival", H 
organul Comitetului de pregă- ll 
tire, pastorul Ragnar Forbekk,

■ Laureat al Premiului Lenin S 
pentru pace, scrie: ,,Mă bucur ț) 

;• foarte mult că un număr atit $ 
I de mare de tineri și tinere s-au j 
I înscris pentru a participa la 
i ■ Festivalul de la Moscova din 

vara aceasta... Festivalurile 
I j constituie un minunat mijloc 
| v de luptă pentru pace. Sînt $ 
i foarte utile Intilnirile dintre 
j reprezentanții diferitelor na- fț 
g țiuru. Deși am depășit vtrsta 

de participare la festival, in- 
’ teniionez să fiu martor al a- 

cestei grandioase întîlniri a 
tineretului din întreaga lume, 3 
care urmărește întărirea păcii îl

1 p prieteniei". C
. « Comitetul vietnamez pentru |

pregătirea celui de-al Vl-lea j 
Festival Mondial al Tine re tu- J 
lui ți Studenților, în colabo- * 

’ rare cu Ministerul Culturii al * 
? R D. Vietnam a terminat se- J 
- lec/ioruizea artiștilor care vor « 
‘ face parte din ansamblul de J
2 ciniece și dansuri în vederea î

. deplasării lor la Moscova. Din j 
ț ansamblu fac parte cunoscuți ț) 
* artiști vietnamezi — tn total 3 
7 92 persoane,

<(

La 3 mai delegația Marii. A* 
dunări Nationale a R.P.R. a vizi
tat Universitatea d:n Pekin și fi
latura de bumbac nr. 2. *

'Membrii delegației au manifes
tat un viu interes fată de minu
natele condiții de studii create 
tineretului in acest înalt lăcaș 
de cultură

La filatura de bumbac oaspeții 
romîni — întîmpinați cu multă 
prietenie de colectivul întreprin
derii — s-au Intrefinut cu mun-

PEKIN 3 (Agerpres). — Mem
brii delegației Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Ro- 
mîne au continuat să viziteze în
treprinderi și instituții culturale 
din capitala R. P. Chineze.

La 2 mai membrii delegației au 
vizitat fostul Palat Imperial și 
cooperativa agricolă „Huai Fan“, 
situată în suburbia de sud a o- 
rașului Pekin. Oaspeții romîni 
s-au bucurat de o caldă primire 
dm partea membrilor cooperati
vei cu care au stat îndelung de citorii fabricii, s-au interesat de 
vorbă, interesîndu-se de viața și metodele lor de munca, de succe- 
realizările lor în muncă. sele obținute.

GENEVA 3 (Agerpres). — 
’i Geneva 

sesiune 
O-N U.

Evenimentele privind
Orientul Mijlociu

Represiunile în Iordania împotriva patrioților continuă
AMMAN 3 (Agerpres). — In 

Iordania continuă represiunile îm
potriva elementelor cu vederi de
mocratice care se opun guvernului 
proamerican al lui Ibrahim Hașem. 
Postul de radio Cairo anunță că 
un purtător de cuvînt oficial al 
guvernului iordanian a declarat că 
procesele intentate persoanelor a- 
restate în ultimele zile vor începe 
în scurt timp. Procesele vor avea

loc în fata a două tribunale mi
litare supreme, unul la Amman, 
iar celălalt la Ierusalim. Acuzații 
al căror număr este mai mare de 
100, au fost arestați în timpul ma
nifestațiilor de protest împotriva 
complotului imperialist din Iorda
nia. Purtătorul de cuvînt iordanian 
a recunoscut că arestările continuă 
în rîndurile elementelor aflate în 
opoziție.

Flota a 6-a a S.U.A. își continui manevrele
BEIRUT 3 (Agerpres). — Flota 

a 6-a a S.U.A. își continuă ma
nevrele în apele Mediteranei 
orientale. Agenția M.E.N. relatea
ză că la 3 mai două distrugătoare 
ale S.U.A. au intrat în portul 
Beirut pentru o „vizită** de trei 
zile. Agenția mâi relatează că în 
aceeași zi șase vase de război ale

S.U.A., care au intrat în portul 
Beirut în perioada crizei guver
namentale din Iordania, au pără
sit portul.

Aceste manevre au fost cali
ficate de cercurile arabe „drept o 
demonstrație de forță a S.U.A.' 
în legătură 
Iordania.

De ce a fost rechemat Richards
WASHINGTON 3 (Agerpres). 

— Guvernul american a hotărît 
să recheme la Washington misiu
nea Richards trimisă în Orientul 
Mijlociu pentru a „explica** gu
vernelor țărilor din această zonă 
conținutul „doctrinei Eisenho
wer**. Rechemarea precipitată a 
lui Richards, fără a mai aștepta 
o invitație din partea guvernelor 
Siriei, Egiptului și Iordaniei de 
a vizita aceste țări trebuie pusă

cu

la
cu

evenimentele din

Washington
situația încordatăîn legătură

din Orientul Mijlociu. Comentînd 
această hotărîre a guvernului 
Statelor Unite, agenția France 
Presse arăta că Washingtonul 
dîndu-și seama că prezența lui 
Richards în Orientul Mijlociu nu 
face decît să arunce benzină pe 
foc, a vrut să facă un gest menit 
„să înlăture una din temele pro
pagandei anti-americane“.

La închiderea ediției:
Sesiunea N.A.T.O. a luat sfîrțit

BONN 3 (Agerpres). — Vineri 
seara sesiunea consiliului de mi
niștri al N.AT.O, și-a încheiat 
lucrările prin publicarea unui co
municat final. Secretarul depar
tamentului de stat al S.U.A., 
Dulles, a rămas la Bonn pentru 
a-și continua întrevederile 
președintele Adenader.

In cursul ultimei ședințe

cu

Infor mâții
Vineri 3 mal, ministrul Afacea 

rilor Externe. Grigore Preoteasa, 
a primit pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Tur
ciei în Republica Populară Ro. 
mină, Celal Tevfik Karasapan, tn 
legătură cu apropiata depunere a 
scrisorilor sale de acreditare.

La primire a asistat șeful Pro
tocolului Ministerului Afacerilor 
Externe, Caius Franțescu.

★
La 4 mal se împlinesc 2 an) 

de la moartea marelui nostru 
muzician George Enescu.

Cu prilejul acestei comemorări, 
Orchestra simfonică Radio a 
prezentat joi seara, in sala Ate
neului R.P R., un Festival Enes
cu. Programul a cuprins : Rapso
dia a Il-a in re major. Suita a 
Ii-a in do major și Simfonia I-a 
in mi bemol major. Concertul, 
dirijat dp maestrul emerit al ar
tei Alfred Alessandrescu. s-a 
bucurat de un frumos succes.

Cu același prilej, duminică in 
sala Ateneului R.P.R se va or
ganiza un concert îestiv alcătuit 
din lucrările marelui compozitor, 
dirijor și interpret. își vor da 
concursul pianistul Mîndru Katz, 
artist emerit al R.P.R., 
iolanda Mărculescu. solistă 
Teatrului de Operă și Balet, 
Cvartetul Radio.

★
Tn toate regiunile țării au 

în prezent plenare lărgite ale 
mitetelor regionale de luptă 
pentru pace, in care se dezbat 
problemele actuale ale luptei pen
tru pace. Reprezentanți ai celor 
mai diferite categorii sociale, al 
tuturor cultelor religioase, oa
meni ai muncii de diferite națio
nalități, își manifestă tn cadrul 
acestor plenare adeziunea hotă- 
rîtă la documentele adoptate ia 
2 aprilie de Biroul Consiliului 
Mondial al Păcii privind începe
rea unei campanii pentru înce
tarea experiențelor cu arma ato
mică și cu hidrogen. Expunerile 
asupra situației internaționale 
sînt făcute de membri ai Comi
tetului national pentru apărarea 
păcii din R.P.R. — profesori u- 
niversitari, oameni ai artei și cul
turii, juriști etc.

Pretutindeni s-au adoptat mo
țiuni prin care partizanii păcii din 
(ara noastră tși exprimă hotărî- 
rea de a intensifica activitatea 
lor pe calea lărgirii și Întăririi 
mișcării pentru pace, pentru popu
larizarea importantelor hotărlri 
ale sesiunii de la Berlin a Birou- 
lui Consiliului 'Mondial al Păcii.

W
In cursul zilei de vineri au con

tinuat să sosească tn Capitală de
legații șf invitații de peste hotare 
la lucrările Congresului national 
de știinfe medicale din R.P.R. 
care vor Începe duminică dimi
neață la București.

★
Vineri dimineața au Început 

lucrările celei de a doua sesiuni 
științifice a Societății de Științe 
Matematice și Fizice din R.P.R.

soprana 
a 

Și

loc 
co-

Intenționează să aducă nlciun fel 
de modificare structurii forțelor 
americane staționate pe teritoriile 
țărilor membre ale N.A.T.O.

Din comentariile agenției vest- 
germane DPA rezultă că între 
participanții la ses:unea N.A.T.O. 
au apărut divergențe în legătură 
cu „destinația sacrificiilor finan
ciare care sînt cerute țărilor 
membre ale N.A.T.O.**.

_ ______ _____ ,___a 
sesiunii a luat cuvîntul Dulles,

. nu
t xrbiuiui d îudi. cuviutui ui 

Assess' care a comunicat că S.U.A.10 ani de existență, perspective 
viitoare precum și declarații ale 
personalităților reprezentative din 
tarile participante la lucrările 
comisiei. Luind cu vioiul Andre 
Ph-lip. șeful delegației Iranceze 
a susținut proiectul de rezoluție. 
Discuțiile asupra acestui docu
ment vor avea loc Iu a dona 
parte a lucrărilor comisieL

Comisiei i^ fost prezentat un 
proiect comun de rezolute rost- 
no-ceboslovac care prevede orga- 
nizarea unei conVătn ri intema- 
tionale In problemele —asesor 
plastice și fibrelor sintetice ia 
care să partcfpe reprez 
ai insritxteior de cercetări 
trepriader.lor prodadd oase a >- 
cesior prodsse. produdaorxior ne 
utilaje, certurilor de afaceri etc

Lucrările CE-E. cs=~câ

După cum >-a an un; ai la 
s_a deschis cea de-a 12-a 
a Qomisiei Economice a 
pentru Europa.

Trecindu-se la 
tații comitetelor, 
este precedată de 
activitatea in general a comisiei, 
șeful delegației R.PR. mențio
nând faptul că In acest an Comi
sia Economică pentru Europa îm
plinește 10 ani de activitate, a 
relevat însemnătatea Comisiei in 
intensificarea colaborării genera
le europene. El a prezenta; Co
misiei un proiect de rezolut e co- 
trun ronfno-francez !■ care se 
propune ca. ca ocazia acesta e- 
veniment, să se editeze o publi
cație care să cuprindă un scurt 
istoric al activității C.E.E. In cei

a nalt zi 
analiză 

discuții privind

activi, 
care

Declarațiile făcute de arhiepiscopul
Makarios unui corespondent al Agerpres

ATENA 3 (Agerpres). — După 
a s-a mai anunțat arhiepisco- 

Makarios. conducător al 
poporuiui cipriot pentru 

deportat timp 
âtze autoritățile 
pro. a sosit nu 

Mesa. Intr-o conror- 
s w corespondent al 
r'we de presă Ager- 

Grtclel. 
a de-

cale poporului și presei romlne 
pentru sprijinul ce ni l-a acordat.

In încheiere, arhiepiscopul Ma
karios a spus: Reluarea relațiilor 
diplomatice dintre Grecia și Ro
mânia constituie pentru noi o 
sursă de satisfacție profundă și 
sperăm că relațiile amicale din
tre cele două țări vor fi și ele 
un sprijin pentru rezolvarea justă 
a cauzei Ciprului".

Națiunilor Unite. O astfel de re
zoluție democratică și justă con
st. tuie un pas pe calea autode
terminării popoarelor. Credem că 
NA.T.O. nu poate da o soluție 
problemei Ciprului, ci dimpotrivă 
ar complica-o. Soluția trebuie 
găsită tn cadrul Organizației 
NațiunBor Unite, ta spiritul ho- 
tirifilor ce au fost luate in ul
tima vreme în problema Ciprului. 
Pacea izvorăște din libertate. So
luționarea problemei Ciprului va 
fi un deosebit aport la întărirea 
păcii în Europa și în mod spe
cial în regiunea mediteraneană.

Apreciem cu satisfacție spriji
nul și. contribuția eficace pe care 
oooorul romîn ni le-a acordat în 

OJi.U. Am fost totdeauna 
ts ci poporul romîn, de 
ne leagă vechi și tradițio- 

uri de prietenie și cu 
i aUmfăți sufletești, va 
uza dreaptă a poporu- 
. Am luai cunoștință 

w satisfacție de interesul șt căi- 
a m care presa romlnă s-a 
pat de problema autodetermi- 
u și ei.berării Ciprului ș: 

vreau să mulțumesc pe această

în a-

trans-
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R.P.R. a fost aleasă ca membră 
în Comisia de transporturi și comunicații 

a Consiliului Economic și Social al O.N.U.
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

Tn ședința din 1 Mai a Celei de 
a 23-a sesiuni a Consiliului' Eco
nomic și Social al O N.U., care 
are loc la New York, Republica 
Populară Romînă a fost aleasă

ca membră în Comisia de 
porturi și comunicații.

Pentru admiterea R.P.R, 
ceasta Comisie au votat 16 din 
cele 18 state membra ale Consi
liului Economic și social.

începerea tratativelor culturale 
romîno- franceze Oaspeți nerecunoscători...

Semnarea unei convenții romîno-cehoslovace
PR AGA 3. Corespondentul A- 

ger preș transmite: La 2 mal s-a 
semnat la Praga o convenție In
tre R.P.R. și R. Cehoslovaci in 
domeniul prevederilor sociale.

Convenția a fost semnată din

partea R. Cehoslovace de Evzen 
Erban, președintele Comitetului 
de stat al oficiului de * securitate 
generală, iar din partea R.P.R. 
de dr. Octavian Berlogea, adjunct 
al ministrului Sănătății și Preve
derilor Sociale al R.P.R.

PARIS 3 (Agerpres). — La 2 
mai a.c. au început la Ministerul 
Afacerilor Externe al Franței 
convorbirile romlno-franceze In 
vederea dezvoltării relațiilor cul
turale, științifice și tehnica Intre 
R. P. Romlnă și Franța.

Delegația romlnă este compu
să din acad Mihai'. Ral ea. con. 
ducătorul delegației. Mircea BA- 
lănescu. ministrul R.P R. la Pa
ris, scriitorul Demostene Botez,

der-lat ta Marea Adaxtare Nazia- 
nald ți ConsUnos Pr-jxza. aen- 
bn la coiegial Miau^rMxă Ca.- 
turii ți TnzășăminliLâ.

Dejgașla țraiueză este coaz- 
pasd d-, Roger Seydoxx. zr-ba- 
tador, directorul reUfiilar aaUa- 
rela. condacălorul delegates. 
Michel Fontat.se fi Etienne Mo
nac h. consilieri, și PhOtzue Re- 
beyrr: șef al secției Iar ițtmlM 
din Muecstenl Aface-dor ExUrna 
al Franței.

Bonnul a găzduit pe miniștrii 
de externe ai țărilor N.A.T.O. A- 
legerea capitalei vest-germane ca 
Ioc de întrunire a sesiunii Con
siliului N.A T.O. a fost calculată 
cu grijă. Adenauer se află intr-un 
an electoral și partenerii săi at
lantici se străduiesc să-l ajute 
inaintea primejdioasei confrun
tări cu alegătorii Practic, nu știm 
in ce măsură prezenja pină ieri 
la Bonn a 15 miniștri de externe 
occidentali va tace să fie cotate 
mai bine acțiunile lui Adenauer.

In calitate de gazdă. Adenauer 
a fost cel ce a deschis sesiunea 
N.A.T.O. Cuvintarea lui n-a pur
tat pecetea originalității. A repe. 
tat răsuflate afirmații despre a- 
menințarea sovietică și a incer-menințarea sovietica și a

Pl nA axum naam cutremurat aricind — 
fototeca istoria — pe hitiarițti doaând aeuoc 
lingi vi ci.mele lor splnzamte. curaj: Jrirwnln 
zi robind ți rididnd ie pir wJ refera, al 
unui băștinaș din Fe-da, gtugHe aibt horind 
lu lumina tortei umane a unui negru £n sadul 
S.Uah.

Leam socotii ca cele mai cinice fotografii 
ale lumii.

Dar ele na puteau fi astfel, deoarece niciana 
nu exprima fițiș nobilul crimei.

Omenirea U știa, hmelnțeies. Dar întotdeauna 
ei era estompat sui o spuxeald de corbt: pu
ritatea rasei, civilizație. ordine^

In istorie, ca ți In literaturi, pini acum 
banul, interesul gol. era ascuns, ca ceva tenant, 
daci nu compromițător de-a dreptul.

Le-a fost dat băncii londoneze Barclays ți 
ziarului -Times- să smulgă ultimul vil de pe 
crimele lumii.

Nici o rușine nu mai acoperă explicația re
clamei alăturate: „Banul este meseria noas
tră”. Clinchet divin, luciri aurii, țesături scum
pe, femei frumoase — totul crede că poate o- 
feri, totul crede A poate strivi, BANUL atot
puternic.

Parcă nu cu o lentilă de sticlă, d cu un ochi 
bulbucat de poftă a fost făcută această foto
grafie.
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• Din inițiativa Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Francez la Paris a fost înființată o 
bibliotecă marxistă. La deschiderea ei au asistat 
membri ai C.C. al P.C. Francez în frunte cu Mau
rice Thorez, secretarul general al partidului. Fon
dul de cărți al bibliotecii, care numără 10.000 vo
lume, este alcătuit îndeosebi din lucrări din dome
niul istoriei mișcării muncitorești internaționale 
publicate in Franța. U.R,S.S. și alte țări.

• Conflictul armat dintre Nicaragua și Hondu
ras, continuă să se agraveze. Localitatea Mocoron 
de pe teritoriul Hondurasului, care fusese ocupată 
de trupe nicaraguaiene, a fost rpocupată de forțele 
militare ale Hondurasului, care au respins pe in
vadatori. Ca urmare, președintele Nicaraguei, Luiz 
Somoza Debayle, a ordonat mobilizarea generală 
în timp ce în Honduras a fost decretată starea de 
urgență pe întreg teritoriul țării. Un comunicat al 
statului major al gărzii naționale din Managua, 
capitala Nicaraguei, anunță că un contraatac a 
(ost lansat de forțele nicaraguaiene asupra locali
tății Mocoron.

La moartea lui MacCarthy
Asexri la apftahil din Betsheba 

(Maryland), Joseph MacCarthy și-a 
dat obștesc^ sfîrșiL Tragicul eve
niment s-a produs la ora 13 și 2 
minute și rmrdut an început si 
curgă telegramele de condoleanțe.. 
Inițiatorul și șeful „vânătoarei de 
vrăjitoare" care și-a încheiat viața 
la 47 de ani după ce își pierduse 
în mare măsură influența politică, 
a fost pUns de amicii și așa-zișii 
săi „inamici politici’’. Omul care a 
introdus în vocabularul politic 
mondial sinistrul termen al ..mar- 
carthysmului” a dispărut, lăsînd un 
„gol" în viața politică americană de 
astăzi, după ce a pătat-o de ruși
nea reprimării ultimelor urme ale 
libertății. Boala de ficat care i-a 
pricinuit moartea s-a dezlănțuit 
acum trei zile; atunci însă nu i 
s-a dat o importanță deosebită, 
deoarece fostul senator mai fusese 
internat la Betsheba acum cîteva 
luni, cînd întregul etaj al 12-lea 
al marelui spital fusese interzis 
oricărei vizite pentru a-1 feri pe 
MacCarthy de vizitatori nepoftiți.

Proverbul „de morți să vorbești 
numai de bine", îi împiedică pe 
cei ce i-au urmărit cariera politică 
să amintească acum epitetele de 
tristă faimă, dezvăluirile făcute de 
fostul său prieten — martorul min
cinos Harvey Matusow, teroa
rea instituită de faimoasa comisie 
pentru cercetarea activităților anti- 
americane, pe care a prezidat-o. 
Fascismul în favoarea căruia mi
lita MacCarthy a crescut ca o bu
ruiană otrăvitoare, a luat forme 
atît de grave, îneît bunul simț al 
poporului american l-a respins cu 
hotărîre. Totuși cei cărora curen
tul maccartyst le era pe plac pen
tru că la adăpostul lui anticomu
nismul, cursa înarmărilor și poli
tica de forță erau ridicate la rang 
de politică de stat, l-au susținut

pe MacCarthy pini la ultimele 
sale acțiuni politice, iaz astăzi îl 
p'-ing sincer. Democrații din opo
ziție și republicanii de la putere 
s-an unit într-un cor comun. Style 
Bridge și Alexander Wiley, l-au 
depKns deopotrivă cu senatorul 
Karl Mundt, care l-a caracterizat 
cu emfază: „un luptător curajos 
împotriva comunismului și un 
•părător viguros al concepțiilor 
tradiționale americane**. Fostul 
președinte democrat Truman s-a 
declarat „dezolat de dispariția lui 
MacCarthy", iar actualul vicepre
ședinte republican Richard Nixon 
a adus un cald omagiu „omului 
care și-a consacrat cea mai mare 
parte a carierei sale publice cam
paniei împotriva infiltrării comu
niste în S.U.A.". Sentimente ase
mănătoare de pietate și-a expri
mat și senatorul William Jenner 
(Indiana), moștenitorul conducerii 
comisiei an ti americane.

Se cuvine să pomenim puțin și 
de activitatea numitului răposat 
pe plan internațional. După confe
rința de la Geneva — acea con
ferință generatoare a înoitorului 
„spirit al Genevei*' — MacCarthy 
declara fără înconjur : „In mo
mentul de față o serie de țări sînt 
gata să lanseze atacul. Statele 
Unite ar trebui să ducă o politică 
de încurajare în vederea Ior“. Iar 
printre ultimele panseuri ale „co
pilului teribil" al fascismului ame
rican s-a înscris : „America să iasă 
din O.N.U. și O.N.U. să iasă din 
America".

Americanii au scăpat de Mac- 
Carthy, dar nu și de maccarthysm.

Sfârșitul teribilului Joe în același 
spital unde fostul ministru de 
război Forestal a murit nebun nu 
înseamnă încă, din păcate, dispa
riția totală a maccarthysmului din 
S.U.A.

desert de V. TIMOC

PW*u*l* BOnn 
conți.

Justifice înarmarea atoml- 
In

cat să . 
că a Germaniei occidentale, 
zelul său, a ajuns chiar să afirme 
că agresiva combinație botezată 
N.A.T.O. ar fi ,.cea mai bună 
perspectivă de evitare a unui a- 
pocaliptic război modern**. Von 
Brentano a vorbit în termeni a- 
semănători El s-a străduit să a- 
sigure pe cei prezenți că Germa
nia occidentală va rămine cre
dincioasă planurilor americane.

Adenauer și von Brentano 
n-au spus nimic nou. Și totuși un 
fapt merită să fie subliniat : in
sistența cu care au încercat să 
se absolve de orice bănuieli — 
de altfel, după noi neîntemeiate 
— în privința unei modificări — 
chiar neînsemnate — a politicii 
externe vest-germane. Se pare 
că în privința aceasta a jucat 
lin mare rol intervenția lui Dul
les. care reproșează diplomaților 
de la Bonn neputința in fața ati
tudinii opiniei publice germane, 
potrivnică înarmării atomice, con
știentă fiind de consecințele unul

război nuclear. Agenția „France 
Presse" relata : „Secretarul de 
stat a atras atenția partenerului 
său german asupra inoportunită
ții unei astfel de atitudini, .chiar 
dacă partea germană este influen
țată de considerente de ordin e- 
lectoral".

„Sfatul" n-a fost zadarnic. 
Mărturie : discursurile lui Ade
nauer și von Brentano.

Deoarece ne aflăm la capitolul 
prezenței vest-germane în cadrul 
N A.T.O., merită să consemnam 
ecoul negativ pe care l-a produs 
la Bonn discursul lordului Ismay, 
secretarul general demisionar al 
N.A.T.O. El a afirmat — evi
dent. cu scopuri de reclamă — 
că introducerea armei atomice în 

armamentul forțelor 
armate ale firilor 
N.A.T.O. este solicitată 
de conducerea acestei 
organizații, dar că fie
care guvern are latitu
dinea de a hotărî sin
gur. Ismay l-a contra
zis astfel pe Adenauer 
care, pozînd în postu
ra mielușelului speriat 
de lup, în repetate 
rînduri a declarat că 
Germania occidentală 
trebuie să*se supună 
disciplinei existente în 
cadrul N.A.T.O., făcînd 
față obligațiilor în le
gătură cu înarmarea a- 
.omică. Enervarea pro
dusă la Bonn este lim
pede exprimată de de
clarația pe care direc
torul serviciului de 
presă al guvernului fe
deral a făcut-o imediat 
după conferința de 
presă a lordului Ismay, 

categoric că nici unulafirmînd
din partenerii N.A.T O. nu va pu
tea să se sustragă dotării cu 
arme atomice stabilită de instan
ța militară supremă a N.A.T.O. 
Disputa Ismay — Adenauer nu 
face decît să amplifice dezbate
rea în jurul unei probleme pe 
care Dulles o dorea îngropată în 
cabinetele diplomatice.

După relatările de pînă acum 
în legătură cu sesiunea N.A.T.O., 
sesiune în care deosebirile de 
păreri se vădesc îndeajuns de pu
ternic, avem toate motivele să 
credem că Adenauer va regreta 
probabil invitația adresată par
tenerilor săj atlantici de a se în
truni la Bonn. Ei n-au reușit 
să-i creeze decît noi încurcături. 
Ce să-î faci: oaspeți nerecunos
cători...
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