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de la Bacău la BACÂU G
Orațul devine mai frumos * Tinerii au objinut 
importante realizări însă au nevoie de sprijinul 

organelor locale de sfat
zeci de tineri 
sală, discutau 
Erau făuritorii►

i

Vreo cîteva 
adunați intr-o 
cu aprindere, 
hainelor sărbătorești pregăti
te orașului Bacău în vederea 
Festivalului de la Moscova. 
Acești tineri au lansat o che
mare către tinerii din locali
tățile patriei noastre, prin 
care-i invitau să-și învestmîn- 
teze și ei orașele în straie 
alese.

De atunci a trecut mai bine 
de două luni de zile. In acest 
timp, tinerii din orașul Ba
cău n-au stat pe ginduri, ci 
au pornit la treaba pe care 
se hotărîseră s-o facă. Ce au 
realizat pînă acum ?

28.000 ore muncă 
voluntară

Obiectivul principal al ac
țiunii tinerilor a fost „Parcul 
libertății" situat in centrul o- 
rașului. Parcul e frumos. Ti
nerii au socotit însă că-1 pot 
face și ml mindru. înarmați 
cu tîrnăcoape, greble, lopeți, 
ei au descins în parc.

Prima dată au început să
parea unui șanț lung de pes
te 350 metri, destinat instala
țiilor de apă și canalizare 
necesare parcului. De-a lungul 
aleii principale au fost plan
tați 1580 arbuști. In sfirșit, 
a fost curățată o suprafață 
de teren de peste 50.000 me
tri pătrați. Cărările au fost

curățate, pomii au fost văruiți. 
De la 1 Mai parcul e deschis. 
Tineri și vîrstnici se plimbă 
în orele de odihnă pe aleile 
parcului, răsfoiesc o carte sau 
un ziar pe bănci, la umbra 
plăcută a copacilor înfrunziți.

Orașul va fi fără îndoială 
frumos, mai frumos decît în 
anii precedenți. In acest scop, 
se desfășoară o intensă acti
vitate și pentru înfrumuseța
rea instituțiilor de pe teri
toriul orașului.

In fața școlii medii nr. 1 
era un maidan. Elevii au a- 
menajat aici un părculeț de 
îți este mai mare dragul. Doar 
băncile lipsesc de sub pomii 
frumos văruiți. In curînd vor 
fi aduse și ele. Comitetul 
U.T.M. s-a gîndit că aceasta 
nu-i suficient. Lîngă școală 
se mai află un teren destinat 
exercițiilor sportive. Aici, ci 
au amenajat un teren de fot
bal, două de volei, unul de 
baschet și piste cu obstacole. 
Lucrările n-au fost încă ter
minate dar au intrat în faza 
finală. Cînd totul va fi gata, 
elevii yor fi 
alte școli vor 
să-i invidieze.

Intr-o după 
mulți tineri 
„Partizanul'' 
cinta întreprinderii după ore-

I. ȘINCA
(Continuare tn pag. 3-a)

E plăcut să 
petreci citeva 
zile de odihnă 
la Sinaia. Fie
care zi îți o- 
feră cîte o sur

priză. Programele de muzică 
mai ales sînt așteptate cu 
mult interes.

Ele pot fi ascultate săp* 
tămînal la Casa de cultură 
din localitate.

In fotografie: orchestra de 
balalaici a Casei de cultură 
din Sinaia formată din sala- 
riați ai stațiunii, în timpul 
unei repetiții.

Ia Început ‘î’Xi’
de cracare termică 

de la rafinăria 
nr. 10 Borzețti

dimineața zilei de 7« In ___________
li colectivul rafinăriei nr. 10 
ilzești a raportat conducerii .... 
Ministerului Industriei Petrolului și 
II Chimiei intrarea în funcțiune și 
{trecerea în regim de producție a 
Hunei instalații moderne de cracare 
{termică.
} Importanța acestei instalații 
{constă în faptul că produce ben- 
Jzină din păcura care pînă acum 
{era utilizată drept combustibil in- 
{ dustrial.
{ S-a făcut astfel un nou și im- 
{portant pas pe calea valorificării 
{superioare a țițeiului — una din 
{principalele surse de bogăție ale 
{țării noastre.
{ înzestrarea acestei instalații cu 
"aparate electronice de măsură și 

control de cea mai nouă concep- 
«țîe, permite ca întreg procesul 
«tehnologic de obținere a benzinei 
«să fie condus de numai doi teh- 
« nicieni.
« Echipele de pornire a instala- 
bției sînt formate în cea mai mare 
«parte din tineri absolvenți ai șco- 

Tv.-r.'Iilor tehnice de petrol.

multumiti, iar 
avea pentru ce

amiază, mai 
de la fabrica 

au rămas în.in-

mai, 
Bor-
Mi-

Să sprijinim respec
tarea drepturilor lega
le și a îndatoririlor 
tineretului muncitori CONCLUZIILE
UNEI CONSFĂTUIRI
Graficele „Uzinelor Chimice 
imîne" din Capitală înscriu zi 

zi noi succese. Colectivul de 
:i desfășoară cu avînt intrece- 
a socialistă, hotărit să obțină 
ilizări cit mai însemnate.
De curînd, comitetul organiza- 
i de bază U.T.M. a intreprin- 
rii a organizat o consfătuire în 
re s-a discutat despre aportul 
ierilor în producție, despre mo- 
1 cum sînt respectate drepturile 
ieretului.
Consfătuirea a arătat că tine- 

desfășoară o muncă rodnică, 
igăzile de tineret din secția 
nfecții incălțăminte. de pildă, 
aduse de tov. Manda Nuțu, A- 
stasia Capusciu, Rene Gluk și 
nea Brătescu izbutesc, datorită 
ei bune organizări a locului de 
ancă, prin aplicarea metodelor 
ansate, să-și depășească zilnic 
•cinile de producție cu 80—85 
sută. La produsele de calita- 

l I.a pe care le confecționează 
iste brigăzi este depășită zilnic 
0,4—0 5 la sută sarcina plant

ată. Rezultate de seamă obțin 
întrecere și tov. Dorina Oprea, 
nstantin Moraru, llie Bălan, 
onard Stănoiu și alții.
Eforturile depuse de tineri, a-

lături de muncitorii vîrstnici, au 
făcut ca întreprinderea să.fl în
deplinească planul, in cinstea zi
lei de I Mai, pînă la 24 aprilie, 
în proporție de 102 la sută, dînd 
o producție de bună calitate. Gos- 
podărindu-se cu grijă materiile 
prime și materialele au fost rea
lizate în această perioadă econo
mii în valoare de 58.000 lei.

Nu au fost ocolite in consfă
tuire nici unele fapte care nu prea 
aduc laudă unor tineri, ca indis
ciplina in producție, lipsa de 
grijă față de calitatea produselor 
etc.-

Una din problemele ridicate a 
fost aceea a modului cum sînt în
drumați tinerii să-și ridice CALI
FICAREA PROFESIONALA. Unii 
maiștri și șefi de sectoare — s-a 
arătat — au izbutit să se apropie 
cu dragoste de tineri, să-i ajute 
să-și ridice continuu nivelul pro
fesional. Tovarăși ca llie Nedel- 
cu, Vasilica Marcu, losif Frusina 
și alții depun mult suflet și nu-și 
precupețesc timpul pentru ca ti
nerii să poată invăța cît mai 
mult.

Alții insă socotesc că pregăti
rea profesională a tinerilor se 
poate face și de la sine. In secto

rul II Încălțăminte, de pildă, 
unde sînt mulți tineri, cea mai 
mare parte din ei au nevoie de 
o îndrumare mai atentă pentru a 
invăța să lucreze bine, să dea o 
producție de bună calitate. De la 
cine pot Învăța ? Fără îndoială 
că de la șeful sectorului, inginer 
Maria Petruț, care de altfel este 
și utemistă. Cum contribuie insă 
această tovarășă la indrumarea 
tinerilor? Cind un tinăr Ii cere 
sprijinul In vre-o chestiune de 
muncă, ea refuză să-i dea expli
cații pe motiv că In sector există 
și maiștri și brigadieri, „care 
pentru asta sint puși". Dacă Ma
ria Petruț are dreptate, ne între
băm și noi: oare dinsa pentru 
ce-o fi pusă acolo ?

La acelaș sector se practică 
MUTAREA DIN LOC IN LOC 
IN MOD NEJUSTIFICAT A TI
NERILOR MUNCITORI, ceea ce 
le îngreunează calificarea. Așa 
s-a intimplat cu tinăra Maria 
Decu, absolventă a școlii profe
sionale, care a fost trecută să lu
creze la mai multe operațiuni 
pentru care nu se cere o califi
care specială, pină ce a ajuns... 
la ambalaj. Aceeași mișcare a avut 
de suferit și tinăra Romana

Sint încă absolvenjl de școli profesionale care urmează acest drum...

despre lucrările secției 
de filologie a celei de a II-a 
sesiuni a cercurilor științifice 

studențești
Bucuriile muncii la aceeași masă de laborator, tn același cabinet 

cu profesorul, emoțiile prezentării realizărilor intr-un cerc științific, 
mîndria gîndului că ești o mică rotiță din marele angrenaj al celor 
care prin strădaniile lor rezolvă probleme ale științei contemporane 
— sînt sentimente noi ale studențimii noastre, rezultatul marilor 
transformări din învățămîntul nostru superior. Am simțit din plin 
întruchiparea unor asemenea transformări, o convingătoare afirmare 
a marilor posibilități științifice ale tineretului nostru universitar, 
participînd la lucrările secției de filologie a celei de a doua Con
ferințe pe țară a Cercurilor științifice studențești care s-a ținut acum 
citeva zile în Capitală.

După încheierea sesiunii ne-am adresat profesorului Jean Livescu, 
prorector al Universității „C. I. Parhon" responsabilul cu coordona
rea lucrărilor secției de filologie care ne-a exprimat cîteva din con
siderațiile sale asupra modului în care s-au desfășurat lucrările în 
secția de științe filologice a celei dc-a 11-a sesiuni a cercurilor știin
țifice studențești.

— In primul rînd am dori to
varășe profesor să răsfoim progra
mul sesiunii și să ne spuneți cîteva 
păreri asupra comunicărilor pre
zentate.

— Dintru început trebuie să re
marc faptul ca comunicările pre
zentate în această sesiune se află 
într-un incomparabil progres față 
de comunicările prezentate în anii 
trecuți.

Nivelul științific al comunicări
lor și al dezbaterilor la care au 
participat de astă dată foarte mulți 
studenți, capacitatea de a înțelege 
fenomenul literar, o profundă cu
noaștere a literaturii din trecut, 
dorința aproape generală de a 
aduce contribuții personale și de 
a ataca probleme din cele mai ac
tuale ale lingvisticii și a istoriei 
literare, un orizont larg asupra 
problemelor de cultură generală 
— sînt trăsături care au caracte
rizat actuala sesiune și care ne-au 
adus nouă profesorilor mari satis
facții. Vorbind despre lucrări aș 
vrea să remarc în primul rînd co
municarea studentului Gh. Grisurcu 
din anul III al Facultății de Filo
logie din Cluj asupra romanului 
„Enigma Otiliei" a lui G. Căli- 
nescu. Comunicarea este o lucrare 
de talent prezentată într-un mod 
profund personal, studentul dove
dind o subtilă capacitate de in
terpretare a personagiilor roma
nului.

în continuare s-a remarcat și 
lucrarea studentei Maria Paraipan

din anul III al Facultății de Filo
logie din Iași intitulată „Reconsi
derarea prozei lui Victor Ion Popa“ 
care a atacat cu succes up do
meniu interesant și puțin cercetat 
din istoria literaturii noastre. Din
tre comunicările care au tratat pro
bleme de lingvistică, interesante a 
fost aceea a studentei bucureștene 
Alexandra Rocerik despre „Pronu
mele „dînșul“ în limba romînă 
contemporană".

— Dacă ați vrea să ne redați 
acum cîteva concluzii generale le
gate de problemele sesiunii și de 
munca de cercetări științifice a 
studenților în filologie.

— în momentul acesta cred că 
toate cadrele didactice își dau 
seama de imensa semnificație și 
utilitate a cercurilor științifice 
studențești.

rezultatele obținute de aceste 
cercuri, interesul deosebit pe care 
l-au trezit în rîndurile studențimii 
noastre cred, că sînt criteriul cel 
mai de preț.

Aș vrea însă să insist asupra 
unor deficiențe manifestate din a- 
cest punct de vedere în munca 
noastră cu studenții, deficiențe 
care trebuie pe viitor înlăturate. 
Cred că este necesar în primul 
rînd de a se da studenților tema
tica încă de la sfîrșitul anului, 
astfel îneît pe timpul vacanței să

1. SAVA

(Continuare tn pag. 3-a)

Cantina-restaurant de la U.C.R,
Gheorghiu, absolventă a școlii 
medii tehnice, care a fost mutată 
de la controlul calitativ pe faze 
la o muncă de mai joasă califi
care. Și din păcate acestea nu 
sînt singurele cazuri.

Tinerii de la U.C.R. au condi
ții de muncă specifice mai difi
cile decît în alte ramuri indus
triale. Legile țării noastre le asi
gură insă o protecție specială. In 
secțiile unde munca este vătămă
toare se lucrează doar șase ore. 
Aici muncitorii primesc zilnic un 
supliment de hrană. Există de 
asemenea grija ca masa la can
tină să fie cît mai variată și bo
gată in calorii. De curind, can
tina a devenit un elegant restau
rant, unde muncitorii își aleg 
felurile de mîncare după dorință.

Dacă în aceste privințe există 
o grijă deosebită, nu putem spu
ne acelaș lucru despre modul 
cum se preocupă conducerea în
treprinderii pentru a crea tine
rilor CONDIȚII DE LOCUIT. Ti
nerii de aici, nu prea mulți la 
număr, locuiesc în două cămine 
împreună cu tinerii din alte fa
brici aparținind sectorului pielă
rie. Deși în ultima vreme cămi
nele au fost dotate în parte cu 
cele necesare, totuși disciplina 
in ele și curățenia lor lasă incă 
de dorii. Acest lucru l-a criticat 
cu cîtva timp In urmă ziarul no

stru. L-au sezisat șl forurile con
ducătoare din Departamentul in
dustriei ușoare. Era necesar ca 
organizația U.T.M. și conducerea 
întreprinderii să ia măsuri de în
dreptare.

Consfătuirea a scos la iveală 
și a criticat cu asprime faptul că 
unii tineri nu-și fac în mod con
știincios datoria. Mai sînt Încă 
tineri care nu folosesc in mod ra
țional cele opt ore de muncă. 
Printre plimbăreți se află ute- 
miști ca Emilia Damian, Maria 
Botezatu. Eugenia Doroa.nță, Fe
licia Bălică, Frusina Chelaru.

Era normal ca in fața acestei 
situații, comitetul organizației de 
bază U.T.M. (secretar tov. losif 
Zamfir) să desfășoare o mai te
meinică muncă politică in rîndul 
tinerilor, pentru a creia O OPI
NIE MUNCITOREASCA ÎMPO
TRIVA CELOR INDISCIPLI- 
NAȚI. Acest lucru însă nu s-a fă
cut. De aceea puținele caricaturi 
apărute la gazetele posturilor ute* 
miște de control nu au avut efec
tul dorit.

Datoria comitetului U.T.M. este 
să se preocupe mai atent de pro
blemele de producție, de califica
rea și disciplina tinerilor, să-i 
sprijine în lichidarea greutăților 
pe care le mai au.

C. BANCILA 1

e

— Ei, cum a fost cu 
focul ?

— L-am stins, mi-a 
răspuns unul dintre ti
neri și, după mai multe 
insistențe din partea 
mea, complectă:

— E drept, întîi am 
alergat noi, cei mai ti
neri, apoi întreg satul. 
Pînă în zori l-am bi
ruit. Păi cum, era să 
lăsăm să ardă așa mîn- 
drețe de pădure ? Știi 
dumneata ce-nseamnă 
800 de hectare de fagi, 
goruni, tei și plopi ? 
O comoară!

lată ce m-a făcut 
să viu pînă în Rugi ca 
să-i cunosc pe acești 
tineri simpli, scumpi la 
vorbă, dar aprigi la 
treabă.

Birtea Ion, e un 
tînăr de vreo douăzeci 
și șapte de ani, cu 
părul castaniu, de sta
tură mijlocie, tată a 
doi copii. Rada Ioan 
spun oamenii că-i maizis Codea, t

mic cu vreun an decît Birtea loan.
El e întotdeauna voios. Drăguța 

și-a ales-o din alt sat, din Ohabița, 
căci el e factor poștal, călătorește 
mult și îi place... frumosul. Elena,

Manifestări cu prilejul 
aniversării eliberării 

Cehoslovaciei
Si m pozion

Sub auspiciile Societății pentru 
răspîndirea științei și culturii, 
marți după amiază a avut loc tn 
aula Bibliotecii centrale universi
tare din calea Victoriei un simpo
zion cu tema „Mărturii despre via
ta economică și culturală din R. 
Cehoslovacă" organizat cu prile
jui celei de a I2-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de prof. univ. Mihail Ghel- 
megeanu, vicepreședinte al 
S.R.S.C.

Ing. Barbu Radovici, conf. univ. 
Alexandru Bălăci și ziaristul Vic. 
tor Nămolaru, au înfățișat dife
rite aspecte din viața nouă a 
Cehoslovaciei.

Expunerile au fost urmărite cu 
interes de cei prezenți.

în încheiere a fost prezentat 
filmul documentar „Primăvara în 
munții Tatra" și filmul artistic 
„Brigada de tanchiști", producții 
ale studiourilor cinematografice 
cehoslovace.

Impresii de călătorie

Cu priejul celei de a XH-a a- 
niversări a eliberării Cehoslova
ciei, marți după amiază la Casa 
Scriitorilor „Mihail Sadoveanu" 
din Capitală, scriitorul Eusebiu 
Camilar, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., a împărtășit 
impresii din vizita pe care a fă
cut-o în Cehoslovacia. A luat a- 
poi cuvintul dr Jaromir Tomo- 
cek, scriitor din R. Cehoslovacă 
care ne vizitează țara în cadrul

viața"; producție a studiourilor 
cinematografice din R. Ceho
slovacă.

(Agerpres)

acordului dintre R.P.R. și R.
Cehoslovacă.

In încheiere s-a prezentat în
avanpremieră filmul .Jocul cu

soția sa, i-a dăruit un prunc fru
mos ca maică-sa și voios cu taică- 
său. Duma Grigore e un utemist 
de vreo douăzeci de ani, înalt și 
cu părul ca spicul grîului. Sprinten 
la joc, cum altul nu-i în Rugi, și-a 
cîștigat simpatia întregului sat.

Se cade să mai amintesc și de 
Birtea Bona Rusalin, membru în 
comitetul organizației U.T.M., de 
Gogoașe Livius și de alții.

★
...Se înserase de mult și în o- 

chiuri de fereastră lămpile se stin
geau una cîte una. Liniștea nu era 
tulburată decît rareori de vreun 
dine care nu-și găsise culcușul și 
lătra aiurea.

Pe moș Achim Juca seara l-a 
prins pe drum. Cu toate bătrînețele 
sale — căci moș Achim a trecut 
de 70 de ani — grăbi pasul și bătu 
puternic într-o fereastră:

— Tovarășe Chesnoiu, tovarășe 
Chesnoiu 1

Cel strigat scoase capul pe fe
reastră intrigat că-l strigă cineva 
în puterea nopții.

— Fie-mi cu iertare, bătrîn sînt, 
puterile mi-au slăbit, dar ochii nu 
mă înșeală. E foc, uite încolo spre 
Bălana. S-a aprins pădurea și vîn- 
tu-ăsta păcătos...

Chesnoiu, directorul școlii se-m- 
brăcă la iuțeală cu ce-i stătu la 
îndemînă și ieși în mijlocul dru
mului.

Moșul avea dreptate. Fu vestit 
mai întîi crîsnicul (dascălul) care 
începu să tragă cu toate puterile 
de funiile clopotelor bisericii, a 
primejdie.

Cei care au sărit mai întîi au fost 
tinerii despre care am vorbit la 
început. Cu topoare, cu lopeți, cu 
căldări ei au luat-o la fugă spre 
pădure. Pala focului creștea, se ri
dica tot mai sus ca niște limbi 
furioase de balaur, sfîșiind întune
ricul, aprinzind vălătuci și frunze 
uscate de copaci, făcind să plez
nească, să moară mugurii proas
peți, verzi, ieșiți de citeva zile la 
lumină.

Vîntul hain — suflînd cu turbare 
— era de partea focului.

Oamenii alergau, se împiedicau 
de cioturi, cădeau, se ridicau în 
grabă suduind întunericul potriv
nic și vîntul care-și făcea de cap, 
apoi fugeau și mai sprinten.

Se aprinsese pădurea. Oamenii 
alergau să stingă focul. Au trecut 
de pîrîiașul Mașcaș și iată-i în 
pădure, au înconjurat focul înce- 
pînd lupta cu el direct, cu bărbă
ție, cu notărîrea de a-i învinge cer

bicia. Unii au început să cureți 
o porțiune de loc ca focul să nu 
mai poată înainta, alții împlîntau 
casmale și lopeți în pămînt și înă
bușeau flăcările, iar cei mai mulți 
cărau cu căldările, mai din vale, 
pămînt nisipos. Nimeni nu sta lo
cului. Dinspre sat se ghiceau în 
întuneric înaintînd spre pădure și 
alți oameni. Venea tot satul. Din 
cele 152 de familii ale satului ve
niseră mai bine de 130 de bărbați, 
și cei mai mulți dintre ei tineri. 
Focul nu voia să cedeze, se în
verșuna. Oamenii se îndîrjeau și 
mai mult, lucrau cu atîta iuțeală, 
cu atîta forță de parcă ar fi fost 
la începutul unei noi zile de muncă 
și nu la sfîrșitul ei. Focul răzbună
tor a prins la un moment dat în
tr-un cerc un grup de oameni. 
Palele sale amenințau tot mai 
mult, cercul se strîngea. Oamenii 
s-au speriat. Dar Livius Gogoașă îi 
votoli. Prinse zdravăn în mină o 
lopată și împrăștie focul făcînd o 
spărtură. .

— Săriți cîte unull . ’Wil
Ultimul sări Gogoașă.
Duma Grigoraș, băiatul acțla 

plin de voie bună, era de nerecu
noscut ; plin de fum pe față, cu 
părul său blond pîrlit și răvășii, 
nu se oprea nici o clipă.

Birtea Bona Rusalin alerga sprin
ten deși se zdrelise pe mîini, pe 
picioare.

Treptat, treptat focul a început 
să cedeze.

Începuse să se albească de ziuă 
și oamenii tot nu plecaseră. Focul 
fusese învins. Și, cu toate că da
torită lor, doar un hectar de pă
dure fusese distrusă de flăcări, ei 
priveau triști, oftînd resturile ce 
mai fumegau încă.

— O împădurim noi din nou, 
spuse într-un tîrziu Birtea Bona 
Rusalin. Bine c-am salvat-o!

...Cînd am plecat din sat pe 
mulți dintre tinerii aceia inimoși 
care s-au vîrît în foc să scape pă
durea i-am întîlnit văruind puieții 
plantați de ei pe marginea șoselei. 
Alții curățau șanțurile.

Lîngă un gard o fată întindea la 
soare pînza de cînepă să se 
albească. Ingina ușor un cîntec și 
își arunca din cînd în cînd ochii 
spre feciorii care lucrau pe între
cute. Am reținut un singur vers: 
„Freamătă mîndră pădure*.

Cinta poate și pentru a aduce 
laudă acestor feciori...

C. BUCUR

Fruntași Ia
însămînfarea porumbului

In regiunea Oradea se însă- 
mlnfează In aceste zile ultimele 
suprafețe cu porumb. Pînă acum 
au fost insămlntate peste 170.000 
ha. tn raioanele Beiuș, Salonta, 
Săcueni și Oradea Insămînțarea 
porumbului s-a terminat. Pe în
treaga regiune cultura porum
bului se va extinde cu aproape 
9.500 ha. fafă de anul trecut. Din 
această suprafață mai mult de 30 
Ia sută se insămintează cu să- 
mîn{ă hibridă.

Paralel cu insămintările în le
giune au început și lucrările de 
întreținere a culturilor. In gos
podăriile colective din comunele 
Mădăraș, Salonta. Borș, Sintăll 
Mare și altele pllvîtul culturilor 
de toamnă a fost efectuat in pro
porție de peste 80 la sută.

*
185 de gospodării agricole de 

stat au terminat pină la 5 mai 
insămînțarea porumbului șl a ce
lorlalte culturi de primăvară.

Aceste unități au semănat întrea
ga suprafață destinată culturi) 
porumbului numai cu sămintă 
hibridă. In regiunea Ploești toate 
gospodăriile agricole de stat au 
terminat insămintările situindu-s« 
astfel fruntașă pe țară.

Succese importante au obfinut 
și trusturile regionale Gostat Ti
mișoara. Galafi și București, 
unde mai mult de jumătate din 
numărul gospodăriilor de stat au 
terminat insămînțarea porumbului 
și a celorlalte culturi.

Pentru sporirea producției de 
porumb în multe gospodării agri
cole de stat se extind anul acesta 
culturile de porumb pe terenuri 
Irigate. In acest scop pină acum 
au și fost amenajate peste 7.000 
ha. De asemenea se extind su. 
prafețele insămînțate prin folosi
rea terenurilor în lunca și delta 
Dunării unde au fost Identificate 
pină in prezent peste 20.000 ha.

(Agerpres)

PROCES VERBAL 

de scădere (vorbă să fie l)
încheiat Intre noi numai Intre 
noi: Vacile Ghiga, director al 
gospodăriei agricole de rtat Hă- 
lăucești, regiunea lași. Dumitru 
Pucicov, inginer al seefiei Hă- 
lăucefti (centru) de la aceeași 
gospodărie și Florin Stoiceccu, 
contabilul eeefiei. pentru a lega
liza c-au fost și nu mai sînt a- 
proape 1.200 păsări de prăsită.

încă de la începutul prezentu
lui proces-verbal vrem să arătăm 
că noi ne-am preocupat Intot. 
deauna de mărirea producției de 
păsări. Dovadă este faptul că, 
incă de la data de 13 decembrie 
1956. am selecționat, din totalul 
păsărilor existente In gospodăria 
noastră, un număr de 2.500 găini 
și cocoși. Pentru a întări această 
măsură printr-un act legal, s-a 
și încheiat atunci un proces-ver
bal care a fost semnat de direc
torul gospodăriei, inginerul șef, 
zootehnistul șef. de șeful de sec
ție, tehnicianul veterinar și bri
gadiera avicolă.

Ne-am propus apoi ca aceste 
oăsări de orăsilă sd primească o 
îngrijire deosebită. Pentru acea
sta am și dat instrucțiuni spe
ciale tovarășei Elena Grădinescu, 
care se remarcase oină atunci ca 
o bună brigadieră avicolă.

Insfirșit, cele 2-500 oăsări cla
sate pentru prăsilă, la 13 decem
brie 1956, au fost puse de-o 
parte. Celelalte păsări, adică cele 
„de reformă** cum se spune tn 
limbajul nostru, au fost valorifi- 
cate chiar tn cursul aceleiași 
luni. Pînă la sftrșitu! anului nu 
ne-a mai rămas deci nici o pa
săre de valorificat.

Iată insd că, o dată cu rezol
varea treburilor gospodăriei de 
stat, noi am creat o grea proble
mă pentru propriile noastre gos-

Podărh I Păsările, puișorii atit 
de fragezi și gustoși „zburaseră** 
din alimentația familiilor noastre.

Ce era să facem 2 Doar nu era 
să le cumpărăm din tlrg sau din 
sat, cind mai aveam atltea păsări 
— și Incă de prăsilă I — tn gos
podăria de stat.

Așa cd... ce să mai lungim 
vorba I Brigadiera Elena Grădi. 
nescu a fost înștiințată tncă de 
la începutul lunii ianuarie a.e. că 
poate să valorifice și păsările de 
prăsilă. Atit ne-a trebuit t Elena 
Grădinescu, manifestindu.se îm
potriva dispozițiilor noastre, ne a 
pretins, nici mai mult nici 
mai puțin, decît să-i facem cu
noscut acest lucru in scris I Deși 
tn felul acesta ar fi însemnat să 
facem birocratism, mărind circu
lația hirtiilor. Elena Grădinescu 
a primit in cele din urmă o ase
menea dispoziție scrisă, semnată 
de inimosul nostru contabil șef. 
Florin Stoicescu.

O bună dovadă că măsura de 
a valorifica și păsările de pră. 
sila a fost binevenită, o consti
tuie faptul că din acestea s-au 
înfruptat și Petru Ono/rei, tehni
cianul zootehnist, și tehnicianul 
Constantin Țapu, și Ștefan Ono- 
fret, șeful serviciului plun-pro- 
ducție, și inginerul Dumitru Pu- 
cicov, și — bine înțeles — con
tabilul Florin Stoicescu, E drept 
că unit spuneau:

..Stați, fraților, că astea-s Pă
sări de orăsilă și-o să dăm de 
dracu t".

Pentru a nu produce panică și 
pentru a-i liniști pe bieții cum
părători, li se răspundea:

„E drept că păsările stni de 
prăsilă, dar noi n-am primit sar
cini de plan pentru sectorul a- 
vicol**.

Mai menționăm tn acest pro

ces-verbal de scădere că tn tot 
timpul acțiunii de valorificare a 
păsărilor de prăsilă am tnttmpi. 
nat greutăți mari din partea bri. 
gadierei avicole Elena Grădines
cu. Ea a încercat de nenumărate 
ori să ne pună bețe-n roate spu- 
nlndu-ne mereu că facem ceva ile- 
gal și că mai b ne ne-am îngriji 
de crearea condițiilor de intreți. 
nere și de producție a pisărilor. 
Elena Grădinescu a încercat chiar 
să ne calomnieze Intr-un mod ne
demn, afirmlnd că din cauza lip
sei noastre de prevedere și de 
măsuri eficace, tn citeva rinduri 
au fost furate numeroase păsări 1 
Noi susținem că aceasta este o 
calomnie, dovedind că am luat 
măsuri pentru a nu se mai fura 
Păsări: de pildă, o bună parte 
d n păsările care pină atunci fu
seseră furate, le-am imputat în
grijitoarei I...

De altfel, pentru a „cuminți** 
Pe această brigadieră. noi am 
mai luat si alte măsuri. Iută le: 
In data de 12 ianuarie a,c. di
rectorul gospodăriei cere briga
dierei sâ-i arate dispoziția scrisă 
Pe care aceasta o primise de la 
contabilul Florin Stoicescu și 
nnn care i se făcuse cunoscut să 
valorifice păsările de prăsilă. Di
rectorul ti ia hirtia. i-o modifică 
tn sensul că se pot valorifica 
numai păsări de reformă și, cu 
toate că era in ziua de 12 ianua
rie 19.57, el ou ne data de... 5 ia
nuarie 19571

Dar asta nu-i totul. Grijulii

manifestindu.se


ajutoare de preț Din experiența comitetului raional U.T.M.-Dej 
în munca cu activiștii nesalariați

DE VORBĂ
cu primul secretar

Numărul mare 
de bază U.T.M., ____
organizații să fie îndrumate con
cret, să fie ajutate să desfășoare 
o muncă conform specificului lor, 
reclamă și nevoia unor oameni în 
stare să le ajute. în momentul de 
față se impune cu deosebită tă
rie necesitatea de a se lega mai 
strîns de practică, de treburile 
economice concrete, întreaga mun
că a organizațiilor de bază U.T.M.

— Aceasta presupune intr-ade
văr o îndrumare atentă a fiecărei 
organizații de bază în parte. Nu
mai cu activiștii salariați ai orga
nizației e clar că nu se poate re
zolva această problemă.

— Nu. Nu ne putem îinchipui că 
o mînă de cîțiva instructori pot 
rezolva singuri toate problemele 
îndrumării a peste 200 organizații 
de bază U.T.M. cîte sînt în raion
— ne răspunse interlocutorul no
stru, tov. Presecan Vasile, prim 
secretar al comitetului raional 
U.T.M.-Dej. Și nu este numai 
aceasta. In momentul de față or
ganizațiile noastre U.T.M. își în
dreaptă atenția cu mai multă grijă 
față de fiecare utemist în parte, 
față de creșterea politică, de evo
luția caracterului său. Vă dațî 
seama că aceasta presupune o în
tărire considerabilă a organizației 
de bază, presupune găsirea de 
forme noi de muncă, tinerești, 
atractivb și cu un conținut bogat. 
In toată această gamă de proble
me instructorii nesalariați, prin 
spiritul lor de observație, prin ca
pacitatea lor organizatorică, în 
sfârșit prin orientarea politică și 
nivelul cultural mai avansat, au 
posibilitatea să dea un sprijin de
osebit de mare organizației U.T.M.

Noi avem în momentul de față 
selecționați 80 de activiști nesa
lariați. Dintre aceștia muncesc 
efectiv numai 60—70. Și cauzele 
acestei situații vi le voi spune ime
diat. Intîi, cu unii din ei, noi nu 
am reușit să muncim cum trebuie
— dar aceasta în amănunțime ați 
constatat-o și o veți constata în 
continuare pe teren. In al doilea 
rînd, în recrutarea lor s-au făcut 
și unele greșeli.

— Tocmai despre orientarea bi
roului raional în recrutarea acti
viștilor nqpalariați v-am ruga să 
ne vorbiți mai pe larg.

— Noi ne-am orientat astfel ca 
activistul nesalariat să 
în comuna respectivă 
bucure de prestigiu în rîndul ti
nerilor, să fie stapîn pe cunoștințe 
multilaterale, să aibă deci un ni
vel politic și cultural mai ridicat 
decît ceilalți tineri.

— Vreți să ne spuneți ce fel de 
oameni ați recrutat 
nesalariați în activul 
raional ?

— în primul rînd 
activiștii nesalariați, 
din instructorii noștri nesalariați, 
nu are o vechime mai mică de 3 
ani în munca de organizație. Iată 
cîteva exemple : Bujor Liviu, de 6 
ani activist nesalariat, Muscă Va
sile, tot de 6 ani, Pop Vasile, de 
asemenea, Rogoz Traian, Peter 
Georgeta, Mureșan Maria, Dit Ma
ria, Pop Lucia, activiști cu înde
lungată vechime etc.

In general acești tovarăși sînt 
ori membri în comitetele organi
zațiilor U.T.M. comunale, ori 
membri în birourile organizațiilor 
de bază U.T.M. sătești, cum e de 
pildă tovarășul Pop Vaier, mem
bru în comitetul organizației de 
bază U.T.M. din comuna Rus.

Vreau să vă dovedesc — conti
nuă tovarășul Presecan — că noi 
facem o treabă foarte bună cu 
acești tovarăși. Să luăm de pildă 
și să analizăm felul cum am orga-

al organizațiilor 
nevoia ca aceste

locuiască 
și să se

ca activiști 
comitetului

niciunul din 
mai precis,

nizat alegerile în 
de bază. încă cu ___
înaintea începerii alegerilor în or
ganizațiile U.T.M., la comitetul 
raional U.T.M. au fost convocări 
aproape 50 dintre cei mai buni 
instructori nesalariați. Instruiți cu 
sarcinile ce le revin în ajutorarea 
organizațiilor U.T.M. ei au primit 
răspunderea de a da sprijin con
cret în pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale de dare de 
seamă și alegeri în cîte una sau 
două organizații de bază. Și vă 
f»ot spune că activiștii noștri nesa- 
ariați ne-au fost de un real folos. 

Ocupîndu-se de ajutorarea numai 
a uneia sau a două organizații de 
bază, instructorul nesalariat a pu
tut să fie mult mai atent, mult 
mai exigent și în general a asigu
rat ca pregătirea adunării să se 
facă mult mai temeinic.

Ideia principală pe care o ur
mărim în munca cu instructorii 
nesalariați constă în a-i pregăti să 
se poată orienta singuri, să poată 
acționa cu spirit de inițiativă.

— In cîteva cuvinte ne-ați pu
tea vorbi de modul cum îi pre
gătiți pe acești activiști ?

— Imposibil în cîteva cuvinte, 
fiindcă în primul rînd ar trebui să 
vorbesc de strădania pe care fie
care tovarăș o depune pentru a 
învăța, pentru a se instrui, de 
strădania de a-și întocmi fiecare 
bibliotecă personală, de studiul 
individual r_ ___
fac; despre așa zisa „mica docu
mentare”, metodă de lucru care 
în curînd va fi răspîndită printre 
toți instructorii. Această „mică 
documentare” e făcută din artico
le din ziare, privind viața de or
ganizație, hotărîri care au legătură 
cu munca U.T.M., instrucțiuni; 
„mica documentare” mai cuprin
de și notițele personale ale in
structorului după care urmărește 
creșterea tinerilor etc. Vedeți dar 
că nu-i atît de ușor. De aceea 
am să vă vorbesc doar de cîteva 
chestiuni mai generale ce le facem 
pe raion.

organizațiile 
mult timp
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cum a slujit aceasta transfor
mării socialiste a agriculturii. 
Ședința a avut Ioc chiar în co
muna Rugășești. La ea au luat 
parte, ca invitați, în afară de 
membrii birourilor organizații
lor U.T.M., secretarii de par
tid, instructorii nesalariați care 
activau în raza comunei, pre
ședintele sfatului popular, di
rectorii căminelor culturale, 
unii intelectuali care sprijină 
activitatea tineretului. O ședin
ță asemenătoare s-a ținut de 
asemenea și Ia Zolha, analizîn- 
du-se contribuția tineretului la 
transformarea socialistă a agri
culturii. Rezultatul: înființarea 
unei întovărășiri pomicole.

— Tot - ceea ce ați spus dum
neavoastră ni se pare foarte inte
resant. Remarcăm în special aten
ția pe care ați dat-o instruirii ac
tiviștilor nesalariați, unele forme 
destul de interesante pe care le 
folosiți în această direcție.

In trecere prin sat, tovarășul Duda Gavrjl, instructorul co
mitetului raional lămurește unele probleme noi de care va 
trebui să se îngrijească în activitatea sa tovarășul Bujor Liviu.

sistematic pe care îl

AR FI PUTUT 
fi un

OMAGIU...
O fată cu
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de experiență. Aici sint 
curent și cu ultimele 
și documente de orga- 
sau de partid. Dar in

„LUCRURI MĂRUNTE *
L-am rugat pe tovarășul Bujor Liviu, activist 

nesalariat al comitetului raional U.TM. pentru co
muna Rugășești, (cu vechime de peste 6 ani), să 
ne vorbească despre munca sa.

Vădit încurcat, ne-a spus că nu poate reconsti
tui cei șase ani de muncă, că el personal n-a fă
cut nimic deosebit, că în această comună sînt ute- 
miști activi cu care e o adevărată plăcere să în
treprinzi o acțiune...

Și totuși s-a lăsat pînă la urmă convins, depă- 
ntndu-ne cîteva amintiri.

...Intr-o duminică — conform unei hotărîri luate 
tn adunarea generală U.T.M. — vreo 60 de tineri și 
poate ceva mai mulți țărani tn vlrstă, au cotit pe 
lingă biserică și s-au oprit tn fața școlii. Acolo 
s-au organizat competifiile din cadrul Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului. A fost multă veselie și 
concurenfii au dovedit o bună pregătire. Zece din
tre e‘ ou participat și la faza raională. In altă 
duminică s-au împărțit diplomele celor mai buni 
concurenfi. De atunci tinerii ne cer să nu existe 
duminică fără competiții sportive ori alte manifes
tări. Iar comitetul U.TM. se străduiește să satis
facă această dorință a tinerilor...

Tov. Bujor Liviu nu ne-a spus care a fost aici 
contribuția sa, iar noi n-am fost indiscreți pentru 
că cunoaștem că el s-a zbătut mult și pentru an
trenamentele la trîntă (printre tinerii de aici exis
tă o adevărată pasiune față de acest sport) și 
pentru ca fetele să confecționeze saltelele necesare 
la acest sport, că a mers la comitetui raional C.F.S. 
și a luat diplomele pentru cei care s-au distins în 
Spartachiadă. Dar să-i dăm din nou cuvîntul:

...Comuna noastră are citeva sate locuite tn

trecut de oameni săraci, care în mare parte nu 
călătoreau mai departe de granițele comunei; 
Nici vorbă de viață culturală. Pînă nu de mult, 
auziseră numai de cinematograf, dar de văzut cei 
mai mulți dintre ei nu văzuseră niciodată un film. 
Atunci ne-am glndit să insistăm să se trimeată 
aci caravana cinematografică. Mult ne-am mai 
zbătut, dar am reușit. Și nu știu de ce cînd merg 
pe acolo tinerii mă întreabă pe mine cînd mai 
vine caravana ? E drept că eu am insistat la sec
țiunea culturală a sfatului, dar asta pentru că tn- 
timplător aveam mai multă treabă pe la Dej și 
deci puteam trece pe acolo. Comitetul U.T.M. s-a 
glndit la asta și el va continua să se ocupe de 
munca culturală în comună. Poate vi se va părea 
un lucru mic, dar nu este așa, Gîndiți-vă că aceste 
caravane aduc cu ele o lume întreagă, necunos
cută, dar a:.t de atrăgătoare. Știți ce înseamnă 
asta pentru un tînăr care dorește să cunoască mai 
mult decit ce se tntîmplă In satul lui?

Să vă ma- povestesc ceva. S-ar putea să vi se 
pară tot un lucru mărunt, Tn satul Leorda, nu știu 
cum s-a făcut, dar nu exista nici un pionier. De 
cile ori treceam pe acolo și copiii și învățătorii mă 
întrebau mirați: ,J)e ce nu vine nimeni de la ra
ion să se ocupe de crearea unui detașament de | 
now’eri ?• După ce plecam de acolo mă gîndeam 
și eu că e o nedreptate. Nu eram în fond „de la 

raion?** Și iată că m-am hotărît să mă ocup de a- 
cest lucru. Acum, In satul Leorda există un deta
șament de pionieri. De cîte ori am treburi prin 
sat, mă duc la școală și mă bucur văzîndu-i pe 
pionieri. Eu cred că și de asemenea lucruri „mă
runte** trebuie să se ocupe instructorul nesalariat 
al comitetului raional...

— Aa... bună ziua tovarășe in
structor. Ai mai venit pe la noi?

— Da. Și aș vrea să stăm puțin 
de vorbă. Știi...

— Cu plăcere. Putem sta de 
vorbă despre orice. Dar... pină la 
sarcini / Că drept să-ți spun... sar
cini am destule...

Și tovarășa Talpos luliana, teh
nician agricol la sfatul popular și 
activistă nesalariată a comitetului 
raional U.T.M. făcu o întoarcere 
pe loc și intră în una din încăpe
rile sfatului. Insistent, instructorul 
raional se luă după ea.

— Tovarășă luliana, stai puțin / 
Trebuie să ajuți birourile U.T.M. 
de la Ciumeni sat și întovărășire 
să organizeze adunările de alegeri, 
ai fost doar instruită special pen
tru asta și n-ai ridicat nici o 
obiecție, apoi...

— Te rog tovarășe I Ți-am spus, 
despre sarcini nu discut... Nu per
mit ca oricine să-mi dea mie sar
cini. Știi cine mă coordonează pe 
mine ? Aha, vezi că nu știi ? Să-ți 
spun eu atunci: MINISTERUL. 
Vezi că nu mai ai nimic de spus ? 
Eu tovarășe instructor, nu sînt... 
așa... un utemist oarecare. Sînt 
intelectuală... și de aceea sînt coor
donată de minister și nu... de orice 
activist de U.T.M. Asta-i! Și-apoi, 
să-ți spun drept, satul Ciumeni se 
află dincolo de Someș, apa a 
crescut mare, se trece cu podul 
plutitor, și... dacă se răstoarnă ?t

Am fi vrut ca în rîndurile 
de față să putem scrie cîteva 
cuvinte de laudă și despre 
grupul de referenți existent la 
comitetul raional U.T.M., for
mat din 16 persoane. Dar... 
tovarășii de aici nu au vrut 
să ne dea această posibilitate.

Medici, ingineri, tehnicieni, 
oameni de diferite specialități, 
trecuți frumos pe o listă in 
capul căreia stă scris cu li
tere mari „Grupul de refe
renți" sînt ținuți fără nici un 
fel de activitate. Poate că este 
spus prea mult „fără nici un 
fel de activitate** căci, din 
cînd in cînd, la intervale 
destul de mari de altfel, cite 
unul dintre ei este rugat să 
citească vreo conferință pri
mită de la regiune. Dar numai 
la aceasta trebuie redusă ac
tivitatea grupului de referenți?

Am vrea, de pildă, să 
reamintim un exemplu din 
Orașul Stalin (fapt de altfel 
consemnat în coloanele ziaru
lui nostru). Cițiva referenți ai 
comitetului orășenesc, pe baza 
unui studiu efectuat mai multe 
zile în una din organizațiile 
U.T.M. de secție de la Uzi
nele de tractoare, a întocmit un 
material: „Utemistul, con
structor înflăcărat al socialis
mului" care a fost discutat în 
adunarea generală a organi
zației U.T.M. de secție. Discu
țiile stîrnite au fost deosebit 
de interesante, deosebit de in
structive, ele cuprinzînd sub
stanțiale auto-analize asupra 
contribuției personale a tînă- 
rului la opera de construire a 
socialismului în patria noastră.

Să revenim însă la ceea 
ce se întîmplă în raion. Cu 
ce ar putea să se ocupe aici 
grupul de referenți ? Să luăm 
doar un exemplu. In G.A.C. 
din Valea Groșilor și Bîrsău, 

’tinerii nu vin la muncă și, 
! mai mult decît atît, mulți 
dintre ei părăsesc satul și se 
duc să-și facă „un rost" un

deva, pe la oraș.
Este adevărat că mulți 

dintre ei și acolo își aduc a- 
portul în dezvoltarea econo
mică a patriei noastre. Dar se 
pune întrebarea: N-ar fi oare 
ei mult mai necesari în primul 
rînd în gospodăria lor?

Studierea acestei situații Ia 
fața locului de către cițiva re
ferenți, ajutorarea practică a 
organizațiilor de bază U.T.M. 
în întocmirea unor materiale 
și în pregătirea adunărilor 
generale în care să se discute 
să zicem despre „Mîndria de 
a fi colectivist**, nu ar fi con
stituit un aport deosebit de 
însemnat dat muncii de orga
nizație ?

Așa că orientării, organizării 
de către comitetul raional a 
muncii grupului de referenți, 
se cere a i se acorda mai 
multă atenție. Acești tovarăși 
activiști nesalariați pot face 
mult pentru educația tineretu-

i

Și fără nici un 'drept de ape 
tovarășa luliana Talpoș refuză s 
meargă în satul Ciumeni. ,

Discuția aceasta s-a repetat t 
cîteva ori pînă cînd instructori 
raional, diplomat, i-a promis că 
trece el peste apa Someșului. Nt 
avînd încotro, tovarășa Iulian 
a acceptat.

Și așa se face că utemiștii di 
Ciumeni au avut și ei „fericirea 
să vadă cum arată o activistă 
comitetului raional U.T.M..- cooi 
donată direct de minister.

Fermecătoare sint zilele de primăvară! Ele reclamă insă 
o serie de treburi urgente prin curtea gospodăriei. La suges
tia tovarășei Haragus Maria, contabilă la G.A.C. Cîțcău, ac
tivistă nesalariată a comitetului raional U.T.M,, tinerii au luat 
sub îngrijirea lor pomii din livadă și stupii.

t1

în loc de fotografie
aburi și motorul de automobil c. 
patru pistoane; insectare, semtn 
țâre și cite altele. Intr-un dulă 
pior se găsesc toate materialei 
„cercului foto** (adică aparate 
de filmat al profesorului, piu 
citeva borcănașe cu soluțiile ne 
cesare developării) și dedesub 
aparatul de copiat care funcțio 
nează datorită.., lămpii de petrol 
Trebuie menționat că brevetu 
pentru acest aparat — inuenți 
ingenioasă, care servește minu 
nat scopului — aparține direc 
tovarășului Valeriu Pop.

Masa din laborator formează 
un capitol aparte. Tot ce se afl' 
pe ea e construit ae miinile în 
demlnatice ale profesorului și e 
levilor săi. Telegraful (făcut ct 
multă măestrie din citeva cren 
guțe), mașina de bobinat (adie 
o sucală de pregătit suveicile li 
război, adusă de un copil, și care 
datorită noii sale destinații, < 
căpătat această denumire tehni. 
că), dinamometru, ace magnetice 
o nicovală și încă multe altei 
despre care s-ar putea vorbi pi 
multe pagini. Dar trebuie spus< 
citeva cuvinte și despre cei pl 
care i-am găsit in jurul mesei 
O figură care merită atenție ești 
aceea a „laborantului șef**, Su 
ciu Andrei, un puștan de vrei 
14 ani, cu un păr neîmblinzit ș 
ochi neastîmpărați, dar cu mîin 
minunat de indeminatice. El ești 
de pe acum destul de inițiat tr 
minunatele taine ale științei 
Celelalte «ajutoare*', băieți și fe 
tițe, fiecare cu pasiunea sa știin 
țifică, întregesc admirabil deco< 
rul.

Am putea fi întrebați: In tema
tica paginii noastre unde ar pu
tea fi încadrat acest laborator 

A- 
ci 
dt 
a

- - ..___ ci
pasiunea pe care o insuflă co
piilor a căror educație i-a fos. 
încredințată, îi e caracteristici, 
in tot ce face Valeriu Pop. ins
tructor nesalariat al comitetului 
raional, conduce cercul natura- 
liștilor din comună (și acesta 
este frecventat și de mulți vlrst- 
nici), este propagandist al unui 
cerc politic, membru tn comitetul 
U.T.M. al comunei. Merge de 
multe ori la sediul comitetului >a- 
ional U.T.M. și apoi străbate sa
tele din jur unde se ocupă fie 
de pregătirea unei adunări gene
rale, fie de cercul politic ori de 
stringer ea fierului vechi. Sarcini 
obișnuite pentru un instructori 
Poaje prea multe sarcini pentru 
un activist. Cu toate acestea nu 
vezi la el nici urmă de îngimfa- 
re. E un tînăr modest, harnic, 
așa cum e bine să fie cit mai 
mulți dintre tinerii noștri

rezervat 
_ . , Din pă
cate însă negativul n-a reușit. Și 
totuși nu poate să lipsească ima
ginea „laboratorului** școlii ele
mentare din comuna Rus și a 
creatorului lui, tov. profesor Va
leriu Pop. Ce s-ar fi putut vedea 
în această fotografie ? Păsări 
împăiate, planșe care vorbesc 
despre; țițeiul și derivatele lui; 
sarea de bucătărie și produsele 
care se scot din ea; mașina cu

Spațiul acesta fusese 
de fapt unei fotografii.

La comitetul raional se orga
nizează trimestrial instruirea 
comună a activiștilor salariați 
și nesalariați. Din timp sint 
anunțați oamenii care prezintă 
referate și tema acestor refe
rate. Cu această ocazie pot 
spune că se face și un bogat 
schimb 
puși la 
hotărîri 
nizație
decursul unui trimestru pot 
surveni multe lucruri care să 
reclame inițiativă și operativi
tate din partea tuturor organi
zațiilor de bază. In asemenea 
cazuri membrii biroului raional 
și la nevoie și cei mai buni in
structori salariați, pun la cu
rent cu problemele curente pe 
activiștii nesalariați în mici 
consfătuiri pe comună sau cen
tre de comună. Consider de 
asemenea că pentru instructorii 
nesalariați de un real folos 
este și o altă practică a mun
cii biroului nostru raional. 
Cînd analizăm munca organi
zațiilor U.T.M. dintr-o comu
nă noi obișnuim să ținem șe
dința biroului raional chiar în 
comuna respectivă, în prezența 
și a activiștilor nesalariați.

— Vreți să fiți ceva mai 
concret în explicarea acestei 
idei ?

— In planul de ședințe al 
biroului comitetului raional 
era prevăzută, de pildă, anali
za muncii culturale desfășura
tă de organizațiile U.T.M. din 
comuna Rugășești și modul

CE NU ÎNȚELEGE
tov. Pop Augustin...

De altfel, nota de fa
ță nu este decit o expli
cație la caricatură. Dat 
fiind cazul deosebit ea 
este însă ceva mai amă
nunțită.

Tovarășul 
gustin este

Pop Au- 
instructor

să aplice „instrucțiuni
le* notate, asta nu-1 pri
vește pe tov. Pop Au
gustin. Iar dacă unul 
dintre ei încearcă să le 
spună atunci începe:

— Cum tovarășe, 
dumneata discuți cu mi
ne în contradictoriu cînd 
eu sînt un om ocupat 
care trebuie să trasez și 
altora sarcini ? Dum
neata îți permiți să spui 
că n-ai priceput mare 
lucru din ce v-am dic
tat eu ? Apoi, dumnea
ta tovarășe nu ești 
conștient și nu-ți dai 
seama de importanța pe 
care o prezintă faptul 
că... etc., etc., etc.

Ce nu a înțeles tov 
Pop Augustin ? Că re
lațiile dintre el și acti
viștii nesalariați nu 
trebuie să îmbrace hai
na rigidității, că el nu 
are nici un drept să ai- 
be o astfel de atitudine 
dictatorială, care înde
părtează oamenii. At
mosfera de colaborare 
și ajutor tovărășesc tre
buie să fie elementul 
dominant în relațiile 
lui cu instructorii nesa
lariați.

iat privesc cu prea Pu* 
țină bucurie la tovară
șul Pop Augustin.

Acum nu mai visea 
ză. Ușor încruntat, 
grav, plin de importan
ță, dictează. Clar, cu- 
vînt cu cuvînt, tot ce 
și-a notat în ședința de 
la raion. Repetă de 
două ori o frază, are 
grijă să nu schimbe un 
cuvînt și pentru mai 
multă prudență trece 
prin fața celor patru ti
neri care-și notează și 
verifică dacă totul este 
scris așa cum el a dic
tat. După ce a terminat 
de dictat îi învăluie pe 
toți cu o privire părin
tească și...

— E clar tovarăși ? 
Acum la treabă. In fie
care seară îmi raportați 
telefonic ce ați făcut.

Ce părere au acești 
oameni despre tot ce a 
spus el ? Nu-1 intere
sează. Să se sfătuiască 
cu ei ? Acest lucru nu 
intră în practica muncii 
lui. Că Matei Ion, teh
nician pădurar, felcerul 
Potir Georgeta sau ță
ranca Roman Leontina 
au multe nedumeriri cu 
privire la modul cum

care II cunosc mai bine 
și de un timp mai în
delungat, tov. Pop Au
gustin este „un băiat 
deștept, priceput dar... 
cam comod', lipsă care 
altfel s-ar putea trece 
cu vederea dacă nu ar 
avea urmări și in mun
că.

...E cald. Trenul a- 
leargă. Tov. Pop Augus
tin stă tolănit pe banca 
de lemn de la clasa a 
11-a și privește visător 
pe geam. Rotile bat sa
cadat. Verdele clmpuliM 
abia se naște. Someșul 
e umflat. Viata e fru
moasă și ușor de trăit 
(gindește eroul nostru).

Trenul oprește. Co
muna Ileanda. Ochii 
tov. Pop Augustin con
tinuă să viseze...

...La sfate îmbulzeală 
Telefonul stă monopoli
zat Activiștii extrabu
getari sînt chemați de 
urgentă.

_.Tov. Pop Augustin 
se întinde, cască, își 
troznește oasele...

— Măi tovarăși, a 
venit primăvara.

Și așteaptă, tolănit 
pe un scaun, ședința.

...Trei fete și un bă-

Ii
La căminul cultural din comuna Rus nu domnește nici

odată plictiseala. Fie că se joacă șah, fie că se fac repetiții 
pentru spectacolele în pregătire, tinerii își petrec aci cea mai 
mare parte din timpul liber. Și trebuie adăugat că sufletul 
acestei activități e tovarășul Muscă Vasile, instructor nesa
lariat al comitetului raional U.T.M. Zilele Înso
rite de primăvară i-au „scos** pe tineri afară, în 
curte. E mai plăcut parcă să simți blîndețea ra
zelor de soare și adierea ușoară, primăvăratecă...

salariat al comitetului 
raional U.T.M. Dej. 
Printre altele, el are și 
sarcina de a îndruma și 
sprijini munca organi
zațiilor U.T.M. din co
muna Ileanda.

După spusele celor

împotriva furiei APELOR
Brîncoveanu Gheor- 

ghe, bărbat volnic cu 
privirea iute, dar 
foarte domol în miș
cări, ne povestea cu 
interes despre ceea 

au făcut tinerii 
comuna 
toate

din toate acțiu- 
povestite, ințele- 

“ avem în

ce 
din 
Din 
lui, 
ni le 
sesem că 
fața noastră un om 
care Iubește munca 
cu tineretul, un om 
care-și iubește 
muna, oamenii 
comună și mai ales 
un activist 
desfășoară 
vădind pină și în 
treburile 
mărunte multă ini
țiativă.
lui ca și a prietenu
lui său Chiriac Ion, 
din aceeași comună, 
și el activist nesala
riat, se caracterizea
ză printr-o continuă 
căutare a noului, 
printr-o continuă ini- 

' țiere de acțiuni nu 
numai interesante, 
dar și deosebit d® 
folositoare.

Ascultindu-I aveam 
senzația că stăm de 
vorbă cu șeful unei 
mari familii de buni 
gospodari căruia nu-i 
place să lase pe mli- 
ne ce poate face as
tăzi.

Ne vorbea despre 
Someș.

— Știți dumnea 
voastră, vara. Some
șul e ca un joc zglo. 
biu de copil. Toamna 
se întunecă, iar iar
na îngheață tun. Pri
măvara însă se pe
trece și cu el feno
menul firesc al re
vărsării puterii. Ape
le 1 se umflă, cloco
tesc și nu rareori ies 
afară din matca lor 
înnecînd, 
stricind 
dreptul satului no
stru vedeți, acolo, 
în margine, Some-

Glod, 
vorbele

co- 
din

care-și 
munca

cele mai

Activitatea

ruplnd, 
totul. In

șui merge lin. Se 
oprește insă deodată 
și se întoarce brusc 
îndreptîndu-se parcă 
cu furie chiar către 
inima comunei. Se 
lovește de malul de 
sub șosea. ...Se vede 
adîncătura aceea de 
colo... Neputincios se 
întoarce înapoi pe un 
alt drum pînă aproa
pe de dealuri. Și din 
nou, parcă cu mai 
multă furie, se re
pede spre tarlalele 
gospodăriei. Aici se 
formează cotul văii. 
In partea aceasta, 
aproape în fiecare 
primăvară, Someșul 
se revarsă stricind 
totul. Vedeți, în un- 
?hiul acela noi ne-am 
ăcut terenul 

sport. Nu-1 folosim 
însă .....................
cînd apele Someșu
lui sînt binevoitoare.

Brîncoveanu ridică 
din umeri privind 
undeva departe. Se 
întoarse după un 
timp și se uită spre 
noi rîzînd.

— Dar i.am venit 
de hac. Și uite cum.

Se aplecă și dese
nă pe pămînt un 
unghi, îl închise cu 
o linie dreaptă, ca o 
bază, și spuse :

— Chiar așa. Am 
tăiat un canal drept 
de 50 și ceva de me
tri și în loc să mai 
lăsăm Someșul să 
cotească l-am obli
gat să-și țină cursul 
înainte și să ne lase 
pămîntui în pace. Și 
știți ce am realizat 
cu asta ? Nu numai 
salvarea micului no
stru complex sportiv. 
Dar uitați-vă, acolo, 
cîmpul acela cafe
niu care se pierde 
parcă în zare, l-am 
salvat. Peste 45 hec
tare de pămînt ale 
gospodăriei colecti
ve, din cauza cotu
lui ăsta al văii, erau

de

decit atunci

inundate aproape în 
fiecare an. Acum pot 
fi lucrate în liniște 
și fără ’ ‘ 
col.

Dar 
blm de
fură (glumi Brînco
veanu) aș vrea să 
vă mai spun și un 
mic proiect al nostru. 
Priviți dincolo de 
șosea. Cînd vii din
spre Rus se observă 
mai bine. E o baltă 
imensă de peste 50 
de hectare. Apă, stuf, 
vara broaște, țînțari 
— nimic folositor. 
Nici măcar stuful, 
datorită smocurilor 
lui răzlețe și mult 

. prea puține. Acolo e 
un pămî’nt rîvnit de 
mult. O mînă de boa
be aruncate în el și 
toamna iei un sac 
plin în schimb. Vrem 
să-l redăm agricul
turii. Și despre ac
țiunea aceasta ca și 
despre cealaltă po
vestită mai sus am 
discutat pe larg în 
adunările generale 
ale organizațiilor de 
bază U.T.M. din co
mună. Prima hotărî 
re, după cum ați vă
zut, a fost îndeplini
tă. Cotul văii a dis
părut. Am hotărît a- 
cuma și secarea 
mlaștinei. Și o vom 
face. Ne trebuie pă- 
mîntul acela. Pentru 
asta însă așteptăm 
cîțiva ingineri de la 
Cluj să vină pentru 
proiect. Noi ne-ain 
gîndit să facem 3—4 
canale de scurgere. 
Prin ele credem ca 
într-un timp foarte 
scurt terminăm cu 
balta. Nu vrem to
tuși să începem o 
astfel de treabă fără 
să ascultăm și cu- 
vîntul specialiștilor. 
In orice caz, acolo 
va crește în curînd 
grîu, porumb și poa
te și altele.

nici un peri-

fiindcă vor- 
ape și apa te

și cu cei care-l populează ? 
tunci trebuie să mai adăugăm 
profesorul Valeriu Pop este 
mulți ani instructor nesalariat 
comitetului raional U.T.M.,

Pagină realizată de PETRE 
ISPAS și MARIETA V1DRAȘ- 
CU.



Lucrările Congresului național 
de stiinte medicale din R.P.R.de științe

Documente
In ajunul celei de a 80-a 

aniversări a războiului 
pentru independență

Membrii delegațiilor 
sindicale de peste 

hotare la Bicaz
Tn dimineața zilei de marți au 

continuat lucrările primului Con
gres național de științe medicale 
din Republica Populară Romină.

Participanții la lucrările secției 
de fiziologie au vizitat în primele 
ore ale dimineții institutul de fi
ziologie normală și patologică 
„D. Danielopolu", interesindu-se 
de condițiile și metodele de cer
cetare, precum și de rezultatele 
muncii cercetătorilor din țara 
noastră. Un interes deosebit a 
Btîrnit în rlndurile vizitatorilor 
laboratorul de farmacodinamie tn 
care a lucrat D. Danielopolu. In 
continuare «u avut loc în amfitea
trul Institutului ședințe de co
municări in legătură cu referatele 
prezentate în cursul zilei de luni 
de acad. prof. dr. Gr. Benetato, 
prof. dr. O. Sager și prof, dr I. I. 
Nițescu. Deosebit de apreciate, 
atît de participanții romîni, cît și 
de cei străini au fost comunică
rile prezentate de prof. dr. I I. 
Nițescu și dr. Maria Mihăiță 
(R.P.R.), prof. dr. K. Rothschuh 
(R. F. Germană) și prof. dr. Me. 
Pherson A. (Marea Britanie) care 
au vorbit despre rezultatele cer
cetărilor lor, aducînd un aport 
însemnat la lărgirea experienței 
cercetătorilor în domeniul fizio
logiei.

Secția de medicină internă și 
chirurgie și-a continuat lucrările 
tn localul Facultății de Științe 
juridice. Prof. dr. I. Nicolau, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R. și colaboratori au 
prezentat referatul „Reumatismul 
infantil — caracterele sale" , ur
mat de un mare număr de co
municări, precum și de discuții viL 
Dintre invitații de peste hotare 
au prezentat comunicări prof. dr.

Jean Roger (Fran(a), prof. dr. 
Lars Strâm (Suedia), prof. dr. B. 
Schlessinger (Marea Britanie), 
prof. dr. N. Strefja (R. Ceho
slovacă) și prof. dr. A. B. Vo
lovik (U.R.S.S.).

Participanții la lucrările secției 
de neurologie și endocrinologie 
au vizitat in cursul dimineții In
stitutul de neurologie „1. P. Pav
lov". In continuare au avut loc 
ședințe de comunicări in amfi
teatrul Institutului de endocrino
logie „C. I. Parhon* și in amfi
teatrul Institutului de neurologie 
„I. P. Pavlov" In ședința de la 
Institutul de endocrinologie „C. 
I. Parhon" s-a dezbătui problema 
geriatriei. Acad. prof. dr. C. I. 
Parhon a vorbit despre realizările 
specialiștilor noștri și despre re
zultatele obținute tn lupta împo
triva bâtrtnetii. Prof. dr. Ana 
Aslan, prof dr. S. Oeriu, dr. I. 
Nicea, și alții au prezentat co
municări legate de diferitele as
pecte ale muncii lor științifice. 
La Institutul de neurologie „I. P. 
Pavlov" s au dezbătut aspecte ale 
muncii de cercetare a neurologi
lor noștri. Pe ltngă cei mai cu
noscut neurologi din R.P.R. au 
prezentat comunicări interesante 
și unii din oaspeții străini.

Ședința de comunicări a secției 
de microbiologic, inframicrobio- 
logie și parazitologie s-a desfă
șurat tn amfiteatrul Institutului 
de inframicrobiologie din Bucu
rești. Participanții au vizitat mai 
întîi laboratoarele institutului, in- 
teresîndu-se de diferite aspecte 
ale muncii cercetătorilor noștri. 
Tn cadrul ședinței de comunicări 
s-a dezbătut problema poliomie
litei. Au fost prezentate mai multe 
comunicări printre care cele ale

prof. dr. A. Sabin (S.U.A.). 
prof. dr. 1. Orskov (Danemarca), 
prof. dr. D. Christol (Franța), 
acad. prof. dr. G. Ivanovicz (R.P. 
Ungară), prof. dr. F. Magrassi 
(Italia) și acad. prof. dr. A. La- 
cassagne (Franța). Această pro
blemă a provocat vii și intere
sante discuții asupra vaccinării 
in poliomielită, asupra eliologiei 
virotice a cancerului etc. la care 
au luat parte oaspeți străini pre
cum și numeroși specialiști 
mîni printre care acad. prof. 
St. S. Nicolau, dr. M. Cajal 
dr. I. Horodniceanu etc.

In cursul zilei de marți,
aula Facultății de științe juridice, 
a avut loc o gală de filme me
dicale rominești și străine în ca
drul căreia au fost prezentate 
filme asupra unor tehnici chirur
gicale ale prof dr. P. G. Shute 
(Marea Britanie), prof. dr. N. 
leconomos (Grecia), prof. dr. i. 
Țurai (R.P.R.), prof. dr. Valerian 
Popescu și dr. M. Sturza, prof. dr. 
I. Arnoulf (Franța), prof. dr. H. 
Wendt (R.D. Germană) și mulți 
alți chirurgi cunoscuți.

Lucrările Congresului național 
de științe medicale din R.P.R 
continuă.

ro- 
dr.
ț>

tn

(Agerpres).

AJUTORUL ACORDAT 
tării noastre de Rusia 
în războiul pentru independentă
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Agentul diplomatic al Ru
siei la București anunță Mi
nisterul de Externe romîn 
că Rusia a acordat Romî- 
niei cu titlu de împrumut 
un milion de franci și-i cere 
să-i ia în primire.

După o introducere protoco- 
al 

gu
mă 

'ml* 
im- 
vor

Iară, agentul diplomatic 
Rusiei Incunoștiințeazi că 
vernul său „a binevoit să 
însărcineze să laminez un 
lion de franci cu titlul de 
prumut ale cărui condiții 
fi reglate la St. Petersburg 
Intre ministrul imperial de fi
nanțe și generalul Ghica tri
mis in misiune specială pe 
Ungă guvernul nostru,

Suma tn chestiune pusă tn 
două mici butoaie se găsește 
actualmente in depozitul 
Consulatului General care îmi 
este încredințat. . . .

Cred că este de datoria

mea să adaug că am dzsem- * 
nai pentru a asista la numă- ❖ 
rarea banilor pe consilierul r 
Colegiului Riga, care va fit 
autorizat să semneze protoco- a 
Lui constatind că cele două * 
butoaie conțineau suma de 7 
250.000 ruble aur, adică un * 
milion de franci. *

Excelența Voastră ya bine-* 
voi a ord-cna ca domnul Riga * 
să fie admis in calitate de* 
delegat al nostru in această* 
ccazie, și a lua dispozițiile* 
necesare astfel ca o chitanță^ 
In dublu, din care trebuie să* 
trimit un exemplar Ministers * 
lui de Finanțe la St. Peters-* 

fie transmisă cel 4

Continuîndu-și vizita tn țara 
noastră, membrii delegațiilor sin
dicale de peste hotare, care au 
participat la sărbătorirea zilei de 
1 Mai în Capitală, au sosit marți 
dimineața în mijlocul construc
torilor hidrocentralei „V. I. Le
nin" din Bicaz Oaspeții sînt în
soțiți de tov. Petre Bărbulescu. 
șeful secției internaționale a c.c.s.

La sosirea pe marele șantier, 
reprezentanții oamenilor muncii 
din alte țări au fost intimpina(j 
cu multă căldură de muncitori 
înainte de a merge pe șantier, ei 
au stat de vorbă cu conducătorii 
șantierului și cu reprezentanți ai 
organelor sindicale. Oaspeții s au 
interesat de planurile și perspec
tivele lucrărilor, precum și de ac 
tivitatea organelor sindicale.

Seara, după ce și-au luat ră
mas bun de la constructori, mem 
brii delegațiilor sindicale de peste 
hotare au plecat spre Lacul Ro 
șu.

Proces verbal de scădere
(vorbă să fie!)

Profesorul Jean Livescu 
despre lucrările secției de filologie 

a celei de a II-a sesiuni a cercurilor 
științifice studențești

(Urmare din pag. l-a) 

pentru liniștea noastră sufletea
scă, am mai luat o măsură față 
de Elena Grădinescu. La două 
zile după ce directorul nostru i-a 
modificai hlrtia cu pricina, adică 
pe ziua de 14 ianuarie ax., Elena 
Grădinescu a primit preaviz de 
concediere ca necorespunzătoare 
in munci. Acum să vedem dacă 
i-o mai arde vreodată să co
menteze dispozițiile mai marilor 
săi l

Pe Ungi asta, ca si ne punem
(Urmare din pag. l-a)

albe posibilitatea studierii proble
melor cu care se vor ocupa în 
cercurile științifice. Aș fi de ase
menea de părere ca sesiunile știin
țifice să aibă loc în mijlocul anu
lui universitar și nu spre sfîrșitul 
său, pentru a lăsa stuaenților po
sibilitatea pregătirii Dentru sesiu
nea de examene. Trebuie să acor
dăm și mai mult timp sesiunilor 
pe țară. Studenții sînt dornici de 
discuții științifice bogate. Pentru 
aceasta trebuie să mărim cu cîtva 
timp durata sesiunilor științifice în 
special la secția de științe filolo
gice unde spre deosebire de multe 
alte discipline nu putem asculta 
numai concluziile cercetărilor, ci 
trebuie urmărită întreaga argu
mentare.

Forurile superioare trebuie să ia 
măsuri în direcția coordonării te
maticii în diferitele centre univer
sitare. In această direcție s-a 
făcut pînă acum puțin. In ultima 
sesiune studenții clujeni ne-au 
vorbit despre dorința lor de a 
conlucra cu studenții din alte 
centre atunci cînd spre exemplu 
la Iași se studiază elementele ma
ghiare din limba romînă.

— In sfîrșit am dori tovarășe 
profesor cîteva cuvinte despre felul 
tn care apreciați activitatea și 
2ectivele cercetării științifice 

nțești,
Cred că trebuie să insistăm a- 

supra necesității ca cercurile știin-

țifice să capete un real caracteT 
de masă, să atragă pături largi de 
studenți.

în anii mei de studenție și mai 
tîrziu cercetarea științifică pe băn
cile universitare, dacă exista, era 
doar rodul unor preocupări indi
viduale. Astăzi există stimulul co
lectiv al muncii științifice, pe care 
noi trebuie să-1 cultivăm cu perse
verență.

Noi profesorii le spunem de 
multe ori studenților că activitatea 
științifică în universitate nu repre
zintă decit începuturile muncii lor. 
Problemele de filologie, poate mai 
mult ca în alte domenii, cer stră
danii continui, ani mulți de studii. 
De pe băncile bibliotecii univer
sitare trebuie să ne obișnuim cu 
munca de detaliu, cu contribuția 
măruntă în cercetare, ca aprofun
darea unei teme căreia să-i dedici 
ani și ani de studiu. De asemenea 
rtudenții cercetători trebnie să a- 
corde o deosebită atenție însușirii 
unor temeinice cunoștințe ideolo
gice indispensabile oricărei cerce
tări științifice.

La sfîrșitul acestei sesiuni știin
țifice, aș vrea ca prin intermediul 
ziarului d-voastră să felicit pe stu
denții cercetători din facultățile 
de filologie pentru succesele obți
nute în această sesiune și să le 
urez ca în anii viitori să-și du
bleze eforturile pentru ca alături 
de noi profesorii să-și aducă o 
contribuție mereu crescîndă la pro
pășirea științei și culturii romî
nești.

la adăpost de o eventuală inspec
ție, care or putea să ne incomo
deze cu indiscreția ei, ne-am și 
gindit cum să Justificăm o lipsă 
de aproape 1.200 păsări de pră-^ 
silă din totalul celor 2p00. De J 
altfel, duar pentru acest mot^a J 
•ze-om apucsx să întocmim pre- J 
zeului proces-verbal de scădere. J 
iată ^onduzule** noastre: 592 \ 
de păsăr: au fost mndute saia-t 
nafiler gospodăriei (să poftească T 
inspectorul, dacă li dâ mina și J 
sâ numere 592 de păsări, care au J 
fost mincate de două luni!). Apoi J 
3J de păsări au fost vindute can- J 
Unei. (Să îndrăznească vreun J 
inspector să spună că am făcut J 
rău ingrijindu-ne de îmbunătăți- J 
rea hranei muncitorilor care iau J 
masa la cantină!). 442 păsări au J 
fost furate. (N-are decit sd plece J 
in căutarea hoților t Tn treacăt J 
fie spus, nici n-ar trebui să-i J 
caute prea departe I^.). 13 au \

fost, să zicem, sacrificate din ne
cesitate. (Că doar nu era să le 
lăsăm să moară de bătrinețe 
Și, In sfîrșit, 42 de păsări le-am 
trecut la capitolul răpiri și mor
talități. (Cine poate si spună că 
n-au tost rănite și că nu sini 
moarte ? t_).

Șl la urma urmei, n-au mai 
rămas 1,300 de păsări ? Cu astea 
nu se poate face producție 2 Ce 
daci au rămas cele mai slabe 2 
Ele nu fac tot ouă 2

De comun acord declarăm in 
prezentul proces.verbal de scă
dere că am hotărlt să depunem 
solidari suma de bani ce repre
zintă contravaloarea păsărilor 
cărora le-am făcut de petrecanie. 
Și chiar dacă justiția ar spune 
că nu-i suficient sa plătim cele 
1.200 de păsări și că dispozițiile 
noastre au adus man prejudicii 
producției de păsări, rentabilității 
gospodăriei și aprovizionării co- 
merțului de stat, ne-am gindit noi 
să ticluim niște răspunsuri de 
toată frumusețea.

Dreot care am încheiat pre
zentul proces-verbal de scădere.

Urmează semnăturile
pt conformitate

M. SPIRIDON

buzg, să-ni 
ma- curind posibil. ♦

Profit de această ocazie* 
pentru a Vă relnoi. Domnule * 
Ministru, asigurările înaltei* 
mele considerațiuniu, J

Stuart
20 aprilie 1877

Trimisul diplomatic la*jîl L.'..rr
București ^anunță Ministe-J . p-j^tr-un recital intitulat „Festi 

vai romantic Chopin-Schumann". 
Programul recitalului, care va fi 

. repetat marți 14 mai. cuprinde : 
* 1 Sonata t» fa diez și Arabescj de 

; Schumann, șase valsuri și So- 
" * nata în si minor de Chopin.

Informații
Miercuri 8 mai, Ia Ateneu! 

R.P.R.. cunoscuta pianistă fran-

„Citadela sfărîmată“
Tn fața ecranizării unor opere 

literare, este perfect explicabilă 
orientarea criticii care tinde să 
discute filmul în comparație cu 
modelul literar. O astfel de con
fruntare artistică poate prilejui 
interesante observații asupra mo
dalității artistice deosebite tn care 
s-a turnat un conținut emotional 
și de idei comun. Nu vom rezis
ta nici noi tentației de a raporta 
filmul „Citadela sfărimată" la 
cunoscuta dramă a lui Horia Lo
vinescu, care a servit drept fun
dament al scenariului cinemato
grafic semnat de autorul piesei 
împreună cu I. Daniel. H Boroș 
și regizorul filmului — cineastul 
francez Marc Maurette. De la bun 
început, se cuvine să subliniem 
că din 
tri cu 
tat un 
nîicat 
șurile. -r___  ------

Procesul intentat de Horia Lo
vinescu în piesa sa împotriva 
burgheziei romînești, sterilă și 
vlăguită, opunindu-se îndtrjit 
mersului obiectiv al istoriei, 
cramponindu-se pe pozițiile ei so
ciale sus-puse, poate fi regăsit in 
film în toată amploarea sa. Pe 
ecran se deslănțuie ascuțit cioc
nirea intre atrăgătoarele, dar 
găunoasele miraje plăsmuite de 
Matei Dragomirescu, cu filosofia 
sa egocentrică și convingerile 
realiste, robuste ale bunicii, emi
nenta savantă Dinescu; între is
pititoarele îndemnuri spre aven
tură, spre acte de curaj gratuite, 
spre visuri sterile, dincolo de bine 
și de rău, ale aceluiași Matei și 
iluziile spulberate, dureroasa 
deșteptare la realitate a Irinei și 
a lui Petru; intre egoismul agre
siv, rapacitatea și lăcomia bru
tală a Adelei, a fiului ei afacerist, 
vulgar, mărginit și cinstea, inte
gritatea morală a învățătoarei, a 
aviatorului Dan Pieșa, a lui Pe
tru și Irina care, purificați prin 
suferință, vor păși spre o altfel 
de viață. Evident, în țesătura 
conflictului toate acestea nu apar 
atit de simplist cum le-am amin
tit noi. Totuși in ce-l privește pe 
Matei credem că dorința de a cla
rifica poziția sa ideologică i-a

conlucrarea artiștilor noș- 
regizorul francez a rezul- 
film închegat care a valo- 
piesa fără a-i trăda sen- 
spiritul și stilul.

dus pe autorii scenariului la une
le adăugiri forțate, simplificatoa
re, (apariția unui huligan emul 
al lui Matei nu se sudează orga
nic în acțiune). Ar fi fost suficient 
episodul manifestației, cînd Matei 
e pus nemijlocit în situația de a 
se opune curentului maselor 
populare, conturindu-se astfel 
simbolic rezistența celor de soiul 
lui la orice înnoiri. In ansamblu 
asistăm in film la o complexă tn- 
tretăiere de planuri, la opoziții 
multilaterale Intre atitudini și 
reacții ale personajelor, la o con
tinuă și adesea contradictorie 
mișcare sufletească a eroilor. Iar 
totul e dominat de imaginea sim
bolică a sfărimării citadelei, sub 
ruinele căreia se îngroapă nu 
doar citeva existente sfîrșite, ci 
o mentalitate și o etică anacroni 
că, tn timp ce sufletelor deschise 
reeducării li se oferă perspectiva 
împrospătării morale și spiritua
le

Este izbitoare fidela păstrare 
în film a unor caracteristici im 
portante ale lucrării dramatice. 
Regăsim același mod analitic, so
bru șl obiectiv, de a reda eveni
mentele și personajele. Și piesa 
și filmul il invită pe spectator »ă 
devină un observator indiscret, 
care pătrunde în intimitățile unei 
lumi istoricește sortită pieirii și 
poate urmări ca la o jadioscopie 
măcinarea ei lăuntrică, definitiva 
ei destrămare sub vălul prefaceri
lor socialiste. Mai mult chiar, pe 
ecran această particularitate ca
pătă relief sporit pentru că nu 
mai este vorba doar de două mari 
momente cheie (1943 și 1948) 
dlntr-un Întreg proces — ca in 
piesă — ci luăm parte la desfă
șurarea procesului însuși. Ceea 
ce în piesă se concentra tn ta 
blouri limitate sau reieșea din a- 
numite replici s-a prefăcut în 
film intr-o succesiune logică de 
întîmplări și episoade, inteligent 
gradate în timp, din care se a- 
cumulează subteran, bănuite dar 
invizibile, elementele unor explo
zii dramatice nodale.

Eroii, priviți din unghiul de 
vedere al Irinei. care își deapănă 
amintirile ai-.ilor petrecuți în „ci
tadela" familiei Dragomirescu, nu

sint prin aceasta mai puțin obiec
tiv analizați. Căci „ruda săracă* 
a familiei — după depășirea sfî- 
șietoarei experiențe trăite alături 
de Matei, a cărui dragoste o îm
părtășea deplin, a cărui lilozofie 
otrăvită o imbătase — a dobin- 
dit o anume degajare, ce-i dă po
sibilitatea să relateze imparțiaL 
lucid, toate cele Intimplate.

La riadul său, dialogul dens și 
substanțial a! piesei și-a păstrat 
nealterate in film însușirile, deși 
e evident că necesitățile de ordin 
cinematografic au impus reduceri 
și modificări numeroase. A fost 
eliminat insă numai ceea ce pri
sosea, menținîndu-se esențialul, 
fără ca replicile să-și piardă ex
presivitatea, culoarea și suplețea. 
Așa incit, transpunerea cinemato
grafică se distinge prin modul 
cum a valorificat întreaga forță 
de idei a dezbaterii ui care sint 
angajate personajele lui Horia 
Lovinescu. Realizatorii n-au reu
șit insă să evite monotonia’ unele 
episoade lăsînd impresia de spec
tacol filmat.

Regizorul Marc Maurette a în
țeles să preia și să transplanteze

♦
♦
+-----__ - . ---------- . -
♦ rului de Externe romin so-’
♦ sirea unor însemnate aju-♦
♦ toare militare ruse.

♦ _ .... ____
* ; ceză Monique de la Bruchollerie
4 își inaugurează turneul pe care 

T întreprinde in țara noastră

* .J.xotenenlul ci oii an
. artilerie din garda imperială * 1
* Nicolae Ivanov a sosit astăzi^
* ,'a București es cor tind un . ,
* convoi de 20 de tunuri de a-*
* sediu, 12 mortiere cu accesa-* 
țriile lor. 9410 proiectile și 4.
* ~llK7~âlguL ^n'^lrldrlu ~a-l Sovietică regizorul Nicușor Con- 
î cestor tunuri patru piese cu. s’.ar.tinescu, de Ia Teatrul de Ope- 
. accesoriile lor și 1136 proiecti-* retă din București, care va pune
* ie au fost depozitate la BriLal ta scenă la Odeșa opereta romi- 
î in urw telegramei domnu-ui. nească _Lasa;: ma să cînt , ș» pic-
* Ministru PreședMe * *------ '
* Do-nzuL Ivanov are rniău-.---- - — ---------—-------------
ț nea de a se pune la dlspozi-. Pestra aceeași epereta.
*;ia comandanților de arti'.e-a* Tot marți dimineață au plecat
* romină pentru a arăta, dacă* 
i este nevoie, întrebuințarea tu *
* nurilor mari și modul de a se*
* servi de ele. « |
, Crea că este de datoria mea »
* să adaug că ia lași se găsesc * 
î tei prezent căpitanul de arti-. stat din Cluj.

-*

La invitația Comitetului Natio
nal pentru Apărarea păcii din 
R.P.R. a sosit in (ară Dr. Morten 
Simonsen, biolog la Institutul de 
Anatomie patologică din Copen
haga, membru în Biroul Comite
tului danez pentru apărarea pă
cii.

în si minor de Chopin.

Tn i 
dintre

cadrul acordului cultura' 
: UR.S.S. și R.PR.. marți

^vagoane praf de pușcă, adică* dimineața au plecat în L ni unea
a tnz-r .. a.* Soviet.ci regizorul Xieusor Cxm-

ta scenă la Odesa opereta romi-

torui scenograf N. Lebas. care va 
colabora la realizarea decorurilor

intr-un turneu in Uniunea So
vietică. Elena CeraeL prim so
listă a Teatrului de Operă și Ba
let al R P.R-. și Franeisc Otrok, 
solist al Operei maghiare de

X lerie Soșanschi și subofițerul ♦ 
♦ pirotehniâan Molodooo care* ■J escortează un fans nort de 25.
* mii de puști și 3.600.000 car- *
* tușe cerute de guvernul ro-*
* mln. Ofițerul acesta aștearnă«
♦ dispozițiile guvernului prin- ♦
♦ ciar pentru a remite celui in* ț drept transportul ce i-a fost «
♦ încredințat-.J 28 aprilie 1877 ț

O scenă din film
orb. după ce a fost țintuit at it a 
timp pe patul spitalului militar, 
regia a sugerat printr-o fericită 
metaforă cinematografică dimen
siunile sbuciumului trăit de me
zinul familiei Dragomirescu. Pe 
interiorul ușii dulapului, unde 
Petru bîjbîind își atîrnă paltonul, 
aparatul de filmat descoperă cl- 
teva fotografii; recunoaștem les
ne în tinărul sportiv zvelt și ve
sel pe infirmul de azi. Inttmplă- 
tor mina tremurindă a lui Petru 
trece nesigură peste luciul hlrtiei 
fotografice și amintirea bruscă a 
trecutului iremediabil pierdut 
provoacă in sufletul eroului o 
răscolitoare furtună. Nu se spune 
nici un cuvint; doar fața răvă
șită a interpretului (Petre Gheor
ghiu), cu atît mai expresivă cu 
cit ochii ii sint acoperit de oche
larii negri, vorbește mut despre

Cronica cinematografică
tn film piesa lui Lovinescu fără 
a apela la inovații și „trouvail- 
uri" de efect, care ar fi dat un 
plus de spectaculozitate filmului, 
dar i-ar fi răpit poate din con
centrarea și intensitatea conflic
tului. Este o calitate de necon
testat această pricepere de a tra
ta conform cerințelor cinemato
grafice materialul oferit de textul 
dramatic. In același timp insă, 
meritul amintit conține și un vi
ciu de care filmul nu a fost fe
rit. Fidelitatea riguroasă, cumin
țenia și corectitudinea transpune 
rii cinematografice au încătușat 
în bună măsură inspirația, origi
nalitatea în folosirea unui limbaj 
cinematografic plin de fantezie, 
desigur fidel spiritului dramei.

Să ne oprim la un exemplu e- 
locvent. Cînd Petru revine acasă.

suferința lăuntrică a lui Petru. 
Este o secvență scurtă, care ca
pătă insă o mare greutate in dez
voltarea dramatică a filmului; 
întreaga evoluție ulterioară a lui 
Petru, care își va regăsi echili
brul moral alături de învățătoa
rea Caterina, își are premizele tn 
acest moment de maximă tensi
une. Situîndu-se pe poziția auto
rului piesei, regizorul a găsit o 
rezolvare pe care numai filmul, 
cu resursele sale specifice, o pu
tea permite și care desvăluie în- 
tr-o străfulgerare proporțiile și 
semnificațiile dramei eroului. Ce 
păcat că asemenea soluții sută la 
sută cinematografice, care nu 
trădează cu nimic conținutul și 
factura piesei dar îi dau o viața 
nouă pe ecran, nu au fost mai 
frecvente în film I

Transpunerea cinematografică 
a „Citadelei sfărimate* se bucu
ră de o remarcabilă interpretare 
actoricească. Bătrlnul avocat fan
faron, Grigore Dragomirescu, cu 
fața lui exprimtnd întotdeauna 
— indiferent de starea sufleteas
că — un desăvîrșit gol interior 
este întruchipat de Ion Finteș- 
teanu cu finețea-i cunoscută. Nici 
nu-ți dai seama cind și cum se 
petrece ramolirea progresivă a 
impozantului „cap de familie", 
într-atit de subtil a dozat inter
pretul degringolada personajului, 
părind a f> tot timpul același și 
totuși mereu altul, pe parcursul 
rolului. Revelația o ai in final 
cînd Grigore total decrepit, ia 
revolverul și se face că-i împuș
că in joacă pe iMatei și pe Irina, 
exclamind copilărește „bang- 
bang". Ți-1 amintești atunci pe 
cel din 1943, la fel de neputin
cios în a înțelege realitățile, de- 
monstrtnd, fără să-și dea seama 
cit e de ridicol, că bătălia de ia 
Stalingrad ar reprezenta o capo
doperă a științei militare germa
ne și că din două lovituri: ..bang
bang", rușii ar putea fi dați pesta 
cap.

O creație greu de uitat are ar
tistul poporului Kovacs Gyorgy 
în rolul lui Matei. Afectarea și 
poza, ținuta leneșă, privirile ce
țoase, expresia de superioară iro
nie a feței pe care interpretul le-a 
conferit personajului care provoa
că atitea daune morale cu filozo
fia sa idealistă decadentă, nu au 
schematizat figura lui Matei. 
Kovacs Gyorgy ne-a convins că 
Matei o iubește pătimaș pe Iri
na, că se dăruie cu tot ce are 
ființei iubite după cura tot păti
maș îi otrăvește sufletul, incer- 
cînd s-o tragă după el pînă în 
pragul sinuciderii. Setea ei de 
viață se răsvrătește insă în cele 
din urmă și o face să înțeleagă 
minciuna în care s-a zbătut, iar

Marcela Rusu (Irina), dezavan
tajată de operator (erau necesare 
mai multe prim planuri, ca in 
scena dinaintea sinuciderii lui 
Matei), și-a jucat rolul la o ten
siune autentică, consumindu-se 
ca o flacără între dragostea pen
tru Matei, încercarea de a-1 salva 
și dorința de a-și reface viața pe 
temeliile noilor realități.

O veritabilă bucurie artistică 
oferă spectatorilor două reprezen
tante de frunte ale teatrelor din 
țară: Ana Luca (bunica) plină 
de prestanță și autoritate, dega- 
jind totodată o căldură învălui
toare. și Maria Cupcea (mama) 
care reușește performanța artis
tică deosebit de dificilă de a fi 
„ștearsă", de a trece neobservată, 
trăindu-și în tăcere drama.

Filmul a dat greutate unui per
sonaj cu totul palid în piesă, în
vățătoarea Caterina care 
mecător interpretată de Genoveva 
Preda — l-a putut . . 
înriuri substanțial pe Petru. A- 
cest din urmă rol, i-a dat tină- 
rului actor Petre Gheorghiu pu
tința să-și facă evidente inclina- 
țiile spre dramă ; căci dacă în 
prima parte a filmului el are un 
aer juvenil neconvingător, oare
cum forțat, în continuare, după 
momentul orbirii, jocul său capă
tă accente de concentrată sufe
rință, desvăluind fără ostentație 
treptata însănătoșire morală a 
eroului

Nu vom continua prin a înșira 
numele tuturor celorlalți 
preți care au dat 
prețioasă reușitei 
doar să subliniem 
că avem actori de 
pabili de realizări

fer-

într-adevăr

inter 
o contribuție 

filmului. Vrem 
o dată in plus 
mina întîi, ca- 

, artistice supe
rioare în film. Nouă, iubitorilor 
filmului ne rămîne doar să aplau
dăm 
tice 
care

viitoarele lor biruințe artis- 
în noile filme rominești, pe 
le dorim mereu mai reușite.

MIHAIL LUPU

*

(Urmare din pag. /-a)
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Chemarea

Cursa
KARL MARX STAD 7 (prin 

telefon la de trimisul Agerpres).
După o bine meritată zi de o- 

dihnă petrecută în stațiunea bal- 
neo-climaterică Karlovy-Varv par- 
ticipanții la cea de a X-a ediție 
a „Cursei Păcii" au luat startul 
marți în cea de a V-a etapă 
Karlovy Vary-Karl Marx Stadt 
(140 km ) care i-a adus pe teri
toriul RD. Germane. In această 
etapă cicliștii țării noastre , au 
marcat o accentuată revenire de 
formă situîndu-se printre princi
palii protagoniști ai cursei. Con
stantin Dumitrescu și Ludovic 
Zanoni in special au lupta! cu 
multă energie pentru a-și îmbu
nătăți situația în clasament și 
rezultatele înregistrate de ei in 
această etapă ne fac să sperăm 
că reprezentanții noștri vor |uca 
și la această ediție un rol de 
seamă in lupta finală. Frumoasa 

a lui Constantin 
care a sosit în 

timp cu plutonul frun- 
permis campionului nos 
cîștige 7 locuri în clasa-

p a c 11
muntos, ocupind acum locul tr4i 
in clasamentul „grimperilor".

Clasamentul general individual: 
1. Hristov (R. P. Bulgaria) 
24h.09’06”; 2. Proost (Belgia) 
24h.09'43”; 3. Kapitanov (U.R.S.S.) 
24h.12'08':; 4. Dourdin (Franța) 
24h. 14'17”; 5. Ohgreen (Suedia) 
24h.14’54;;; 6. Van Tongerloo
(Belgia) 24h.15’50”; 13. Dumi
trescu 24h.24'50”; 29. Șandru 
24h.42’36”; 30. Șerban 24h.43'08”.

Clasamentul general pe echipe: 
1. Franța 72h. 47'53"; 2. R. P. 
Polonă 72h.53’49”; 3. Belgia
72h.56’35”.

Astăzi se desfășoară etapa 
Karl Marx Stadt-Leipzig (161 
km.).

comportare 
Dumitrescu 
același 
taș i-a 
tru să . _ 
mentul general, aflindu-se în 
prezent pe locul 13, la 14 minute 
de purtătorul tricoului galben 
bulgarul Hristov. încă odată 
Dumitrescu a demonstrat fru
moasele sale calități de cățără
tor în această etapă cu profil

Astăzi începe turneul 
internațional 

de baschet feminin
Astăzi, începe In sala Dinamo 

an turneu internațional de bas
chet la care participă echipele 
feminine Slavia Praga, Energia 
Trustul Construcții, Locomotiva 
B. M. și Progresul Mic. Evolu
ția apreciatelor baschetbaliste 
cehoslovace este așteptată cu ne
răbdare de sportivii bucureșteni. 
Echipa Slavia a sosit marți 
Capitală.

• ••

de Ia Bacău 
Bacău

t

l 
l
1 
l
} 
l 
l 
l 
l

le de program 
trebăluit cîteva 
și e>. A doua zi dimineața, 
muncitorii au rămas uimiți. 
Incinta întreprinderii lor era 
de nerecunoscuL Pretutindeni 
domnea o ordine și o cură
țenie ce impresiona în mod 
plăcut.

Acțiuni asemănătoare au 
întreprins și tinerii de la fabri
cile „Steaua roșie" și „Ba
căul". începutul e promițător.

O festivitate 
pujin obișnuită

Elevii Școlii profesionale 
ucenici nr, 1 construcții 
fost convocați intr-o ___
Curind au aflat despre ce tsie 
vorba. Un tovarăș de la Co
mitetul orășenesc U.T.M Ba
cău a arătat cîteva din reali
zările elevilor in acțiunea în
treprinsă pentru înfrumuseța
rea orașului.

Realizarea cea mai de sea
mă e săparea șanțului din 
„Parcul Libertății". Elevii a- 
cestei școli aveau de săpat o 
porțiune din acest șantier. Lu
crarea au terminat-o destul 
de repede. Atunci ei s-au gin
dit că ar fi bine să sape ei 
întregul șanț. La comițetul 
orășenesc li s a explicat că e 
deajuns pentru ei ,că lucrarea 
e destul de grea, in sfîrșit, că 
vor avea și alte treburi de 
făcut. Dar utemiștii din școa
lă au insistat și au primit în
cuviințarea.

Cei care au lucrat în parc 
au primit carnete de partici
pant la acțiunea de înfrumu
sețare a orașului Purtătorii 
acestor carnete care vor fi 
fruntași pe școală, vor lua 
parte la toate acțiunile ce vor 
avea loc cu prilejul festivalu
lui regional al tineretului. 
Deocamdată principalii pre
tendent sînt elevii Munteanu 
Ion, Stanciu Niculaie, Manole 
Niculaie, Popovici Vasile care 
au prestat cîteva zeci de 
muncă voluntară.

Carnete de participant 
acțiunea de înfrumusețare 
orașului au primit și un 
măr de 140 tineri muncitori

de la fabrica de confecții „Ba
căul".

Tinerii ar fi făcut mai 
te pentru tnvestmintarea 
bjtorească a 
mai sint și unii care în 
să-i sprijine, preferă numai
să promită. Printre aceștia este 
și tovarășul Carol Burcă,
vicepreședintele sfatului popu
lar orășenesc.

încă de la început dînsul 
a pornit...... cu stingul".

— Venim cu 150 de tineri. 
Sint mulfi ? — au întreba, 
tovarășii de la comitetul oră
șenesc U.T.M.

— Sînt berechet — le-a 
spulberat îngrijorarea tovara 
șui Burcă.

In parc au venit 160 tineri 
Cind colo ce să vezi ? Unelti 
de loc, iar tehnicieni pentru 
organizarea muncii nici atit 
Cu chiu cu vai s-au găsii 
unelte pentru vreo 60 tineri. 
A doua zi tovarășul Burcă a 
rămas mirat de succesul mo 
bilizatoric al comitetului oră 
șenesc U.T.M. Apoi a începu, 
să promită că le dă var și 
bidinele pentru văruitul co. 
pacilor că va trimite căruțe 
pentru evacuarea gunoiului și 
cite altele.

Cind il auzi, te întrebi: cum 
de n-au terminat mai de mult 
tinerii acțiunea pe care au în
treprins-o, cind s-au bucurat 
de un asemenea sprijin ?

In orașul Bacau există o 
instituție care se numește 
„întreprinderile comunale Ba
cău". Printre altele, această 
instituție are datoria sa men
țină curățenia orașului.

Se întimplă insa ca orașul 
să nu lie măturat zilnic. Apoi 
maturatul se face ziua și cum 
stropitul străzilor se face par
tial, pe acolo unde n-a ajuns 
autocisterna se înaltă nori de 
praf.

In sfîrșit, necazurile tinerilor 
din Bacău mai sînt și de altă 
natură. Se pun afișe și anun
țuri pe garduri, pe pomi, deși 
sînt panouri pentru afișaj A- 
viza(i sînt „Pronosport", 
C.C.F.S., organizatorii baluri
lor și seratelor dansante etc.

Tinerii din Bacău vor să fie 
sprijiniți tn acțiunea pe care 
au întreprins-o.

orașului. Dat 
loc

Patria. București. Gh. Dota. Al. Sa
bla, 23 August - CITADELA SFARI- 
MATA; Republica, I. C. Frimu, AL 
Popov. I Ma< - CĂSNICIA DR. DAN- 
fVITZ; Magheru - JAN ZIZKA; V. 
Alecsandri, Donca Simo. N. Bălcescu
- OAMENI FARA IMPORTANȚA; E- 
lena Pavel. Vasile Roaită. G. Coșbuc
- INIMA CINFA; Lumina - RISETE 
IN PARADIS; Central. Alianța, Fia- 
căra - ULTIMA INTILNIRE; Victoria
- PĂTRATUL 45; Doina - AIDA: 
Maxim Gorki - PAGINI DIN LUPTA 
PARTIDULUI: Tineretului

PROGRAMUL I : 7.35 Jocuri populare 
romînești executate la diferite instru
mente ; 8.30 Muzică; 9.00 Muzică din 
operete; 10.28 Concert de muzică vo
cală; 11.03 Teatru la microfon : „Arcul 
de triumf”, scenariu radiofonic de Au
rei Baranga, laureat ai Premiului de 
Stat; 12.44 Muzică ușoară; 14.00 Muzică 
de estradă; 15.05 Noi înregistrări ale 
cvartetului Radio: Cvartetul în Mi be
mol major de Mozart; 15.35 Muzică; 
16.45 Cîntece despre partid ; 17.00

RESE RAQU1N; Timpuri Noi. Cultu
ral, T. Vladimlrescu - MĂGĂRUȘUL 
MAGDANEL înfrățirea fnire popoare.

■ Libertății - DON JUAN; Orlvfta - 
TATA. MAMA BONA ȘI EU; Unirea 
- URMELE RAMIN; C. Dsvid 
PAPA DOLAR; Arta - COASTA LUI 
ADAM; Munca - CINDVA LA PARIS; 
Miorița - FEROVIARUL; Moșilor. 
Olga Banele - URAGANUL: Iile Pin- 
tllle - BAMBUSUL MI E FRATE; 
Popular - FRUMOASELE NOPȚII; 
M. Eminescu - CU FAȚA SPRE PU
BLIC. complectare : YVES MONTAND; 
Volga - OMUL DIN UMBRA.

Buletin de știri șl buletin meteo
rologic ; 18.00 Vorbește Moscova I 18.30 
Muzica din opereta .Lăsatl-mă s» 
cint". de Gherase Dendrino: 19.00 Bu
letin de știri și comentariu; 19,10 

Transmisiune de la Opera Romtna de 
Stat din Cluj: Pan» Lesnea Rusalim, 
operă de Paul Constantinescu, maestru 
emerit, laureat al Premiului de Stat. 
Dirijor : Anatol Chlsadjl; 23.15 Con
cert de noapte; 23.52-23.55 Buletin de 
știri.

Institutul Meteorologic Central a- 
nunță pentru zilele de 9.10 și 11 mai 
următorul timp probabil.

IN BUCUREȘTI : Vremea se menține 
răcoroasă cu cer schimbător. Tempo
rar averse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice și grindină. Vînt po 
trivit. Temperatura mai întîi staționa
ră apoi în creștere.

IN ȚARA: Vremea se menține ră
coroasă, iar cerul va fi schimbător.

Vor continua să cadă ploi locale sub 
lormă de averse tnsofite pe alocuri de 
descărcări electrice si grindin». Vlnt 
potrivit. Temperatura staționar» la în
ceput apoi In creștere ușoară. Mini
mele vor oscila Intre 2—10 grade, iar 
maximele tntre 12—24 grade. In munți 

ninsoare, iar tn nordul tării lapoviu 
la începutul intervalului. La aii....... 1
intervalului brumă locală tn regiumU 
de deal șl tn nordul tării-



La Moscova
au avut loc discuții între delegațiile
C.C. al P. C. U. S. și C. C. al P. C. 

din Germania

A 12-q anlvertare a eliberării poporului german de sub jugul hitierist

4500 km. prin R.D.G.

Deschiderea sesiunii
Sovietului Suprem al URSS

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 7 mai s-a 
deschis la Moscova în Marele 
Palat al Kremlinului cea de-a 7-a 
sesiune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. La ora 12 a avut loc 
ședința Sovietului Naționalități
lor. La fel ca și la ședința So

vietului Uniunii, care a avut loc 
mai devreme, a fost adoptată or
dinea de zi a sesiunii.

Deputății Sovietului Suprem al 
U R.S.S. vor avea de examinat 
următoarele probleme :

1. — Cu privire la perfecționa
rea continuă a organizării condu
cerii industriei și construcțiilor.

2. — Aprobarea decretelor Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., adoptate in perioada 
dintre sesiunile a 6-a și a 7-a.

S-a hotărit ca aceste probleme 
să fie examinate in cadrul ședin
țelor comune ale Sovietului U- 
niunii și Sovietului Naționalități
lor.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: într-un comu
nicat oficial dat publicității se a- 
rată că'la începutul lunii mai la 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
au avut loc discuții între dele
gațiile C.C. al P.C.U.S. și C.C. 
al Partidului Comunist din Ger
mania. La discuții au participat 

I V. S. Hrușciov, prim secretar al 
I C.C. al P.C.U.S., M. A. Suslov. 
I și D. T. Șepilov, secretari ai C.C.

al P.C.U.S., și B. N. Ponomariov,

membru al C.C. Din partea C.C. 
al Partidului Comunist din Ger
mania la discuții a participat o 
delegație in frunte cu Max Rei
man. prim secretar al C.C.

Reprezentanții P.C.U.S. și Par
tidului Comunist din Germania 
au avut un schimb de păreri a- 
supra unor probleme ale mișcării 
muncitorești internaționale, ale 
vieții interne de partid a P.C.U.S, 
și Partidului Comunist din Ger
mania. precum și asupra altor 
probleme actuale, care interesez 
ză cele două partide.

Vizita delegației parlamentare romîne 
în R. P. Chineză

Se împlinesc azi 12 ani de cînd glorioasa Armată Sovietică, 
zdrobind mașina de război hitleristă a adus libertate nu numai 
țărilor cotropite de hitlerism, ci și poporului german însuși. 
Forțele sănătoase ale poporului german au înțeles că milita
rismul și fascismul au însemnat și vor însemna întotdeauna 
pentru Germania cel mai grav pericol și că lupta împotriva 
lor este prima condiție pentru făurirea unei Germanii noi, a 
unei Germanii democrate și pașnice.

Poporul german a creat un stat german liber, democrat și 
pașnic — Republica Democrată Germană. Este pentru prima 
oară în îndelungata sa istorie cînd poporul german are un 
asemenea stat.

Politica R. D. Germană se bazează pe promovarea interese
lor, pe aspirațiile naționale -ale poporului german, ținînd tot
odată seamă de interesele păcii și securității în Europa.

în ziua celei de-a 12-a aniversări a eliberării poporului ger
man, poporul romîn îi transmite un călduros salut și-i urează 
noi succese in lupta pentru o Germanie unită, liberă și de-

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ședința comună 
a Sovietului Uniunii și Sovietului 
Naționalităților ale Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a început în 
ziua de 7 mai la ora 15. Deputății 
și numeroși oaspeți au întîmpinat 
cu aplauze apariția in lojile gu
vernamentale a lui Bulganin, 
Hrușciov, Kaganovici, Kiricenko, 
Malenkov, Mikoian, Molotov, 
Pervuhin, Saburov, Suslov, Jukov, 
Brejnev, Muhitdinov, Șepilov,

★ *
Furțeva, Șvernik, Kozlov, Aristov, 
Beliaev, Pospelov.

La ședință au asistat membri 
ai corpului diplomatic, reprezen
tanți ai presei sovietice și străine.

Sesiunea a trecut la examina
rea primei probleme de pe ordi
nea de zi — „Cu privire la per
fecționarea continuă a organizării 
conducerii industriei și construc
țiilor". Raportul in legătură cu a- 
ceastă problemă a fost prezentat

de deputatul N. S. Hrușciov, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

După încheierea raportului pre
zentat de N. S. Hrușciov. K- Vid- 
jesinghe, conducătorul delegației 
parlamentare a Ceylonului, a a- 
dresat o cuvintare de salut So
vietului Suprem. După aceea s-a 
anunțat suspendarea ședinței 
pină a doua zi. Următoarea șe
dință comună a Sovietului Umu- 
nii și Sovietului Naționalităților 
va avea loc la 8 mai. ora 10 di
mineața.

ȘANHAI 7 — Corespondentul 
Agerpres transmite: In drum spre 
Sanhai. delegația Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. condusă de 
tovarășul Constantin Pirvulescu. 
s-a oprit pe aeroportul orașului 
Tientsin. Pe aeroport delegația a

fost salutată de Huan Huo-tin, 
președintele Comitetului Populat 
și prim secretar al Comitetului 
Orășenesc de partid, de reprezen
tanți ai organizațiilor locale ale 
diferitelor partide democratice,

Comemorarea
lui George Enescu la Paris

„Cu privire la perfecționarea continuă 
a organizării conducerii industriei și construcțiilor0

MOSCOVA. După cum trans, 
mite agenția TASS in raportul 
prezentat de N. S. Hrușciov la 
cea de-a 7-a sesiune a Sovietu. 
lui Suprem al U.R.S.S. s-a arătat 
că discutarea problemei cu pri
vire la perfecționarea continuă a 
organizării conducerii industriei 
și construcțiilor în vederea ac
tualei sesiuni a Sovietului Su
prem a avut un caracter cu ade
vărat popular. Potrivit datelor 
preliminare. Intre 30 martie și 4 
mai în întreprinderi și pe șan
tiere, in organizațiile științifice 
și instituții, in colhozuri, S.M.T.- 
uri și sovhozuri, în unitățile Ar
matei Sovietice și în institutele 
de învățămînt au avut loc peste 
514.000 de adunări la care au 
participat 40.820.000 de oameni ai 
muncii, dintre care peste 2.300 000 
de persoane au făcut observații și 
propuneri in problemele îmbună
tățirii conducerii industriei și con
strucțiilor. Discutarea acestor 
probleme a fost oglindită pe larg 
în paginile ziarelor și revistelor 
centrale și locale. Peste 68.000 de 
oameni au trimis ziarelor centrale 
și locale propuneri, observații, 
completări.

Această discuție constituie o 
nouă mărturie vie a democratis
mului sovietic. Ea confirmă In 
mod convingător faptul că în 
Uniunea Sovietică se asigură na 
tn vorbe, ci în fapte participarea 
cea mai largă a maselor de mi
lioane de oameni ai muncii la 
rezolvarea problemelor fundamen
tale ale dezvoltării economiei na
ționale a țării. Discutarea de că
tre întregul popor a unei proble
me de stat atit de importante re
prezintă un exemplu concret al 
aplicării principiului leninist ai 
conducerii colective și al legăturii 
indisolubile între conducere și 
popor, in cadrul căreia la exami
narea sarcinilor urgente ale con
struirii comunismului partidul și 
guvernul se consultă cu poporul, 
a cărui înțelepciune colectivă a- 
jută la găsirea soluțiilor celor 
mai juste.

Cu un sentiment de legitimă 
mindrie patriotică, poporul sovie
tic constată că dispunem in pre
zent de toate condițiile pentru a 
rezolva intr-un termen istoric cit 
mai scurt pe calea întrecerii eco
nomice pașnice sarcina economică 
fundamentală a U.R.S.S. — de 
a ajunge din urmă și a întrece 
țările capitaliste cele mai dezvol
tate în ceea ce privește producția 
pe cap de locuitor.

Discutarea problemelor funda
mentale ale construcției econo
mice — a continuat N. S. Hruș
ciov — a demonstrat cu o nouă 
vigoare unitatea marelui nostru 
partid leninist, legăturile lui in
disolubile cu poporul, coeziunea 
tuturor popoarelor Uniunii So
vietice in jurul partidului comu
nist.

Discuția s-a desfășurat în 
atmosfera democratismului cu a- 
devărat socialist, a schimbului li
ber de păreri, a criticii și auto
criticii principiale, în condițiile 
unirii și mobilizării tuturor forțe
lor in vederea rezolvării noilor 
sarcini ale construirii comunis
mului. Au fost făcute multe pro
puneri prețioase în sensul unei 
cit mai bune organizări a condu
cerii industriei și construcțiilor 
ținindu-se seama de condițiile 
concrete și particularitățile dife
ritelor regiuni economice, regiuni 
și republici, ale diferitelor ramuri 
ale economiei naționale. Sinteti- 
zind materialele discuției la care 
a participat întregul popor, So
vietul Suprem va elabora o lege 
care să exprime interesele poporu
lui nostru în măreața lui activi
tate creatoare în domeniul con
struirii societății comuniste in 
țara noastră.

1
Crearea unei puternice 

economii socialiste în LER.S.Ș.
— triumful liniei genera'e 

leniniste a partidului
Făcînd bilanțul realizărilor in 

domeniul creării unei puternice 
economii socialiste N. S. Hruș
ciov a arătat că incă din primele 
luni ale puterii sovietice, V. I. 
Lenia spunea că principiul cen
tralismului democratic, care oferă 
posibilitatea de a îmbina just 
conducerea de stat centralizată a 
•caaoariei ca dezvoltarea la ma-

Raport prezentat 
de N. S. HRUȘCIOV

ximum a inițiativei creatoare a 
maselor de oameni ai muncii tre
buie să devină principiul funda
mental al gospodăririi socialiste.

Centralismul, conceput într-un 
sens cu adevărat democratic, 
scria V. I. Lenin, presupune po
sibilitatea — creată pentru prima 
oară in istorie — a unei dezvol
tări depline și nestingherite nu 
numai a particularităților loca e, 
ci și a inițiativei locale, posibili
tatea diversității căilor, procedee
lor și mijloacelor de înaintare 
spre țelul comun.

Ce! mai important principiu al 
dezvoltării economiei naționale 
în statul socialist este planifica’- 
rea. „Numai acea construcție — 
a spus V. I. Lenin — care se va 
face pe baza unui vast plan ge
neral. tinzind să folosească in 
mod uniform valorile economice 
și gospodărești, își poate merita 
numele de construcție socialistă"* 
(Opere, voi. 28, ed. rom. p. 20).

Experiența dezvoltării econo
miei naționale, acumulată in. anii 
puterii sovietice, confirmă marea 
for(ă vitală a principiilor leni
niste de conducere a construc
ției socialiste.

In anii puterii sovietice țara 
noastră a depășit in dezvoltarea 
economică multe state capitaliste, 
iar in ce privește nivelul produc
ției industriale s-a plasat pe al 
doilea loc din lume, lăsînd în 
urmă cele mai mari țări capitalis
te ca Anglia, Franța, Germania 
și altele. In comparație cu pe
rioada dinainte de revoluție, vo
lumul producției industriale a 
crescut în Uniunea Sovietică 
pină în anul 1957 de peste 30 
de ori, iar în comparație cu a- 

•nul 1940 — de aproape 4 ori. 
Aceasta dovedește în mod con
vingător că atit în perioada 
dinainte de război cit și în pe
rioada de după război industria 
socialistă crește într-un ritm atit 
de rapid cum n-au cunoscut ni
ciodată și nu cunosc țările capi
taliste.

In ultimii ani, economia na
țională a U.R.S S. a făcut un 
nou pas important înainte, s-a 
ridicat pe o treaptă mai înaltă. 
Industria socialistă se dezvoltă 
într-un ritm accelerat pe baza 
realizărilor științei și tehnicii 
moderne. O dovadă grăitoare a 
progresului tehnic o constituie 
realizările remarcabile în crearea 
mașinilor și aparatelor moderne, 
în folosirea electronicii în econo
mia națională, în folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice. 
In Uniunea Sovietică funcționea
ză deja de 3 ani prima centrală 
electrică atomică din lume; re
cent a fost pusă în funcțiune cea 
mai mare mașină atomică din 
lume — sincrofazotronul. Aceste 
fapte, ca și succesele unanim re
cunoscute ale constructorilor, sa- 
vanților, inginerilor și muncito
rilor noștri in domeniul construc
ției de avioane și într-o serie de 
alte ramuri, arată că Uniunea 
Sovietică, oamenii noștri de știin
ță, lucrătorii noștri din industrie 
duc o luptă perseverentă pentru 
progresul tehnic, își aduc contri
buția la dezvoltarea științei și 
tehnicii mondiale.

In continuare N. S. Hrușciov a 
trecut în revistă succesele obți
nute în domeniul agriculturii.

Pe baza avinlului producției 
industriale și agricole — a spus 
el, crește continuu nivelul de trai 
ai poporului. Indiciul cel mai a- 
totcuprinzător al ridicării bună
stării poporului este creșterea ve
nitului național al U.R.S.S.

In perioada dintre 1913-1956 
venitul național al țării noastre, 
calculat pe cap de locuitor a cres
cut de 13 ori. Nici o țară capi
talistă nu cunoaște un asemenea 
ritm al creșterii venitului națio
nal. In S.U A., de pildă, în a- 
ceastă perioadă venitul național 
a sporit in medie pe cap de lo
cuitor cu mai puțin de două ori, 
iar în Anglia și Franța numai 
de 1,6 ori. In U.R S.S. întregul 
venit național se repartizează ți- 
nînduse seama de interesele oa
menilor muncii, în timp ce in 
țările capitaliste peste 50 la sută 
din venitul național și-1 însușesc 
clasele exploatatoare.

Referindu-se la realizările ob
ținute în domeniul construct*: 
culturale raportorul a arătat că 
In anii puterii sovietice a fost 
creată o nouă intelectualitate cu 
adevărat populară, au fost pre
gătite cadre cu o Înaltă pregă
tire pentru toate ramurile cons
trucției economice și culturale. 
In timp ce Rusia dinainte de re
voluție număra mai puțin de 
200 000 specialiști cu studii spe
ciale superioare și medii. In pre
zent in economia națională a ță
rii lucrează peste 6 000 000 de 
astfel de specialiști. In prezent 
in toate formele de invățămlnt 
învață 50.000 000 de persoane, 
ceea ce înseamnă că fiecare al 
patrulea cetățean sovietic În
vață.

Aceste cîteva date dovedesc că 
In anii puterii sovietice popoarele 
U.R.S.S.. sub conducerea parti
dului comunist au obținut suc
cese considerabile în toate do
meniile construcției economice și 
culturale, în domeniul ridicării 
bunăstării materiale a poporului

Creșterea economiei națio
nale și necesitatea perfecțio
nării conlinue a formelor or- 
ganizatorice ale conducerii in
dustriei și construcțiilor

Trecînd la problemele perfec
ționării continue a formelor or
ganizatorice ale conducerii in
dustriei și construcțiilor N. S. 
Hrușciov a relevat că problemele 
conducerii industriei și construc
țiilor s-au găsit întotdeauna in 
centrul atenției partidului și gu- 
vemuluL

Acum, cînd economia națională 
a crescut in proporții gigantice 
a apărut necesitatea vitală de a 
se modifica organizarea condu
cerii industriei și construcțiilor 
Unii ar putea spune: ..De ce 
este nevoie de reorganizarea 
conducerii, industria noastră lu
crează doar bine, ce-i mai tre
buie ?“. Da, Intr-adevăr, indus
tria noastră face față cu succes 
îndeplinirii planurilor de stat, 
are realizări uriașe. Acest lucru 
este incontestabil. Dar tocmai 
creșterea rapidă a industriei și 
avîntul fără precedent al cons
trucțiilor fac necesară perfecțio
narea continuă a formelor și me
todelor de conducere.

Reflectați, tovarăși, asapra ur 
mătoarelor cifre : Pe întinderile 
nemărginite ale țării noastre e 
xistă în prezent peste 200 000 de 
întreprinderi industriale de stat 
și peste 100.000 de șantiere de 
construcții. Este absolut evident 
că ministerele și departamentele 
nu pot conduce tn mod concrel 
și operativ un număr atit de 
uriaș de întreprinderi și de șan
tiere de construcții.

Tovarășul Hrușciov a subliniat 
că prin hotărîrile Congresului al 
XX-lea al partidului s-au trasat 
sarcini uriașe în domeniul dezvol
tării economiei țării, care trebuie 
să se desfășoare pe baza celor 
mai noi realizări ale științei și 
tehnicii, pe ibaza specializării, me
canizării complexe și automati
zării producției. înfăptuirea a- 
cestui program necesită ridicarea 
nivelului conducerii întreprinderi
lor și șantierelor. Vorbitorul s-a 
ocupat apoi de lipsurile existente 
în formele actuale de conducere a 
producției prin intermediul mi
nisterelor și departamentelor. 
Una din lipsurile mari — a 
spus el — o constituie existen
ța barierelor departamentale, 
care duc la slăbirea, iar adese
ori și la încălcarea legăturilor 
nojmale de producție între între
prinderile diferitelor ministere, 
aflate în același oraș sau în a- 
ceeași regiune economică. In con
dițiile actualei structuri, cind con
ducerea se efectuează de la cen
tru pe linia verticală, întîrzie mult 
rezolvarea unei serii de probleme 
importante.

Dfn această cauză a arătat 
N. S. Hrușciov cantități conside
rabile de utilaje nu sînt întot
deauna folosite în mod rațional. 
Adeseori întreprinderi, aflîndu-se 
chiar alături, au nevoie de acest 
utilaj și l-ar putea folosi cu suc
ces. Se întîmplă într-adevăr așa 
cum se spune in popor: „Nici eu 
nu manlnc dar nici altuia nu-i 
dau".
(Continuare tn numărul viitor)

PARIS 7. — Corespondentul 
Ageryes transmite: Cu prilejul 

' împlinirii a doi ani de la moar- 
I tea marelm musician ronin 
i George Enescu, in dup&amiaza 

zilei de 6 mai a avu! loc la Con- 
, servaîoruf naționc- de muzică și 
• la Teatrul de operă din Paris so- 
I lemnilaîea dezveliră a două 

bust uri de lui George Enescu 
oferite de Academia R-P-R. și de 
U numea Compozitorilor din 
R.PJt.

Ceremonia de la operă a fost 
■ radiodifuzată de către postul de 
radio francez. Dezvelirea bustu
ri! or lui George Enescu a prile
juit o călduroasă manifestare 
pentru prietenia romi no-france ză-

In cuvintdrde sale, Mircea Bă- 
lănescu, ministrul R.P.R. la Paris 
a spus intre altele:

„Ceremonia care ne reunește as
tăzi aici, coincide cu noile eforturi

Ses unea Comisiei O
GENEVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: In ședin.a din 
dimineața zilei de 6 mai cea de-a 
12-a sesiune a Comisiei Eco.-o- 

! mice O.N.U. pentru Europa a ter- 
: minat discutarea propunerilor so- 
I vietice.

Tn legătură eu observația se
cretarului executiv al Comisiei 
Economice O N U. pentru Europa 
că propunerile formulate ia pro-

pe care le întreprindem pentru a 
dezvolta și pentru a stringe și 
mai mult legăturile culturale 
d.-'tre Romînia și Franța.

In cuvîntările sale, dl. Jaques 
Bcrdeneuoe, secretar de stat pen- 
t’u a'tă și literatură, a evocat 
crera de compozitor a lui Enescu, 
adăugind :

„S.nt fericit să exprim în nu- 
r-. le guvernului Republicii Fran- 
:-:zz. recunoștința noastră guver
nul; Republicii Populare Romîne 
care, cu prilejul celei de a doua 
comemorări a morții lui George 
Enescu a eferit Conservatorului 
A sfional din Paris acest bust — 
onag-u al scumpei sale patrii — 

:are păstrează amintirea a- 
strălucit artist, exemplu 

cdmi'atil pentru elevii săi, simbol 
a ceea ce este comun în cullura 
celcc două țări ale noastre și 

a universalității unei 
_ care nu cunoaște frontiere11.

N. U. pentru Europa 
iectul de rezoluție sovietic vor fi 
irr use in raportul pentru Consi- 
I ui Economic și Social al O.N.U- 
și vor constitui, în consecință, o 
ci lăuzi pentru activitatea viitoa
re a Comisiei Economice O.N.U. 
peatru Europa, delegația sovie
tică a considerat posibil ca pro
iectul ei de rezoluție sâ nu fie 
pus la vot.

mocrată.

4.500 km. prin Republica Demo
crată Germană — Berlin, Dresda, 
Erfurt, Riesa, Jena, Leipzig — 
însoțind renumita noastră or
chestră de muzică populară ,.Bar
bu Lăutaru" și un grup de dan
satori de jocuri naționale.

★
Orașul Meissen de pe malurile 

Elbei — „cea domoala* — a de
venit de mult celebru în toată 
lumea. Cei ce nu l-au văzut, îl 
prețuiesc doar pentru finele sale 
porțelanuri, cei care-l cunosc îl 
îndrăgesc pentru că pare el în
suși o bijuterie medievală.

Am văzut Meissen-ul la sfârși
tul unei zile de toamnă. Turiștii 
care petrecuseră ziua pe malul 
Elbei, își strîngcau tocmai «ortu
rile. Pe fluviu își urmau cursul 
șlepuri, vapoare de pasageri... Cînd 
treceau pe sub poduri, vapoarele 
își aplecau coșurile într-o parte.

...Șoferii autobuzelor noastre 
dau dovadă de multă îndemînare 
strecurîndu-și coloșii cu motor prin 
ulițele întortochiate ale bătrînei 
cetăți medievale. Fațadele clădiri
lor redau amprenta secolelor și, 
în sfîrșit, se înalță în fața noastră, 
dominind orașul de la poalele sale, 
vestitul Dom din Meissen, zidit 
în veacul al XIII-lea. Privind de 
sus, peste oraș, te uimește puterni
cul contrast dintre cenușiul imobi
lelor zidite cu zeci și chiar sute 
de ani în urmă și culorile vesele 
ale locuințelor ridicate în anii pu
terii populare.

In vecinătatea Domului se înal
ță castelul clădit în anul 1483 de 
renumitul arhitect al acelor vre
muri, Paul Arnold din Westfalia. 
Intre zidurile lui. alchimistul Jo
hann Friedrich Bottger, ținut în
chis toată viața de către prințul 
Albert pentru a-i fabrica aur. a 
descoperit în schimb, acum 250 de 
ani. secretul „aurului alb'*, secre
tul fabricării porțelanului, cunoscut 
pînă atunci numai în China.

Pină acum 100 de ani castelul 
adăpostea vestita manufactură de 
porțelan din Meissen. Am vizitat

„Staatliche Porzellan Manufaktur* 
în „noul** ei sediu, aflat la poalele 
cetății. Aci lucrează 300 de maeștri 
ai „aurului alb", creatori ai opere
lor de artă din porțelan admirate 
în toată lumea. Urmașii lui 
Bottger se bucură astăzi de cele 
mai bune condiții de muncă și de 
viață.

L-am văzut la lucru pe unul 
din pictorii întreprinderii: pe o 
vază fină înfloreau trandafirii. 
Otto Bauer — cum se numea pic
torul — s-a oprit o clipă din lu
crul său, exprimîndu-și bucuria de 
a avea ca oaspeți artiști din Ro- 
mînia, iar seara, la spectacolul 
cîntăreților și dansatorilor noștri, 
mare parte din cele 1.000 de locuri 
ale sălii „Hamburgerhof" erau o- 
cupate de muncitorii manufacturii. 
Ei ne-au adus în dar mici medalii 
de porțelan, cu stema Meissen-ului.

★
Am părăsit Meissenul și am luat 

calea altor orașe ale Germaniei 
democrate. In drumul nostru a- 
proape că nu a fost stradă pe 
care să nu fi întîlnit obișnuita pla- 
cardă : „A eh lung! Baustellc!” („A- 
tențiune Șantier!”).

Dresda, distrusă în timpul răz
boiului într-o singură noapte, în 
proporție de 70 la sută, se refa
ce cartier după cartier.

Zwinger, vestitul palat din 
Dresda. care găzduiește marea co
lecție de tablouri restituite prin 
generozitatea Uniunii Sovietice, 
Opera din Berlin, casa Iui Goethe 
de la Weimar și alte multe monu
mente ale culturii, sînt azi refă
cute și arată Ia fel ca înainte. Dar 
nu e vorba numai de refacere, 
construcțiile noi cuprind toate do
meniile : industrie, comerț, cul
tură.

Ne-am oprit în pitorescul Wei
mar. orașul muzeu, unde au trăit, 
au creat și s-au stins, marii rîn- 
ditori și poeți germani — Gcethe 
și Schiller.

Am pășit cu emoție pragul cai
sei lui Goethe. încăperile sînt mo
bilate cu modestie. Cele cinci mii 
de volume ale bibliotecii, rînduite 
în rafturi își așteaptă parcă și as
tăzi stăpinul. Intr-o vitrină se păs
trează costumele lui Goethe. Aci 
este și clavecinul la care concerta 
adesea marele compozitor german 
Felix Mendelsohn-Bartholdy și 
pianista poloneză Maria Schu- 
manska. Pe pereți, picturi de Lu
cas Kranach, Johan Heinrich Ma
ier... Goethe era și un aprig susți
nător al științei, fiind fondatorul 
universității din Jena. In grădinița 
din spatele casei se află un mic 
pavilion care adăpostește 18.060 
pietre adunate de-a lungul anilor 
de acest mare admirator al na
turii.

Să intrăm în casa unui alt geniu 
al poporului german — Friedrich 
Schiller. Aici a lucrat pînă a fost 
răpus de tuberculoză la virsta de 
46 de ani. Camera de lucru, dor
mitorul, foarte modeste. In ca
mera de primire, un mic clavecin 
și o chitară la care obișnuia să 
cînte soția iui Schiller. Pe masa 
de lucru, un manuscris la care 
lucrase poetul cu puțin înainte de 
moarte. In vitrine, primele ediții 
ale operelor sale —• „Hoții”, „In
trigă și iubire”.

★
Eisenach nu era prevăzut în iti- 

nerariul nostru. Totuși, cu o zi 
înainte de a ne înapoia în patrie, 
ne-am oprit aci, în urma invita
țiilor insistente primite încă de pe 
cînd eram la Berlin, din partea 
conducătorilor ansamblului de cîn. 
tece și dansuri „Grenzpolizei“, care 
fusese cu puțin timp înainte în 
turneu prin țara noastră. Pe stră
zile orașului, mașinile noastre, care 
purtau stegulețe tricolore, au fost 
înconjurate de mulțime. Am aflat 
că la Eisenach, țara noastră e 
bine cunoscută, membrii ansam
blului „Grenzpolizei" povestiseră 
despre zilele frumoase petrecute 
la noi. Eisenach, frumoasă locali
tate climaterică și vechi centru 
cultural, are și o mare uzină de 
automobile.

Seara, am pornit spre cantona
mentul prietenilor de la „Grenzpo- 
lizei", unde ne-am bucurat de o 
primire frățească. Am fost nevoiți 
să traducem în limba germană 
zeci de scrisori primite de artiștii 
germani din partea prietenilor din 
Romînia. Pe culoare, în vitrine, 
erau expuse obiecte de artă popu
lară primite în dar cînd au fost 
la noi. Am petrecut seara cu prie
tenii germani, iar a doua zi, din 
gara Dresda, am pornit înapoi 
spre patrie...

V. ANDREI
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Părerea studenților socialiști
Congresul Federației Naționale 

a studenților socialiști, tinut re
cent la Puteau, a votat cteva 
rezoluții care arată că bătrinii 
din conducerea S.F.LO. n-ar face 
rău dacă și-ar apleca urechea Ia 
ce spun și cei mai tineri. Con
gresul „constată agravarea con
stantă a situației In Algeria și 
eșecul politicii guvernamentale*. 
(Și guvernul care e sigur că ob
ține succese!—). Tinerii studenti 
socialiști cer o politică nouă, su
gerează guvernului să apeleze la 
o roediatie a guvernelor marocan 
și tunisian și să înceapă tratative 
cu reprezentanții mișcării de eli
berare din Alger. Intro altă re
zoluție studenții s-au ridicat îm
potriva „terorismului practicat In 
Algeria In numele Franței*. De

unde se vede că guvernul socia
list nu se bucură nid măcar de 
sprijinul unanim al tuturor ade
renților săi, că tineretul care su
feră tn primul rînd consecințele 
aventurilor războinice guverna
mentale, se opune planurilor gu
vernamentale. Ceea ce scoate de 
bună seamă multi peri albi pre
mierului francez.

MOSCOVA. — La 7 mai a so
sit la Moscova avionul rominesc 
care a inaugurat linia aeriană 
București-Moscova-Sofia deservită 
de întreprinderea Tarotn. Avionul 
a efectuat zborul in condiții 
bune.

Cu prilejul mitingului tineretului comunist francez de la
Wegiers numeroși tineri s.au înscris în U.T.C. din Franța. , 

In fotografie : un membru al consiliului național primește 
noile adeziuni..

Mirosul de petrol
din Orientul Mijlociu a ajuns și 
la Bonn. Călătoria făcută in Iran 
de cancelarul Adenauer n-a fost 
numai protocolar-turistică. Profi- 
tind de faptul că popoarele arabe 
nu pot invinui Germania occiden
tală de colonialism, oamenii de 
afaceri vest-germani caută să ia 
locul trusturilor petrolifere en
gleze și franceze. Presa vest- 
germană acordă mult interes 
posibilităților de exploatare 
in comun a zăcămintelor din 
Kum. Cancelarul Adenauer s-a 
interesat de perspectivele unei ex
ploatări germano-iraniene, cft și 
de posibilitatea de a lărgi desfa
cerea produselor germane pe 
pia|a persană. După cum se vede, 
a fost destul să-și dea duhul co
lonialismul britanic, că moșteni
tori se găsesc slavă domnului. 
După Statele Unite, iată că nici 
pe vest-germani nu-i lasă să 
doarmă mirosul de petrol și in 
chip de pelerini se Închină zeului 
industriei, aurul negru arab.

-----•-----
• GENEVA. La 6 mai au tn- 

ceput la Geneva ședințele Comi
tetului Consultativ al O.N.U. 
pentru pregătirea celei de-a doua 
conferințe internaționale consa
crată folosirii energiei atomice 
In scopuri pașnice. Comitetul 
este format din reprezentanfi a 
7 state, inclusiv Uniunea Sovie
ticii

Pe posturi
In Occident, ori de cîte ori se 

petrece o treabă rău mirositoare, 
de îndată hop și roiul de ziariști 
americani care au sarcina să 
scoată basma curată politica De
partamentului de stat.

Așa se petrec lucrurile, în pre
zent. în Iordania. La Agiman se 
semnalează prezența unui număr 
de 200 de ziarișii occidentali, 
dintre care... 100 de ziariști ame
ricani. D»r nu numărul lor mare 
produce nfîrarea, cît mai cu sea
mă „drepturile" pe care le au. Ei 
se bucură de o situație cu totul 
specială. La înttemînă au un soi 
de legitimații speciale care le dă 
dreptul să inspecteze întreaga 
lordanie. Pot nesocoti pînă și le
gile de circulație. Cu ziariștii 
americani tine o legătură apro. 
piață atașatul de presă al am-

de ziariști
basadei S.U.A. Dar ceea ce este 
cel mai semnificativ este faptul 
că ziariștii americani, după pro
priile lor afirmații, cunosc eveni
mentele din Iordania chiar îna
inte ca aceste evenimente să fi 
avut loc.

Să mai spună cineva că ame
ricanii au vreun amestec în lovi
tura de stat din Iordania...

Vizita lui K. E Voroșilov 
în Indonezia

DJAKARTA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: în dimineața 
zilei de 7 mai K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., a făcut 
o vizită președintelui Republicii 
Indonezia, Sukarno.

Export de... Ku-Klux-Klan

• TOKIO. Ziarul „Man
chester Guardian" relatează 
că Japonia deține recordul in 
ce privește sinuciderile. Ast
fel in 1955 21.800 de persoa
ne, adică 3,2 la sută din nu
mărul total al celor decedați, 
s-au sinucis. Dintre aceștia 
50 la sută erau in vlrstă de 
sub 30 de ani.

• PRETORIA. Biserica re
formată olandeză din Africa 
de sud a anunțat că va apli
ca legea adoptată recent cu 
privire la introducerea segre
gației rasiale în biserică, în 
virtutea căreia persoanele de 
culoare nu pot asista la ser
viciul divin împreună cu popu
lația de origine europeană.

Concert Enescu în Iran
TEHERAN. In seara zilei de 5 mai 

a.c., Societatea Filarmonică din Tehe
ran a organizat în sala Farhang un 
concert, cu prilejul împlinirii a 2 ani 
de la moartea lui Enescu.

După o prezentare a vieții șl operei 
marelui dispărut, cei peste 600 specta
tori au ascultat muzică de Enescu în
registrată pe discuri.

Succesul baritonului romîn 
Nicolae Herlea în Belgia

BRUXELLES. între 28 aprilie și 26 și un grup de soliști din R. P. Romînă. 
mai a.c. 6e desfășoară la Vervlers La 5 mai a.c., la probele eliminatorii 
(Belgia) cel de-al 12-lea concurs In- pentru categoria barltoni, cîntărețul ro- 
ternaționai de canto la care participă min Nicolae Herlea a luat premiul 1.

Crucea în flăcări și glugile 
Ku-Klux-Klan-ului sînt „trans
plantate- actualmente în Anglia, 
odată cu sosirea imigranților de 
culoare din Indiile occidentale. 
Americanii, au socotit că e de 
datoria lor să facă ordine și în 
această treabă. Și iată că traver
sează oceanul odată cu transat
lanticele și literatura Ku-Klux- 
Klanului adeziuni ale acestei or
ganizații.

Ziarul londonez „Daily Sketch- 
din 27 aprilie publică în facsimil 
absurdul formular al organizației 
rasiste:

„Adeziune pentru a deveni ce
tățean al imperiului invizibil 
(?H).

Ordinul cavalerilor arieni, rega
tul Ku-Klux-Klan al Marii Brita
nii și Texasului.

PENTRU IZOLAREA RASIA
LA Șl PENTRU APARAREA 
DREPTURILOR.

Către S-54-57 Căsuța poștală 
5062 Waco, Texas, S.U.A.

Numele... virsta,.. sexul... adre
sa...

Declar că sînt un alb arian, 
născut în comunitatea britanică 
de națiuni, că am atins virsta de 
18 ani, sînt în posesia tuturor 
facultăților mintale, nu mi se 
poate reproșa nimic în privința 
caracterului și mă bucur de o 
bună reputație.

Nu servesc nici unei puteri 
străine, ci servesc numai tronul 
Angliei. Mă voi strădui pentru o 
unire mai strînsă cu S.U.A. pen
tru a combate pericolul comu
nist. Cred în principiile organi-

zatiei Ku-Klux-Klan și mă voi 
supune legilor ei".

Membrii Ku-Klux-Klan comit 
linșaje, acte huliganice, aprind 
case, terorizează, aiurează pe 
tema pericolului comunist. Și to
tuși pretind că sînt in toate min
țile, au o bună reputație și... au 
caracter. Ar mai lipsi șă pretindă 
că toate acestea le fac în nu
mele dragostei de oameni...

IDEI FIXE
Se pare că dl. Mollet este ob

sedat de cuvîntul „stabilitate" șl 
ca nu-i tihnește somnul din pri
cina lui. Intr-o recentă cuvîntare 
radio-televizată, premierul socia
list a! Franței a anunfat (pentru 
a cita oară ?) intenția sa de a cere 
(și deci, de a propune) un proiect 
de modificare a constituției și a 
legii electorale. Scopul acestor 
modificări, nu e, doamne ferește, 
lărgirea libertăților democratice 
așa cum ar fi de așteptat din 
partea unui socialist. Nu. Scopul 
schimbărilor dorite de dl. Mollet 
este... de „a asigura oricărui gu
vern care se constiluie o stabili
tate". Că așa se violează consti
tuția, că noua lege electorală pre
conizată va silui voința alegăto
rilor, că proiectul d-lui Mollet 
tinde să închidă gura criticilor 
nu contează. Principalul e să 
se asigure...... stabilitatea", chiar
și cu perspect.va de a se apropia 
și mai mult de fascism. Nici un 
pre( nu i se pare prea mare d-lui 
Mollet, dacă „stabilitatea" este 
menținută.
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