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j Recolta... de larnq ;
> Griul abia, a săltat deasu- { 
* pra pămîntului. Pînă la recol- i
tare, tn vară, mai va... Există ♦

► însă oameni care recoltează și I
'iarna (desigur, nu grîu). Nul 
........................................................ t\ credeți? Iată: de curind s-a
• încheiat în delta Dunării cam
pania de recoltare a stufului 
; pe sezonul 1956—1957.
• Producția realizată In acea- 
’ stă campanie de către între-
prinderea de exploatare meca- 

> nizată a stufului din Tulcea, 
’ reprezintă 300 la sută față 
! de realizările din sezonul 1955 
—1956.

Acest lucru se datorește ex
tinderii continue a procesului 
de mecanizare a exploatării 
stufului, organizării temeinice 
a unităților stuficole și creării 
unor condiții din ce tn ce mai 
bune de muncă și de trai pen
tru muncitorii stuficoli din 
Deltă.

Prin măsurile tehnico-or ga- 
nizatorice care s-au inițiat și 
care se vor pune In aplicare 
în cursul acestei veri, se vor 
crea condiții pentru a realiza 
in cursul campaniei 1957— v 
1958 o producție dublă de stuf ♦ 
față de perioada precedentă, ♦ 
Astfel se vor pune bazele asi
gurării materiei prime, stuful, 
pentru viitoarele fabrici de 
celuloză și cartoane.

! 

! 
♦

♦ 
♦

♦ 
de pe cer este permanentul* 
model al colectivului Labor»- ▼ 
torului central de lacuri $i • 
vopsele. Pînă nu de mult, ase- • 
mănarea consta în aceea că 4 
multe din vopselele și tacurile* 
noastre, ca și curcubeul, durau ♦ 
foarte puțin. Acum, laboratorul4 
a realizat mai multe rășini ♦ 
speciale. Ele servesc tocmai la ♦ 
obținerea unor vopsele de ca- » 
litate superioară, de mare im- ♦ 
portanță în industria construe- J 
fiilor de mașini. ♦

Produsele respective se fa-* 
brică astăzi in mod curent la t 
fabrica de lacuri și vopsele 4 
.,13 Septembrie**, și producerea* 
lor va fi extinsă și la celelalte • 
fabrici de acest gen din țară. ♦ 

Secția de cerneluri a labo-4 
ratorului a reușit sa îmbuna- 4 
tățească în ultimul timp cer-♦ 
neluri’e de tipar, răminînd ca f 
noi, ziariștii și tipografii, ca și 1 
dumneavoastră, cititorii, să 
mai avem nemulțumiri numai * 
în ceea ce privește birtia de ♦ 
ziar, care continuă să fie de 
calitate inferioară. Rășinile, 
care stau la baza procesului 
de fabricație a acestor cerne
luri înlocuiesc astăzj produsele 
importate.

Se experimentează de ase
menea producerea cernelurilor• 
pentru tiefdruck, pe bază de 
rășini albertolice.

O sarcină principală a la- ; 
boratorului central de lacuri și, 
vopsele este introducerea pro
duselor noi. Colectivul labo
ratorului studiază și experi
mentează valorificarea rășini
lor sintetice produse în țară. 
Astfel s-a lucrat la realizarea 
vopselelor pe bază de emulsie 
Ide poliacetat de vinii, ca 
rezultat al colaborării cu teh
nicienii și inginerii Institu
tului de cercetări chimice.

Laboratorul central de lacuri 
și vopsele colaborează cu In
stitutul de cauciuc și pielărie, 
din cadrul Ministerului bunu
rilor de consum pentru reali
zarea unor grunduri și lacuri 
pentru vopsirea mingilor de 
cauciuc. El colaborează de a- 
semenea cu Institutul de cer
cetări pentru materialele de 
construcții, pentru realizarea 
unor vopsele speciale folosite 
la clădirile de locuit.

Curcubeul...

t

4 PAGINI — 20 BANI

Dacă l-aș vedea și pe Dumitru 
cu o „Jawă"T"

La încheierea unei luni de 
experimentare a sistemului de 
salarizare îmbunătățit, minerii 
din Valea Jiului primesc ci fi
guri sporite, expresia maori 
lor rodnice. Pe lingă hărnicie, 
aplicarea noilor măsuri teturic*- 
organizatorice care însoțesc îm
bunătățirea salarizării cere • 
mai mare disciplină. o preocu
pare permanentă pentru teluri 
rea tuturor rezervelor interne. • 
atenție continuă In organizarea 
locurilor de muncă.

Despre unele probleme ale 
experimentării sistemului de «*- 
larizare îmbunătățit, ne pove
stește ti nărui miner Roman 
Raicu de la Petri Ia.

Ți-aș povesti despre Ursaoe 
dar te-aș ruga să nu-l a~r e<. 
in ziar. O să zică : «a. fă-
cut-ol" Stăm amTndo: la iceeas 
cameră, laptele care-1 bea 
neața fierbe în aceeași oaU- 
Venim la șut împreună. Pe scat 
semnăm alături, câ doar stmoa 
în aceeași echipă. Da’ în sf’rșî"-. 
faci cum crezi. Ce-o «â-b 
acuma, el a auzit de ars’» cri 
de la mine.

Dumitru e un băiat tem. «râm
nic miner.» Cum, care ?
Ursache, bineînțeles. Aș*, na 
sește de la lucru. La noi efcd 
unul lipsește i se spuse dezenor. 
Lucram de mulți ani aic la Pe- 
tril*. Am venit cam o dată. Eu 
băiat de la țari- Ce cxxmnă ? 
Cătune, raionul Baia de Aramă— 
Așa, eu băiat de Ia țară, eL Du
mitru — mai umbtaL M-a învățat 
ciîeva lucruri. Nj zk- bene î

M-am calificat miner și-am în
ceput să trag ta cărbune. Intram 
in mină și cînd ieșeam afara 
după opt ore priveam vagonepi 
încârcați cu bulgari negri și un
suroși. AU tot gindeam într-una 
— hei, ginduri de ține : bulgării 
ăștia i-am furat eu pămîntului; 
și aveam bucuria copilului care 
fură mere din grădina popii.

Am început să cîștig bani și-am 
căutat cu Dumitru o locuință. 
Ne am aranjat camera cu tot ce 
ne trebuie și ne-am apucat să 
citim.

Intr-o buna zi mi-am cumpărat 
o bicicletă. Mi-era necaz să-i văd 
pe alții ducindu-se duminica la 
Petroșani pe șosea cu bicicletele 
iar eu să tot aștept la pod cursa.

Acum aveam bicicleta, dar nu 
știam să merg cu ea. M-a luat 
Dumitru pe stadion, s-a chinuit 
cit s-a chinuit cu mine și m-a 
învățat. Și uite așa la tot locul 
Dumitru s-a arătat băiat de 
treabă, miner harnic. De cîștigat, 
cîștiga la fel ca mine. Ba uneori... 
Dar ce făcea el cu banii ? Asta-i l

De cînd muncim împreună, eu 
mi-am cumpărat o bicicletă, două 
ceasuri — că unul l-am spart în- 
tr-o duminică cînd am ț^zut- 
cu bicicleta.» la o serpentină în 
defileu. El— doar de îmbră
căminte. Restul banilor ? Și un 
miner cîștigă binișor. Știi, el 
nu-și face ca tot omul un costum 
serios de haine : cu vestă și In

Notița pe marginea 
experimentării sa
lamului îmbunătățit 
do salarizare la mina 

Pe tril a

- -.

Manifestări 
în cadrul Decadei 

R.S.F.S.R.

ce.

E*. =*: sp-S. sf* <!e ?ă
rere câ es-’e baa. Munca
ma. rapcciM. cIșCîz a*î fain- 
Cștigrf te-a d*t și-o idee gTO 
zări. Asl— ct sâ spot— adică 
■rotaii te te A mea
aereaiâ lot tec. ii woâ. Ii plac 

as U ■■ capâr o dcCoc de j.
Cc hacr» a- fi caca Laț 

vedea te pe D—Yr. ca o Jawi*.
V. COXSTAXTIXESCU

Po

ntai
Ar*
ei:

m: pe ’«* aptfie ta mc- 
L brigada tai Nxstae D&- 

aesc_ a 135 tex pe z: pe
cap ie =-aer. Pfcu f «igo- 
neur XH tat La bqk te
brgaiă— Caa? A da: brigada 
lta Ion Miree*. sectcril IV’ al Fe- 
stirahuacL M. ta doc s-a
ajucs ta 9L70 ta pe cap de be- 
ner. Asta teseaon*- sta: pcțăL- 
vreo X500 tai pe ’«ni- Ic martie 
a= huî 1.400 fe. E o dJereaț*. 
na ?

Bmefrțejes, peztn leneși 
n’ci o băenrie. N-ai realizat 
euL adio salariul tarifar.

Diamtn a! meu — ț>-aa 
spss — e insa baia: karnx. 
di sortat antir.doc îmi zice
Jtaicule să fia ateoți. Aoaa ■= 
cai serge si lipsești, chiar dacă 
ai jnotvare*. Sa vorbria și cu 
ceilaiți băieți*.

Acum e drept. Ia noi în bri
gadă nu se prea lipsește. La al
tele însă... Și dacă încurci munca 
grupei, minerii nu te mai primesc 
înapoi.

Ar mai fi și altele. Eu și cu 
Dumitru ne-am gîndit la organi
zarea mai faină în șut. Avem a- 
casâ niște cărți- Și poate câ la 
fel ca noi fac și alții Dar mi
nerul nu poale realiza totul sin
gur. S-aa îâcir* propuneri, ia co
mis». Și acum am auzit câ s-au 
luat măsuri pentru repararea mai 
tramicâ a vagoneților. Lucru ve
rificat e câ s-au adus încă vreo 
20 de cărucioare- pentru material 
lemnos. Asta e bine.

Noi doi sîntem calificați, alții 
Insă nu, și acum se cam îmbul
zesc la școală. Vasile— cum Ii 
mai spune... Biter — îl pomenea 
secretarul — a venit sâ se în
scrie la școala de mineri. Vrea 
să aibă încadrare mare, de 1 Și 
dți or

Așa 
notezi, 
crește, 
de seamă, salariu’ se îmbunătă
țește. Mai sînt și alte urmări, 
care bineînțeles privesc pe omul 
harnic.

Și daci lucrurile astea II inte-

mai fi.
dar. ca d-umneata să-ți 
să repetăm: disciplina 

calificarea și ea, iar lucru

Duminici 19 mai se va des
chide tn Capitală ți in întrea
ga tară Decada culturii 
R.S.FÎ. Ruse. In cadrul ace
stei Decade, care va constitui 
un nou pruej de cunoaștere 
reciprocă și de stringere a le
găturilor de preter.ie dintre 
poporul ront'n și poporul rus. 
vor avea loc numeroase ma
nifestări culturale și artisti- 

Decada va prilejui un
mare număr de manifestări 
de masă serbări populare, 
serbar. ale prieleaiei. rile de 

I odihnă In colectiv etc. Tn 
j parcuri și piețe publice vor Ii 
i prexesKtee program, artistice 
I de către fermatum profesio- 
' nale și de amatori, vor avea 
' loc vizionări de filme sovie- 
I ttce. Teatreie wr prezenta 
i opere a'e dramaturgiei ruse 
! și sovietice. In Capitală va 
avea loc deschiderea expoziției 

I „Arta aplicată și decorativă 
to R S F3 Rusă-.

I Ca prile.'ul Decadei cottcrii 
! R.S FS. Rsse va sosi ta țară. 
I la nnrtatia Ccos:* a’.si Gene- 
' ral A R.L.U S. o delegație de 
‘ oamem de evitară di» R.S F.S 

Rusă. Ia trânte ca L I Af> 
nasence. ne nistru! Tovățâmtn- 

'tnM din JLSF S. Rusă.
De asemenea cu același pri

lej va sosi tn tară „Corul 
popular dm Omsk" — care va 
da Ia cadrai Decadei o serie 

i de spectaco'e atît fc Capitală,

* Importante amenajări pe litoral * Un mare 
acvariu la Constanța ★ Două noi hoteluri 
la Mamaia * Probleme alimentare rezolvate și nerezolvate
Ne străduim să 

oferim anul a- 
ccsta atît celor 
care vin pentru 
prima dată la 
mare cit și celor 
care ne-au mai 
vizitat posibili
tatea de a-și pe
trece un conce
diu plăcut, în 
condiții bune.
Activitatea noa

stră este pusă 
sub lozinca: Con
stanța, și îm
preună cu ea 
întreg litoralul de 
la Mangalia la 
capul Midia, sa 
devină în cel 
mai scurt timp o 
mare stațiune tu
ristică, de cură și 
pentru odihnă, a 
cărei faimă să o 
trecem dincolo 
de hotarele țării.

Ce facem mai 
concret la Con
stanța ? La ca
pitolul amena- 

notâm că întreg ma
lul cuprins între farul Genovez și 
.Vraja Mării” va lua o înfățișare 
complect nouă. Aici amenajăm 
două parcuri. Primul, al Cazinou
lui, va fi amenajat între „Vraja 
Mării” și fosta clădire a Muzeu
lui regicaaL Parcul va cuprinde 
în linii mari 16 stîlpi ornamentali 
ciopliți din piatră, in înălțime de 
5 metri, o fîntină arteziană mon-

Strins ținuți de m'rini e mai ușor să înfrunți valurile, in stare să te răstoarne intr-o clipă. 
Cit de plăcute sint jocurile in unda albastră a mării!

de 
in

Ați auzit desigur, 
radio amatori și de 
teresarria lor activitate. 
Deseori. dcpă-amizza. 
in timpul nopții sau 
cliiar in primele ore ale 
dimineții, posesorii apa
ratelor de radio care au 
curiozitatea să intoarcă 
butoanele 
lungimilor de undă cn 
benzile de 10, 15. 20, 
sau 40 m. surprind dis
cuții purtate in toate 
limbile pămintului. Sint 
radioamatorii. Ca tehni
cieni și specialiști, ei 
folosesc ..legăturile" pe 
care le stabilesc in pri
mul rtnd in scopul îm
părtăși rii experienței In 
domeniile recepției fi 
transmisiei pe undele 
scurte. Dar radio-ama-

în dreptul

Prima stringere de mînâ

E T E
torismul are un sens 
mult mai larg. El este 
o punte spre prietenie, 
spre cunoaștere. Mulți 
se împrietenesc, schim
bă pe cafea undelor im
presiile cele mai variate, 
cu privire la oamenii, 
geografia și cultura țării 
lor și nu de puține ori. 
fără să se cunoască per
sonal. stabilesc Intre ei 
o strinsă corespondență.

In noaptea de 4 spre 
5 mai lungimile de 
undă puse la dispoziția 
radio-amatorilor din te
mea întreagă au cuno
scut n activitate deose
bita. Timp de IZ ore. 
tinerii radio-amatorf din 
cele mai Îndepărtate 
țări s-au căutat, stabi
lind .legăturile" cerute

de concursul internațio
nal de radio-amatori pe 
undele scurte, organizat 
in cinstea celui de-al 
Vf-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Stu
denților, de către Radio 
clubul central al Uniunii 
Sovietice. Indicativul 
concursului. cuvintul 
„PACE", a fost rostit 
pe calea undelor in zeci 
de limbi, in fața apa
ratelor care se aflau in 
U.R.S.S. sau in S.U.A, 
in Anglia. Franța, Ro- 
miiâa. India Bulgaria. 
Finlanda. R. D. Germa
nă, Danemarca. Ceho
slovacia, Iugoslavia sau 
in atitea alte țări.

Ca orice competiție 
sportivă, concursul in
ternațional al radio-a
matorilor va cunoaște

S U PR A OMUL

In ffîrfit, am cunoscut fi eu

i
♦
♦

In sfîrșit, am cunoscut și eu un 
supraom. Ardeam de nerăbdare. 
Mărturisesc sincer că înainte de 
a-l fi văzut in carne și oase aveam 
despre supraoameni o imagine cam 
confuză și deformată. Uneori mH 
închipuiam ca pe niște ființe 
monstruoase, cu chipuri de cen
tauri sau fauni mitologici, ii visam 
noaptea și mă trezeam transpirat. 
Apoi nu mai adormeam pînă la 
ziuă.

în momentul de față însă mă 
aflu în posesia uluitorului secret 
al supraoamenilor. La degetul cel 
mic îi am. Aici.

Ha, ha! Ce caraghios! înainte 
mă speriam de ei și-i visam. Ce

nate eram! Supraoamenii Cen- — Nouă piue una.
tauri, fauni, mastodonți... Asta el Era omul care avea

Supraomul pe care l-am cuno- nouă funcții plus una. L-am rugat 
scut eu avea o înfățișare absolut să mi le spună, 
normală, arăta ca toți oamenii. 
Avea doi ochi, două urechi, două 
mîini, două picioare, un nas, o 
gură, plus celelalte elemente strict 
necesare unei persoane care se 
respectă. Se naște întrebarea : pen
tru ce era atunci supraom ? Pen
tru că... Dar nu că spun secretul 
pînă nu-i citiți și cartea de vizită : 
Trifu Traian; comuna Ciugudul 
de Jos, raionul Aiud; profesor la 
școala elementară; utemist.

In sfirșit, acum intrăm în miezul 
chestiunii. Pentru ce era supraom ? 
L-am întrebat:

— De ce, carevasăzici, ești 
supraom ?

— Pentru că am multe sarcini.
— Cite ai?

— Nu ta știu pe dinafară. Le 
am acrise pe o hirtie, pentru orice 
eventualitate.

Mi-a întins carnetul fi 
copiat. Funcțiile erau:

1. Președintele comisiei 
nale a spartachiadei.

2. Președintele comisiei 
nale de pregătire a Festivalului.

3. Directorul căminului cultural.
4. Bibliotecar.
5. Instructor al colectivului 

sportiv.
în fine, nu mai notez aici cele

ION BAIEȘU

le-am

Colectiviștii

R
și cîștigători. Ei vor fi ; 
cunoscut! în zilele Fe
stivalului odată cu cen
tralizarea tuturor date
lor de către organiza-; 
tori — Radio clubul 
central al U.R.S.S. De 1 
pe acum se poate spune 
că rezultate frumoase 
au fost obținute și de 
către radio-amatorii din 
țara noastră. Inginerul 
Li viu Macoveanu. al că
rui post răspunde la in
dicativul de YO3RD. a 
stabilit in 12 ore 220 
de legături cu radio-a- 
matori din 35 de țări, 
ing. Gheorghe Craiu 
(YO3RF) 195 de legă
turi, Otto Friedmann 
(YO3FT) 137 legături 
iar colectivele Radio- 
clubuluicentral al R.P.R. 
și al Radio-clubului ora
șului București cite 115 
legături fiecare.

Independent de rezul
tate, recentul concurs 
internațional al 
amatorilor pe 
scurte a arătat 
nerii din lumea
gă doresc să stringă cit 
mai mult legăturile de 
prietenie și să trăiască 
In pace spre binele lor 
și al întregii omeniri.

radio- 
unde 

ci ti- 
Intrea-

S. SPIREA

contractează cereale
TIMIȘOARA (de la corespon

dentul nostru).
Colectiviștilor din Vinga le-a 

mers vestea In toată regiunea nu 
numai datorită priceperii lor deo
sebite in legumicultura ci și dato
rită rezultatelor obținute de ei in

(Continuare tn pag. 3-a)

Desen de MATTY

• cultura mare. Toate acestea au 
făcut ca gospodăria să devină mi
lionară. Tn urma Hotâririi Con

1 siliului de Miniștri privitoare la
■ contractarea de cerea’e gospodăria
■ colectivă de aici a încheiat 
1 tract să vindă statului 200

griu. întovărășirea agricolă 
i Vinga a contractat și ea 20 

griu.
Sfatul popular comunal a 

măsuri ca Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri să fie prelucrată pe 
circumscripții electorale de că- 

I tre deputății comunali. Organiza
țiile U.T.M. din gospodăria co
lectivă și comună, secretarii UTM 
Nistor Radp și Resvan Elisabeta 
ajută pe agitatorii utemiști să 
desfășoare o rodnică activitate în 
comună. Colectivistul Ivan Jivcov 
a contractat din venitul său 200 
kg. grîu, întovărășitul Pavel 
Onadi 900 kg. grîu, iar țăranii 
muncitori Bona Bartulov și Nico- 
lae Bogdanov au contractat pri
mul 500 kg., iar al doilea 400 kg 
grîu.

con
tone 
din 

tone

luat

f Este interesant să vedem 
I.acum, cu puțină vreme înain- 
I tea deschiderii noului sezon de 
I vară, ce este nou, ce ne aș- 
j teaptă pe malul însorit al 
{mării. Răspunsul l-am căutat 
( și l-am aflat așa cum era și 
[ normal, in primul rind la pre- 
| ședințele Sfatului Popular al 
ț orașului Constanța. Amabil, 
j tovarășul Marin Stanca mi-a ) 
1 relatat cele alăturate:

tată în mal, cu trei guri de Iei din 
care apa va curge pe o masă de 
beton dînd naștere în felul acesta 
unei cascade, străjuită de o parte 
și de alta de trei etajere mari cu 
flori.

Parcul va fi ornamentat cu flori 
și arbori decorativi. Constructorii 
ne asigură că această lucrare va 
fi gata la 15 iunie.

Spațiu] cuprins între fostul Mu
zeu regional și farul Genovez va 
fi amenajat și va purta denumi
rea de „Parcul Eminescu'*.

In fosta clădire a Muzeu
lui regional din fața Cazinoului 
lucrăm acum la amenajarea unui 
mare acvariu. In bazine de sti
cla, vizitatorii, începînd chiar din 
acest an, vor putea admira fru
moase și rare colecții de pește 
din adîncurile Mării Negre, ale 
Dunării și ale lacurilor dobrogene. 
Lucrarea aceasta e o lucrare gran
dioasa în care s-au învestit sume 
importante de bani. In continua
re trebuie să vorbesc și de ame
najarea bulevardului Lenin, bu
levard care te poartă din inima 
orașului la Mamaia. S-au plantat 
aici arbori de aceeași esența și 
măsură. Florile și gazonul verde 
vor împodobi in curind întregul 
bulevard. La sfîrșitul sezomdui 
vom redeschide lucrările montînd 
stîlpi din piatră cioplită pe grinzi
le cărora se vor cățăra trandafiri.

Cu titlu informativ vă mai pu
tem anunța ca vom începe lucră
rile de construcții a două mari ho
teluri cu două mii de pa*.-^ pentru 
turiști la Mamaia. La marele sta
dion al orașului vom continua a- 
nul acesta, într.un ritm mai ac
celerat, lucrările pentru complec
ta lui finisare, pentru care avem 
alocată suma de un milion lei.

Din relatările tov. Marin Stan- 
cu am mai desprins ca în vederea 
sezonului se duce o campanie în
treagă de curățenie a orașului a- 
menajîndu-se astfel, în total, 10 
hectare de colțuri și spații verzi. 
Tovarășul președinte ne-a dat tot
odată asigurări că transportul în 
comun între Constanța și Vasile 
Roaită și în special între Constan 
ța și Mamaia, va fi efectuat anul 
acesta în condițiuni mulțumitoare, 
avindu-se la dispoziție un parc 
numeros de mașini noi.

Totuși, din relatările tov. Marin 
Stanca am desprins că Sfatul Popu
lar al orașului Constanța acordă 
încă prea puțină atenție amena
jării și dării în exploatare chiar 
în oraș a noi locuri pentru plaje.

Și pentru că pe vizitatorii lito
ralului nu-i interesează numai 
spațiile verzi, clădirile și fîntînile

arteziene, m-am adresat tov. Radu 
Cojocaru, director coordonator al 
O.C.L.-Alimentara Constanța.

— Credem, după pregătirile ce 
le-am făcut, pînă acum, că cei 
veniți anul acesta pe litoral nu 
vor avea prea multe a ne repro
șa. Am luat măsuri pentru a asi
gura cantități însemnate de ali
mente. Pe plan local, pentru o 
mai bună deservire, a fost ame
najată o franzelărie la Vasile 
Roaită. Toate unitățile noastre a- 
limentare, renovate în bună mă
sură, sînt înzestrate cu frigidere 
care ne vor asigura mărfurile în 
condițiuni bune pentru consuma
tori. De asemenea, numărul unită
ților noastre a fost mult sporit 
anul acesta, și credem că dacă 
sfatul popular regional ne va spri
jini cu mijloace de transport, vom 
putea satisface toate cererile ce 
vor fi puse de consumatori.

Tovarășul Cojocaru mi-a vorbit 
mult despre pregătirile in vederea 
sezonului de vară. Totuși, din mo
tive complect neîntemeiate, nu 
s-au luat măsuri pentru amenaja
rea pe litoral a unor puncte de 
cură cu apă minerală. Rezervele 
și comenzile făcute arată că anul 
acesta pe litoral nu vor exista 
de fapt decît două sorturi de ape 
minerale.

Lucruri deosebit de interesante 
am aflat de la tovarășul Constan
tin Oprea, directorul comercial 
al Trustului alimentației publice 
— Constanța. Cu acest prilej am 
aflat că încă din iarnă au fost 
luate măsuri pentru înmagazina- 
rea unor însemnate cantități de 
produse de larg consum. Tovară
șul Cojocaru ne-a asigurat că a- 
nul acesta la Constanța, pe lito
ral vizitatorii vor putea consuma 
prăjituri bune la unitățile co
merțului socialist. In Constanța, la 
Eforie și la Vasile Roaită vor fi 
puse pentru prima dată în func
țiune fabrici de înghețată popu
lară (pe băț) care vor livra zilnic 
circa 10.000 de bucăți.

Cantitățile de gheață necesare 
pentru sezon sînt în parte asigu
rate de depozite făcute încă d»n 
iarnă și de cele trei fabrici de 
gheață existente în oraș.

Colindînd însă străzile orașului 
Constanța și răsfoind sezisările 
oamenilor muncii veniți la odihnă 
în anii trecuți am constatat că de 
fapt nici Trustul alimentației pu
blice nu a făcut tot ce trebuia 
să facă spre a oferi publicului 
consumator o bună deservire în 
acest an. în timpul sezonului nici 
pe litoral și nici la Constanța nu 
va funcționa nici un bufet „Ex- 
pres“. Un asemenea bufet au to
varășii în plan spre a fi amena
jat abia în ultimele luni ale anu
lui. Locurile pentru dans sînt 
prea puține. Dacă ar fi să le nu
mărăm, degetele de la mîini ne-ar 
fi suficiente pentru întregul lito
ral. Constanța, oraș atît de mare, 
cu afluență maximă în timpul se
zonului, va avea doar trei locuri 
pentru dans. Credem că în timpul 
care a mai rămas tovarășii mai 
pot face totuși 
media lipsurile

Concursul tinerilor
va
fi-

între 18 și 30 mai se 
desfășura în Capitală faza 
nală pe tară a celui de-al 
ll-lea concurs republican al 
tinerilor actori din teatrele 
dramatice.

La concursul final iau parte 
colective de tineri actori de la 
teatrele din Capitală și de la 
Teatrele na|ionale din Iași, 
Cluj și Craiova, Teatrul E- 
vreesc de Stat din lași, Tea
trul Maghiar de Stat din Cluj 
și Teatrul Secuiesc de Stat din 
Tg. Mureș, precum și ai tea
trelor de Stat din Arad, Bacău, 
Baia Mare, Brăila, Galați, O-

ceva pentru a re- 
sezisale de noi.

I. ȘERBU

actori
radea — secțiile romînă și 
maghiară —• Orașul Stalin, 
Petroșani, Pitești, Ploeștl, Sf. 
GJteorghe, Sibiu, Timișoara — 
secțiile romînă și germană — 
și Turda, selecționate pe faza 
interregională.

Spectacolele din cadrul fi
nalei celui de-al ll-lea con
curs republican al tinerilor ac
tori din teatrele dramatice vor 
fi prezentate pe scenele Tea
trului Național „I. L. Cara- 
giale“ — sala Comedia — „C. 
Nottara“, C.C.S. și Teatrului 
Evreiesc de Stat.

(Agerpres).

SE SCHIMBĂ

De-a lungul Bistriței venea din
spre Bicaz o șatră de romi și nu
mai larma ce-o făceau se întrecea 
cu vuietul apelor repezi. în fața 
coviltirelor, bărbați în cămăși 
lorgi, înflorate, cu fețe prelungi, 
umbrite de plete negre, minau mă
garii domol, fără nici o grabă:

— Di-hai I Di-hai!
în căruțe, pe paie, intre căl

dări și pirostrii, stăteau femeile cu 
copiii cei mici. Băietanii și fetele 
mergeau pe jos, alături, tîrîndu-șl 
picioarele desculțe prin praful 
drumului. Părul le era întunecat 
ca bezna nopții și în împletitura 
cozilor mărunte fetele aveau prinse 
podoabe strălucitoare de metal.

Mergea pe jos cu ei și Mircea, 
un băiat înalt, cu fața de aramă 
și înfățișare mîndră ca și bradul 
cel întunecat de verde ce-i; iar 
Ungă el pășea Duțu, alb la față 
dar cu părul mai negru ca tăciu
nele, furat pe cînd era copil de 
la grădinăriile bulgarilor. Mircea 
are o soră, ca și el de frumoasă. O 
cheamă Dizela, dar ea nu e aici, 
nu merge pe jos.

Lui Duțu îi e ciudă. O place 
mult pe Dizela și pentru ea a stat 
o zi întreagă, pedepsit, în fumul 
de sub căruță. Pentru că așa e le
gea țigănească. N-ai voie să pîn- 
dești vreo fată pe după corturi, 
să-i vorbești de dragoste, pînă n-ai 
fost în stare să-ți faci căruță nouă 
și cort nou, care să fie ale tale. 
$i Duțu n-are nici căruță și nici 
cort...

— Di-hai I Di-hai I
Căruțele mergeau domol, înși

rate^ de-a lungul drumului, una 
după alta. Căruța cea dinainte era 
a lui Polo, bulibașa. Polo stătea 
In fața coviltirului și pufăia din 
lulea. Lingă el o avea pe Dizela,

fata lui cea cu ochii furați din al
bastrul cerului.

— Dizelo, ia hai, mînă și tu!
Polo se trînti în căruță, își puse 

capul pe o pirostrie și rămase așa, 
cu ochii pironiți în rogojina covil
tirului prins pe cercuri de salcie. 
Cit de lungă-i viața și cit de lungi 
sînt drumurile I Toată viața lui a 
fost o călătorie fără de popas în
delung. Drumuri fără de sfirșit!

Dar acum Polo prea să le pună 
capăt cu întreaga șatră. La Bicaz 
cineva de la partid îl chemase și 
îi spusese :

— Lucrările pe care le-ați avut 
de făcut s-au terminat. Nu mai e 
nevoie de voi. Ce-o să faceți ?

— Plecăm!
-— Unde ? Iar, ca și pînă acum? 

Diseară să-i aduni pe toți și să 
veniți la film.

Așa se face că romii au văzut 
filmul sovietic „Țiganii'*. De bună 
seamă că nu filmul i-a strămutat 
gîndurile bulibașei de la pribegie. 
Dar filmul în care și-au văzut 
viața lor ca într-o oglindă, a fost 
poate picătura care a făcut să se 
reverse paharul cu necazurile pri
begiei.

— Zici că la Piatra Neamț se 
face cooperativă de meșteșugari ? 
l-a întrebat Polo pe cel care-i che
mase la film.

— Da, acolo. Vă duceți și voi ?
Drept răspuns, Polo a mormăit 

ceva în barbă și și-a văzuț de 
drum cu ai lui.

...Se pot oare opri apele rîului 
pe loc, să stea molcome, să nu se 
mai zbată, să nu mai alerge ? Pot

V. BARAN



Anul I al Facultății de științe 
juridice din Cluj este un an bun, 
cuprinde tineri care-și înțeleg în
datoririle de studenți și au rezul
tate profesionale bune. In plusu

I 
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V
A
A

Aparențe»
și posibilități

majoritatea lor sînt utemiști. în
datoririle profesionale sint, pen
tru ei, importante, dar nu singu
rele.- Utemistul trebuie să ducă o 
viață politică, activitate obștea
scă, culturală, să știe și să-l in
tereseze ce se petrece în jurul lui. 
Din punctul acesta .de vedere, ac
tivitatea organizației U.T.M. a a- 
nului I e monotonă, lîncezește 
aproape. Neajunsurile pornesc și 
de la felul cum sînt repartizate 
utemiștilor sarcinile de organiza
ție. Aparent și aici totul este in 
ordine. Există un plan de mun
că, s-au inițiat citeva acțiuni in
teresante, organizatorii U.T.M. au 
caiete de grupă, în caiete sînt 
consemnate sarcinile utemiștilor. 
Am luat caietul grupei 928 al că
rei organizator este Ana Mindrea. 
In dreptul fiecărui utemist figu
rează citeva sarcini, aceleași re
petate aidoma pe filele tuturor 
utemiștilor; să participe la mun
ca voluntară, să facă abonamente, 
să împartă abonamente, să facă 
parte din echipa de volei... A- 
cestea sînt sarcinile pe care or
ganizatorii U.T.M. le-au încredin
țat utemiștilor. Sînt sarcini im
portante, într-adevăr, dar numai 
acestea nu rezolvă marea pro
blemă care sită în fața organiza
ției U.T.M. — educația politică, 
morală a tineretului.

Discuția noastră (a celor care 
am primit sarcina să sprijinim 
activitatea organizației U. T. M. 
din anul 1) cu utemiștii anului 
ne-a făcut să tragem următoarea 
concluzie : utemiștii simt nevoia 
să ducă o activitate la nivelul 
lor de studenți, să li se încredin
țeze sarcini la acest nivel.

Discutam cu ei, de pildă, des
pre literatură. Se citește puțin, 
foarte puțin în anul I. Utemiștii 
nu sînt la curent cu noutățile li
terare. Ne gîndeam că ar fi bine 
ca un utemist din grupă să pri
mească sarcina de a informa săp- 
tămînal colegii despre ceea ce a- 
pare nou în literatură, să prezinte 
In fața lor, pe scurt, lucrările cele 
mai interesante. Scopul n-ar fi 
simpla informare a studenților cu 
noutățile literare, ci de a deschi
de gustul pentru citit, chiar dacă 
timpul liber este limitat. Iar ute
mistul — ales cumva prin rotație 
— căruia i s-a încredințat acea
stă sarcină va fi continuu preo-

Despre profilul viitorului specialist

Economistul agrar

cupat să afle ce apare nou în li
brării. Sau, o altă problemă : ute
miștii anului I vor să învețe să 
cinte cintece frumoase, tinerești 
dar cine să-i învețe să cînte ? In 
fiecare grupă există totuși ute
miști care au înclinații spre mu
zică și știu să cînte frumos. A- 
ceștia ar putea primi sarcina să 
selecționeze cele mai frumoase 
cîntece și să-i învețe și pe cei
lalți utemiști să cinte, să organi
zeze acțiuni care să ajute la edu
cația muzicală a studenților. A- 
tunci „Mambo" nu va mai fi 
cintecul la modă în anul I.

Utemista Viorica Covrig pro
punea să se organizeze o adunare 
cu tema „Dragoste și prietenie" 
pe care s-o pregătească un grup 
de utemiști. Iată o sarcină inte
resantă. Ăm constatat de aseme
nea că în anul I sînt utemiști 
care scriu versuri, au înclinație 
spre satiră, unii fac încercări în 
proză. Aceștia n-ar putea fi oare 
grupați Intr-un cerc ?

Nu sînt lucruri noi, dar sînt 
acțiuni pe care utemiștii le do
resc și care, bine organizate, ar 
avea în rîndul studenților un pu
ternic rol educativ.

In discuția noastră fiecare ute
mist a venit cu o propunere in
teresantă in legătură cu sarcinile 
de organizație. Se propune ca un 
utemist să se ocupe cu procura
rea și repartizarea biletelor de 
spectacole, altul să organizeze o 
excursie, o echipă de gimnastică, 
de volei, de șah, etc. Pentru înce
put aceste acțiuni se pot organiza 
La nivelul grupelor. In momentul 
cînd ele se vor contura, se pot 
reuni la nivelul anului. Astfel se 
va putea forma o brigadă artis
tică, cercul literar va scoate o 
gazetă satirică a anului, se vor 
putea organiza campionate de 
șah, de tenis de masă etc.

Am semnalat aici ctteva lu
cruri care au reieșit din discuțiile 
cu utemiștii anului I. Inițiativă, 
după cum se vede, există. Tre
buie doar făcut începutul.

înainte de a încheia am vrea 
să mai amintim o problemă. S-a 
discutat mult ca fiecare grupă 
studențească să-și formeze o tra
diție proprie (pe linie literară, 
sportivă, muzicală etc.), prin care 
grupa să se facă cunoscută în 
universitate și chiar viitoarelor 
generații de studenți. Ideea ni se 
pare interesantă. In momentul 
cînd se încredințează utemiștilor 
sarcini, organizatorul U.T.M. să 
tină seama de acest lucru, de po
sibilitățile grupei, de înclinațiile 
studenților și, treptat, munca 
grupei să fie orientată spre o ac
tivitate specifică, dar nu nm'-a- 
terali

EMIL POENARU 
asistent

In aceste zile, dinaintea examenelor. In bibliotecile facultăților se desfășoară o febrilă activitate.
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| matematici 
|șî arta Thaliei 
I
$ Am văzut zilele trecute 
“ un spectacol dat de cîți- 
" va amatori, studenți ai In- 
‘ stitului de Construcții din 
S București. Și am încercat.

S zervelor ce le aveam asupra 
S calității sale. Asta nu înseam- 
S nă că spectacolul cu „Doam- 
S na ministru" de Nușici, (pus 
S în scenă de Ion Ciprian, ju- 
j niorul acestei familii de cu
ll noscuți actori și apreciatul 
£ comic al Teatrului Tineretului;

a oferit numai surprize pla- 
J cute. Dimpotrivă, au existat 
£ unii tineri stîngaci și cu un 
!> joc naiv, au existat alții carț, 
1! cunoscîndu-și anume „momen- | 
j te tari" le subliniau pînă fri- ? 
j zau grotescul, caricatura, sau J 
j alții care voiau să-și acopere g 
g partenerul prin strigăte și miș. _ 
g cări excesive. Dar întreg spec- 
>| tacolul respira atîta prospeți- } 
)( me și tinerețe, vădea atîta f 
J dăruire și dragoste pentru Ș 

scenă, încît era de-a dreptul l 
8 cuceritor. Mi-am imaginat a 
1J cești tineri avînd din greu de | 

luptat cu studiile lor dificile. } 
rupîndu-se serile
vreun tom gros de matematici 
superioare și repetînd cu ochii 
închiși replicile lui Nușici și 
am încercat un autentic sen
timent de admirație pentru 
bogăția lor sufletească. Ba și 
pentru talentul actoricesc al J 
cîtorva din acești viitori ingi
neri care, desigur, vor suspina 
o viață după al lor „Violon 
d'lngres". Liliana Pascal, o ? 
fată de vreo 19 ani, a creat-o ? 
pe gălăgioasa, apriga și rir- ; 
tuoasa „Doamnă ministru' de | 
sezon, cu o sinceritate și o ț
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Ș naturalețe care ar fi fost de-a t 

dreptul impresionante daci J 
regizorul ar fi avut grijă să-, | 

J tempereze pe alocuri vitalita- i 
8 tea scenică. Și Sandu Oriți ’ 
(c și-a construit cu multă migăli ■ 

rolul (conțopistul) deși nu a 
'- rezistat tentației de a insista 
<’ asupra „poantelor* scenice, șs 

Botea Mofeta a jucat dega-

de lingă l.. . |
1 |

1

I
|
| jat, neobișnuit de degaja:
< tru o ama’.oare și Nicn Hasrș

1

a vădit, tn unele momente •. 
dinații scenice ce ■«Sita cuă-i 
Urate. Iar tot> !a A* toe a> { 
da: acestz ■onest sțectaco. j 
cu modeste decorur și nodes- î 
te costume ît^r un-tede de | 
cina știe unde, pulsul vieții și j 
sincerității.

SANDA FAUR

Păcatul unor miini
Dragul meu Dan,
S-a împlinit azi o luni de dnd 

ai fost condamnat. Abia acum 
m-am simțit in stare să-ți scriu 
primele rir.duri. Patru săptămini 
le-am trăit Intr-un sbucium con
tinuu.

Te iubesc mult și mi-e greu 
firi tine. Te avertizez de la în
ceput că ai de citit o scrisoare 
lungi, obositor de lungă.

Acum ctteva zile am găsit col- • 
țul de ziar pe care, cu zece lur.i 
in urmi, îmi scrisestși pentru in- 
tîia oară numărul tău de tețațon- 
Mi-am amintit de zilele acei-, 
august in care ca o proastă n-cm 
reușit să iau examenul de admi
tere la facultate.- Citeva săpta- 
«tei, ulterioare nereușitei, nu ie
șisem din casă și nu ' 
văd pe nimeni. Primul 
l-am văzut ai fost tu. 
teni te recomandaseră 
mei șt ei. fără măcar 
trebe, te-au adus intr-o zi la noi. 
Iți amintești? Am ascultat ab
senta prezentarea lor: „Domnul 
Den. student la medicină tn ul
timul an E un băiat serios și 
bine pregătit. Te va a iuta să în
veți pentru admiterea de anul vii-

voiam sâ 
om pe carg 
Niște prie- 

părinți-or 
să mă în-

chemate să aline 4 
ptriă la disperare fără rezultat) 
s-a petrecut clipa îngrozitoare 
mama a constatat lipsa cutiei a 
bijuterii. Ei nu te bănuiau.

tot.

iubească nespus de sincer și ne
spus de frumos...'

Satisfăcut d. răspuns, mat emo
ționat decit mine, mi-ai acordat 
cel ma: bun „calificativ* săru- 
rlndu-mă.

Mă iubeai mult, mult de 
Așa-mi spuneai, așa simțeam.

...Ne-a bucurat o primăvară 
timpurie, generoasă tn soare, căl
dură și ghiocei. Prima noastră 
primăvară. Aromele ei erau un to
nic al tuturor simțurilor. Plim
bări lungi la șosea — visam, vi
sam la viitor, la o viață in care 
nimeni nu ne va mai despărți 
pentru nici o clipă. Simțeam că 
te iubesc cu o dragoste mare Si 
tu-mi spuneai la fel.

Iți închinasem totul, totul, pen
tru a nu te mai pierde niciodată 
Trebuia să ne căsătorim, să ter
mini tu facultatea și să ne căsă
torim.

Ne aștepta viața spre a cuceri 
de la ea bucuria, fericirea.

Te-ai speriat sau nu știu ce s-a 
Intimplat cu tine. Ai devenit ner.

tu, satul este un tonic chiar. Tu 
însă ești obișnuit să respiri aer 
de oraș.

Discuțiile noastre ajungeau in- , 
variabil la subiectul „bani11. Of- Eu eram sigură. Am anunța 
tai după bani. îmi spuneai că ai 
promisiuni pentru a rămine in 
București. Dar promisiunile ră- 
min promisiuni și numai banii — 
spuneai tu — le prefac în fapte, 
în certitudini... Ne revedeam, ne 
recertam pentru a nu știu cita 
oară.

M-ai întrebat furios: dacă ne 
vom căsători, ce bani îți dăm noi, 
eu cu ai mei ? Sau ce zestre, 
pentru că și din lucruri se pot 
scoate bani. Dacă mobilă nu, 
casă nu, atunci ce primești tu?

A fost o clipă cînd am crezut 
că nu voi mai putea rosti vreoda
tă un cuvînt. Aveam senzația 
unei paralizii totale. Apoi am 
plîns ore întregi, fără să reușești 
a mă liniști. Ți-am arătat mai 
tîrziu, în dulapul părinților mei 
modești, o cutie cu citeva biju
terii rămase de cu ani în urmă.

A gricultura socialistă, bazată pe marea producție, reclamă 
un număr mereu crescînd de cadre cu pregătire supe
rioară, capabile să rezolve cu competență multiplele 

sarcini cerute de o agricultură științifică Printre aceste cadre, 
un loc de prim ordin îl ocupă inginerii agronomi și economiștii 
agrari. Dacă în ceea ce privește importanța inginerilor agro
nomi nu există nici un fel de îndoială, nu la fel stau lucrurile 
cu privire la economiștii agrari, al căror rol este adesea mini
malizat, subapreciat. In agricultură, în ultimă instanță se urmă
rește obținerea unor cantități maxime de produse agricole prin 
cheltuieli minime. Or alături de inginerul agronom, economis
tul agrar este chemat să contribuie tocmai la rezolvarea acestor 
sarcini vitale pentru agricultură.

Fără a nega rostul inginerului agronom, trebuie să subli
niem că rezolvarea anumitor probleme depășește specificul pre
gătirii acestuia. Deși împreună cu economistul agrar concură 
Ia îndeplinirea acelorași sarcini — ridicarea necontenită a pro
ducției agricole, totuși există deosebiri tn activitatea desfă
șurată. Iată de ce nu poate fi apreciată decît ca greșită practica 
ocupării în schemele G.A.S a posturilor destinate economiștilor 
agrari cu ingineri agronomi.

După părerea noastră, locul tn care economiștii agrari ar 
putea da un „randament" optim și unde de fapt se simte nevoia 
lor este în primul rînd secția agricolă raională — în postul de 
planificator, sau în gospodăria agricolă de stat — în postul de 
planificator al producției. In felul acesta s-ar face un progres
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EMIL GOGA 
membru in comitetul U.T.M.

al universității ..Victor Babeș* 
din Cluj

In laboratorul facultății de chimie din București

amintesc cum am început 
sc discutăm. Rețin doar cd pan
tof îi ta erau exagerat luttruiți. 
D-pă âtesp zile am Lncoput lec- 
t^e ca tine. Ini erai t 
Te bănuiam lacrezut. r9a de tine, 
i-pericr, deși rfar* sd por B- 
resi.

îa£i încă;sen la asasd- Stăteam 
slăsu'u pe der-ă scaune destul de 
tar. cite două sau trei ore.

Nn jrîa cum, treptat, am în
ceput sd te simpatizez neobișnuit 
de puternic. Am început să te 
descopăr drăguț, atent; te invi
diam pentru toate cunoștințele 
tale. îmi pusesem in gind sâ fiu 
cochetă

Intr-o seară cind al venit ia lec
ție eu eram in bucătărie. Curind. 
ia reîntoarcerea nua in cameră, 
am găsit intr-un -.-as pe masă un 
buchet de flori. Ai fost nespus de 
drăguț.

Din seara aceea n-am mal învă
țat in jurul mesei. Alături, pe ca
napea; pălind cursurile și cărțile 
pe genunchi mi se părea mai bine, 
mai frumos, mai ușoară materia.

Odată ai intlrziaț la lecție cu 
aproape o oră. înciudată, am învă
țat singură. In lipsa ta. Intr-un 
tlrziu ai oenit. Făceam pe supă
rata. Mindră, m-am 1 Au dat că am 
învățat foarte bine și singură. 
Citisem la anatomie despre apara
tul circulator. Ai venit alături de 
mine, pe canapea, mi-ai luat car
tea de anatomie și m-ai pus să 
vorbesc despre funcțiunile inimiu 
Am ezitat o clipă.

Nu știu de unde ai avut cu
rajul să-mi iei mina Intre mlinile 
tale. Erau fierbinți. Frigeau.

Roșind și Ineclndu-mă am vor
bit : „Una din cele mai impor
tante, nu, cea mai importantă 
funcțiune a inimii este să știe să...

SCRISOARE DE DRAGOSTE]

Era singurul lucru pe care cu 
asentimentul lor ți-l puteam oferi. 
Să te vinzi, să-ți procuri bani, 
să ne putem căsători, dorind să 
clungăm norii abătuți vremelnic 
depsupn noastră.

Ai cercetat atent totul ți apo-, 
nu știu cum. ne-am împăcat în
tind de toate certurile. Părea re
înviată dragostea noastră A tos' 
o seară frumoasă, îmbătător de 
frumoasă. A fost ultima noastră 
seară.

Ctteva zile n-ai mai venit pe 
la noi. Eram disperată. Intr-e 
după-amiază plecaserăm cu toții 
să ne interesăm de tine. Atunci 
(probabil pindiseși momentul) ai 
venit tu la 
casă și n-ai zăbovit prea mult.. 
După citeva " ~ '

vos, susceptibil, păreai plin de 
regrete. Ce aveai ? Ce te neliniș
tea ? Ce te înspăimânta ? în nici- 
un caz nu aveam puterea să cred 
rd Iubirea noastră^

.Ac:ert*i morm&Ad ideea cd$â- 
iariez îscepajeși sd nu
te mai simți bine la noi. Te enerva 
ccnapeaua cu arcuri rupte, des
fundată, te enerva camera prea 
micuță, mobila uzată, scaunele 
prea tari.

Citaseși de oolțul nostru, tn 
care înainte vreme, ore in șir nu 
ne mai ajungeau pentru a fi îm
preună.

Doreai să ieșim repede in oraș 
și mă duceai de fiecare dată la 
magazinul „Mobila**. îmi arătai 
mereu același lucru, mobila la 
care visezi tu și care, lipsindu- 
ne, ar fi făcut căsătoria noastră 
fără sens, fără farmec.

îmi venea să pling, să distrug, 
să ard mobila — ^zidul11 pe 
care-l inventai tu în calea feri
cirii noastre. Seri lungi am în
ceput să discut serios cu tine, 
despre noi. Erai de nerecunoscut. 
Ne certam mereu Nu te puteam 
înțelege. Mă avertizai continuu 
că la terminarea facultății te vor 
trimite undeva in fund de pro
vincie, la (ară. îmi vorbeai cu 
des gust de perspectiva de a fi 
medic Intr-un sat cu „oameni 
uniformi și banali**, unde viața 
are „aer de mor mint** Pentru un 
salariu modest să te tnmormtritezi 
singur ?, znă întrebai violent în
cercam să-fi explic că oamenii- 
de acolo stnt la fel ca noi, că au 
nevoie in aceeași măsură de me
dicină, de minți pricepute tn a le 
reda sănătatea, bucuria, viața. 
Zadarnic. Țipai la mine și-mi de
monstrai că pentru sate slnt buni 
cei care au venit la facultate de 
la (ară. Pentru ei, argumentai

noi. Ai intrat în

zile (te căutasem

miliția, Voiam să te regăsesc 
Nu mă interesau bijuteriile. D 
disprejuiam și te iubeam deopo 
trivă. Procesul n-a putut fl evi
tat. Bijuteriile au fost găsite as
cunse ta tine.

Valorau mai mult decit dra 
gostea, fericirea șt viitorul nos
tru ?

Lașule f Oricum le-ai fi avut 
Dar tu ai dorit bijuteriile, nu
mai bijuteriile.

Mă întreb cum se poate ca a- 
celeași miini să mlnglie, făcin- 
du-te sâ simți fiorul dragostei, 
sâ vindece bolnavi, să fure, cu 
egală ușurință?

Mi-e teamă că tu nu știi incă 
ce răspundere social-umană, ce 
fire generoasă, ce inimă ca.'dăl 
aprinsă de dragoste pentru 
meni, presupune cariera de me
dic.

Mă gtndesc cu teamă la idea
lul tău egoist: un cabinet In Ca
pitală, consultații și bani, mulfi 
bani...

...Ai rămas In București. Așa 
cum ai dorii-o. Dar nu oorți in 
miini darul inimilor care-ți mul
țumesc recunoscătoare pentru 
priceperea ta de medic-om.

Porți două mari, reci și grele 
cătușe.

tar pe plicul scrisorii, tind 
scriu adresa, e obligatoriu 
specific. PENITENCIARUL...

...De ce ai stricat totul ? 
ce? Te aștept, te aștept să 
afut să trăiești din nou, mai ade
vărat și mai cinstit ca oină a- 
cum. Te aștept să fim fericiți, 
muncind istovitor centru noi și 
pentru oameni. Am senzația ,er- 
tă că vom reuși in viață.

Ai să mă găsești studentă.
Cu drag. Silvia.

Pentru conformitate: 
VALERIU LAZAROV

w

De
te

SPLA TA...
Tot atît de îmbucurătoare ca 

aplauzele sau elogiile pline de 
metafore pot fi uneori cuvin
tele simple, scrise din suflet 
Și nimic nu poate fi mai im
presionant și mai prețios dectt 
darul recunoștinței oamenilor 
muncii care răsplătesc orice 
efort care dă un măreț sens 
muncii și vieții.

lată un exemplu :
,, Către,
Facultatea

joooooooooooeccocooaa

zarea tineretului la activitatea 8 
culturală din comună, precum 
și frumosul program pregătit | 
de ei în cadrul căminului la § 
plecare, a trezit o simpatie | 
deosebită în rîndul țăranilor | 
muncitori.

Organizația de bază U.T.M. 2 
G.A.C.-Bulgăruș G

Ce altă răsplată mai mișcă- | 
toare cunoașteți ? 8

jooooocoQooooooocooooooeecooocooeoooooooootf

de Zootehnie 
T imișoara** 

organizației de 
din gospodăria

evident t-n două direcții: 1) Secțiile agricole raionale ar dis
pune de cadre cu pregătire superioară, capabile să coordoneze 
cu mai multă competență munca de planificare agricolă -, 2) in
ginerii agronomi din G.A.S , care îndeplinesc funcția de plani
ficatori și care ocupă de fapt un post neproductiv, cedînd locul 
economiștilor agrari, s-ar reintegra în producția nemijlocită.

„Dislocarea" inginerilor agronomi din posturile ce revin de 
drept economiștilor agrari, ar contribui la lichidarea 
tfnui fenomen atît de nesănătos și păgubitor producției ca acela 
al „sedentarizării inginerilor agronomi"

Cu toate că actualul profil al pregătirii studenților de la 
secția agrară este în linii mari just conturat, el impune, 
după părerea noastră, unele îmbunătățiri. In acest sens, 

trebuie acordată o atenție deosebită proporției care trebuie să 
existe între cunoștințele economice și cele agrozootehnice ce se 
predau. Desigur că economistul agrar nu poate _avea cunoștin
țele unui inginer agronom. Totuși el trebuie^ să posede sufi
ciente cunoștințe agrozootehnice, întrucît însăși activitatea de 
planificare, precum și cea de organizare economică, în general, 
se află în strînsă interdependență cu tehnica propriu zisă a 
producției agricole. De altfel o valorificare opțimă a diferitelor 
cunoștințe economice nici nu poate fi posibilă decît numai în 
măsura în care sînt cunoscute și anumite aspecte tehnice ale 
producției.

Predarea cunoștințelor tehnice într-un institut în care pre- 
ponderează disciplinele economice nu este o chestiune prea sim
plă. Cunoștințele tehnice (de agrotehnică, pedologie, zootehnie, 
fitotehnie etc.), nu numai că necesită o selecționare atentă, ca 
să se poată totodată încadra Și în limitele numărului de ore 
afectat, dar chiar predarea lor trebuie să se facă într-o formă 
cît mai atractivă șl cît mai pe înțelesul studenților, care nu 
posedă încă o bază de cunoștințe tehnice generale la nivelul 
unui student agronom. De asemenea, cunoștințele tehnice nu 
mimai că trebuie abordate printr-o 
este r-ecesar să se insiste în special 
care aa o contingență nemijlocită cu

prismă economică, dar 
asupra acelor cunoștințe 
munca de planificare și

■ dtuși de puțin importanța cunoștințelor
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practice de organizare și planificare agrară, precum și a cu
noștințelor generale agrozootehnice, trebuie să subliniem insă 
că viitorul economist agrar trebuie să fie în primul rînd înar
mat din punct de vedere teoretic cu temeinice cunoștințe de eco
nomie politică și tn special de economi* agrară. Fără existența 
unei asemenea temelii economistul agrar s-ar transforma intr-un 
simplu „manipulam de cifre", care n-ar putea să vadă ce se 
ascunde în spatele lor, n-ar putea să pătrundă cu perspicacitate 
în realitățile atît de complexe ale vieții economice din agricul
tură.

Examenele de economie agrară care au avut loc în anul a- 
cesta la studenții anului III planificare (grupa 219) și la stu
denții anului IV planificare (grupele 308. 309 și 310) — secția 
economie agrară, au scos în evidență unele aspecte nu prea îm
bucurătoare. Astfel, s.a putut constata că unii studenți nu cu
nosc tn suficientă măsură operele legate de problema agricultu
rii ale clasicilor marxism-leninismului, că încă mai au goluri 
serioase în însuși bagajul cunoștințelor de economie politică. 
De asemenea, cu ocazia desfășurării muncii seminariale la grupa 
219 în special, s-a constatat în general o lipsă de pasiune pen
tru adîncirea anumitor teme, precum și pentru studiul indivi
dual ca atare. Cauzele sînt multiple Așa de pildă, se poate a- 
minti despre insuficienta folosire a referatelor care s-au apli
cat în anul acesta pentru prima dată; lipsa unor cunoștințe 
precise asupra tehnicii desfășurării studiului individual etc.

Pasiunea pentru știință în general, pentru economia agrară, 
pentru găsirea celor mai juste metode de creștere a producției și 
productivității muncii, pentru sporirea rentabilității etc. nu poate 
fi rodul întimplării. Ea se formează pe băncile facultății prin 
tr-un studiu conștiincios și perseverent, printr-o intensă legă
tură cu practica, precum și printr-o amănunțită cunoaștere a 
tuturor succeselor înregistrate atît de agricultura din țara noas
tră cît și de agricultura altor țări.

Un economist agrar trebuie să știe înainte de toate să des
copere și să organizeze folosirea rezervelor interne de 
producție, să determine eficiența economică și utilitatea 

diferitelor metode agrozootehnice, să cerceteze și să facă o pro
fundă analiză tehnică.economică a producției, să găsească mij
loace eficace pentru reducerea prețului de cost etc. Intr-un cu
vînt el trebuie să privească problemele cu ochi de economist.
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Ori toate acestea nu se pot înfăptui decît cu ajutorul unor cu
noștințe teoretice și practice înalte, printr-o muncă dusă cu pa
siune în vederea acumulării de cît mai multe cunoștințe de spe
cialitate

Tocmai de aceea, trebuie să acționăm cu insistență tn facultate 
mai ales in direcția creării unui teren favorabil muncii știin
țifice începind cu seminariile și sftrșind cu practica tn producție 
Este necesar, după părerea noastră, să se studieze posibilitatea 
măririi numărului de ore la disciplina „Analiza activității eco
nomice" pe seama comprimării orelor afectate disciplinei „Eco
nomia comerțului socialist" De asemenea, însuși cursul de „Fi
nanțe și credit" ocupă un loc mult prea mare în comparație cu 
alte discipline de specialitate In sprijinul acestei propuneri 
este deajuns să menționăm faptul că seminariile de economie 
agrară care se țin la anul III planificare — secția agrară — în 
cursul semestrului II sint în număr prea mic față de importan
ta disciplinei (numai două pe lună).

De altfel, relativ puține ore sînt afectate și cursului de „Eco
nomia agriculturii" una din materiile principale, care dau toc
mai profilul secției agrare. Socotim că ar trebui mărit cu circa 
20 la sută numărul de ore la această disciplină.

Considerăm de asemenea ca o deficiență faptul că nu există 
obligativitatea întocmirii de către absolvenți a unor lucrări de 
diploma. Introducerea acestor lucrări ar face ca examenul de 
stat să dobîndească caracterul unui veritabil examen de matu
ritate științifică.

Vorbind despre pregătirea viitorului economist agrar, nu tre
buie pierdut din vedere și faptul că în afară de calitățile sale 
pe tarîm profesional el trebuie să fie în aceeași măsură și un 
bun cetățean. Satul, relațiile de producție de la sate, procesul 
transformării socialiste a agriculturii, activitatea obștească se 
desfășoară dincolo de Urnitele cunoștințelor tehnice Pentru a 
ceasta, economistul agrar trebuie să aibă cunoștințe mult mai 
largi, să posede o serioasă cultură generală Economistul agrar 
trebuie să devină un intelectual de frunte al satelor noastre, 
care prin cunoștințele sale, prin munca sa să contribuie la mă
reața operă condusă de partid pentru transformarea socialistă 
a agriculturii.

Comitetul
bază U.T.M. _ _____
agricolă colectivă Bulgăruș, 
împreună cu conducerea că
minului cultural din comună, 
trimitem prin această scri
soare cele mai sincere mulțu
miri conducerii facultății pen
tru buna educație sădită în 
sufletele celor ce învață aici.

Aceasta ne-au dovedit-o stu
denții Hălmăjeanu Petru, 
Scheul Vladimir, Backos Eu
gen, Tigănaș Gavrilă, Vrapcea 
Teodor, Fekete Titus, Popescu 
Octavian. Cazaca Gheorghe, 
Milea Vasile, Pila Franctsc. 
Vintilă Miron veniți în această 
comună pentru stagiu de prac
tică de 10 zile la secția G.A.S. 
Bulgăruș, și care nu s-au li
mitat numai la activitatea pro
fesională ci au sprijinit în
treaga viață culturală a tine
retului Participarea studenți
lor la instruirea formațiilor 
artistice din cadrul căminului 
cultural, antrenarea șl mobili-

MONOYERB

Cont. O. BOIANGIU 
Asist. C. COJOCARU
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Rebus
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1 — Viata noa
stră de..., 2 — 
Muncă și... iată 
succesul în arta; 

3 — Strada ru
sească ; 4 —
„Dădu“ ca la 
Severin ; 5 —-
Ene femenin(l)'; 
6 — Nota tra-* 
ducătorului; 7—• 
Final de act.

VERTICAL 
LA FEL



Regele Palaelibus
Cu „Regele Palaellbus", ciclul 

„Paravanul de aur“ al lui I. Ludo, 
atinge o culme. „Paravanul** are 
acum înfățișarea unui triptic. Pîn- 
za a treia, adăugată recent, este 
cea mai expresivă, nu numai pen
tru că redă evenimentele „dinami
ce** care precipită deznodămîntul 
ce se anunță în volumul urmă
tor, dar și pentru că e cea mai 
realizată, din punct de vedere ar
tistic.

Deși se păstrează strict în ca
drul evenimentelor reale, „Regele 
Palaelibus" — ca și celelalte vo
lume din ciclu — este departe de 
a fi un documentar. Și romanul 
istoric de categorie eroică se păs
trează în cadrul evenimentelor 
reale și totuși nu se afirmă că ar 
fi un documentar. Evident, parti
cularitățile romanului pamflet pun 
alte probleme în privința folosi
rii documentului, decît celelalte 
genuri âparținînd marii familii a 
romanului istoric. Dar el nu este 
mai puțin produsul unei transfi
gurări artistice, deși construcția 
sa e impusă de respectarea strictă 
a autenticității și cronologiei is
torice a faptelor, iar personajele 
sale, fiind de notorietate publică, 
impun cerința de a corespunde cît 
mai fidel modelului lor real.

Pe I. Ludo nu-1 interesează însă 
documentul în sine — să-1 așeze 
cu migală de istoric în tabloul 
general, pentru a convinge „cu 
martori**. Pe el îl interesează do
cumentul pentru a descoperi îd 
acesta ridicolul, farsa, motivele 
de satiră și ironie. Necruțător cu 
falsul și trădarea, demagogia și 
ipocrizia, mîniat de terfelirea ce
lor mai nobile aspirații ale omu
lui, el pleacă de la aprecierea că 
tot ce s-a petrecut între cele două 
războaie mondiale, în viața poli
tică dominată de interesele de cla
să ale burgheziei și moșierimii ro 
mîne, în cap cu monarhia, este 
atît de abject, încît nu merită alt
ceva decît batjocura cea mai uci
gătoare, nimicirea prin ridicol a 
oricăror circumstanțe atenuante pe 
care necunoașterea faptelor le-ax 
putea naște în mințile celor naivi, 
înverșunarea pe care o pune în 
demascare îl face să caute în do
cument acele laturi care pot trezi 
rîsul maxim, rîsul justițiar. Rîsul 
e mai accesibil maselor, mai 
eficace cînd vrei să nimicești. Ne 
despărțim de trecut rîzînd. Dar 
rîsul are valori diferite, surse di
ferite. Problema pe care $i-o pune 
Ludo e să nu rîzi îngăduitor, ci 
să rîzi zdrobind, să nu ramînă 
nimic, dar absolut nimic demn de 
respect în personajele sale.

Nimic demn de respect! Fie
căruia ce i se cuvine 1 Intransigen
ța aceasta este însăși intransi
gența adevărului. Astfel ia naștere 
opoziția dintre aparența creată cu 
ajutorul frazelor patriotarde și al 
declarațiilor fierbinți de iubire a 
țării — aparența gravă a făuririi 
unei istorii „mărețe" — și esența 
ridicolă a faptelor. Rîsul e copios, 
dar nu e gratuit, nu e un rîs de 
scandal, strepezește dinții și, după 
ce trece, lasă urme ca un val care, 
retrăgîndu-se, dă la iveală putre
ziciuni, cadavre, mărturii ale unor 
fapte sîngeroase, mîrșave, dezgus
tătoare.

Tot ceea ce s-a petrecut în pe
rioada de timp cuprinsă în roman 
ar fi putut foarte bine să fie zu
grăvit într-o culegere de pamflete

cu o viață independentă fiecare, 
dar atunci ele ar fi părut acciden
tale, n-ar fi fost o recreare a vie
ții, ar fi lăsat loc circumstanțelor 
atenuante de care vorbeam. Con
damnarea âr fi fost parcelată. Ilu
zii nostalgice în legătură cu tre
cutul, destul de frecvente în ca
petele înapoiaților și interesaților, 
și-ar mai fi putut găsi o justificare 
în aceste goluri. Nu trebuia scă
pată nici o zi, nici o oră, nici un 
eveniment cu o anumită semnifica
ție, nici un om cu o anumită con
tribuție la dezastru, pentru a ajun
ge la un adevăr complect. In ocea
nul de documente, deci, trebuie 
găsit esențialul, distilat, cristali
zat în imagini sintetice, rezultînd 
din ansamblul lor o operă con
struită după toate legile estetice, 
păstrînd totodată obligația obiec
tivă a cronologiei faptelor isto
rice.

Trebuie să se recunoască teme
ritatea unei asemenea operații. Pen

tru a o rezolva, Ludo recurge la o 
gamă bogată de procedee care 
poartă pecetea originalității și fan
teziei sale nesecate. Dialogul, cu 
implicații profunde și multiple, 
înlocuiește în cîteva replia des
crierea plicticoasă, strict documen
tară, a unei suite întregi de fapte 
și redă sublimat o situație. Aid 
apare și mai pregnantă transfigu
rarea. Dialogurile dintre Carol și 
Chamberlain și dintre el și Hitler 
nu s-au desfășurat probabil nici
odată astfel, schimbul de replici 
dintre rege și miniștri pe margi
nea unor rapoarte ale acestora 
asupra situației din țari, n-au 
avut loc probabil niciodată așa 
cum este redat Dialogurile din
tre șefii de partide în vederea di
verselor combinații de culise n-au 
existat astfel „ad literam”, dar 
aceasta nu înseamnă că ele sînt 
mai puțin adevărate. Numeroase 
fapte, disparate la vremea lor, 
extrase din documente. au fost 
topite în retorta satira pentru a 
scoate din ele gramul de aur al 
câtorva replici din care răzbate 
fie absurdul, fie ridicolul unei si
tuații, dar care și caracterizează 
totodată personajele.

Reliefind manifestarea publică, 
socială, politică a personajelor 
sale, Ludo reliefează implicit psi
hologia, etica lor, tarele lor de ca
racter, dar nu se interesează de 
aceste amănunte decît în măsura 
în care ele servesc dăltuirii nete 
a profilului lor politic și anume 
apelează la acele amănunte care 
impun cu strălucire esența figurii 
de neșters. Iulian Dacu, de pildă, 
își dezvăluie sugestiv refulările în 
gestul frecvent de a-și pudra na
sul. Desfrînarea regelui e punc
tată cu valori mereu sporite prin 
declarațiile repetate făcute presei 
că muncește 18 ore pe zi. Fiecă
rui personaj i se dezvăluie, cu dis
creția necesară unei lucrări care 
țintește educarea politică și nu 
satisfacerea gustului înapoiat, ah
tiat după fapte de scandal, o 
anumită particularitate, deși toți 
pluteau pe același fluviu de sînge 
și ticăloșii.

Vizînd puterea, pe care dato
rită sistemului monarhic, o pot

obține doar prin intermediul re
gelui, toți politicienii sînt lingăi, 
„carolingieni** cum îi caracteri
zează usturător Ludo. Dar în 
timp ce Jean Tehaș este un lin
gău jalnic, fără reticențe, pof
tind la putere cu prețul oricăror 
umilinți, nesigur pe el, inabil, 
Crai-Voevod este un lingău îndrăz
neț, sigur pe sine, care n-are ne
voie să se umilească pentru a-și 
atinge scopurile, ci se bizuie nu
mai pe îndemînarea lui de trișor 
Asta place mai mult lui Carol, de
cît venerația cu care i se uită în 
gură Jean Tehaș. Crai-Voevod își 
permite să depună mandatul, si
gur că va fi primit numai pen
tru a-i fi încredințat din nou. In
tr-o situație asemănătoare, Jean 
Tehaș ar fi eșuat. Arghir e lin- ] 
gău din vanitate, din setea de J 
onoruri: el se consideră capul cel i 
mai luminat al țării — în afară 
de rege. Lui trebuie să-i dea re- t 
gele puterea. De aceea regele tre- . 
buie aprobat pe față în tot ce face. ; 
Traian Săpunaru e lingău din me
galomanie : el se considera viito
rul fuhrer al țârii, viitorul duce. 
Lui trebuie să-i dea regele pute
rea. De aceea regele trebuie apro- | 
bat în tot ce face, fiindcă-i nete- j 
zește calea, dar nu chiar pe față, 
ca să-i mai râmînâ o fărîmâ de . 
prestigiu ca personalitate indepen- . 
dentă pentru vremea cea mare.
Așa dar. pe o singură trăsături j 
comună, a ti tea individualități, ati- 
•ea moduri unice de manifestare. 
Sau iată figura hri Titulescu. Este 
excelentă surprinderea modului da 
rindme a acestui om politic bur
ghez. sensibil care, derutat da 
prăbușirea internă a țârii, nu gă
sește destuii putere să se opună 
energic fasczâru. fnndoă se pră
bușește el însuși, ajungind să nu 
mai creadă în nimic.

Figura centrali a cărții rămîne 
însă regele. Meseria de monarh îl 
caracterizează în toate: el e re
gele lichelelor, regele perverșilor, 
regele șperțarilor, regele minci
noșilor, ai demagogilor, al cinici
lor. Un muncitor comunist este 
asasinat în Închisoare. Sîdit că 
trebuie să răspundă în fața ma
selor care cer socoteală. Carol 
exclamă tranșant: „Omul a mu- , 
rit fiindcă i-a făcut plăcere" și cu 
asta redevine cel de toate zilele : 
regele intriganților, regele cocote
lor, regele vfnzătorilor de stofe 
pentru uniformele F.NJL (dar nu J 
în rate: »Nu dau stofe în rate"), I 
regele taților denaturați, regele i 
fraților denaturați, în sfîrșit, regele » 
agenților faianței străine jxm.d. •'

Nimic demn de respect! Fie- i 
căruia ce i se cuvine! E aid un 
strigăt de om îndurerat de soarta 
oamenilor, o chemare la a nu uita 
trecutul, un stimulent la ridicarea 
conștiinței politice și la creșterea 
răspunderii maselor fața de des
tinul țării.

Scopul este atins cu prisosință 
tocmai datorită clarității și forței 
de sugestie a mijloacelor de ex
presie, care realizează sinteza din
tre documentul obiectiv și imagi
nea subiectivă, concretă, senzo
rială, într-un cuvînt imaginea ar
tistică extrasă ca o tendință im
pregnată de adevăr și umanitate.

Privite astfel lucrurile, „Regele 
Palaelibus" este un succes de preț 
al literaturii noastre noi

H. R6HAN

Seminar la C.C. al l'.T.M. 
cu privire la munca de propagandă 
și agitație în rîndurile tineretului

Intre 6—12 mai a.c. a avut loc 
la C.C. al U.T.M. un seminar cu 
privire la problemele muncii de 
propagandă și agitație în rîndul 
tineretului, la care au participat 
secretarii care răspund de pro
blemele de propagandă și agitație 
de la comitetele regionale ale 
U.T.M., precum și de la unele 
comitete raionale și orășenești 
ale U.T.M.

In cadrul seminarului s-a ana
lizat munca de propagandă și a- 
gitație a U.T.M. în vederea mo
bilizării tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor stabilite de plenara 
C.C. al P.M.R. din 27—29 decem
brie 1956 și a planului de măsuri 
adoptat de plenara a Il-a a C.C. 
ai U.T.M. din ianuarie 1957. Se
minarul a dezbătut munca de 
propagandă, de agitație și cultu- 
ral-educativă a organizațiilor 
U.T.M. pentru sporirea producti
vității muncii și reducerea prețu
lui de cost, pentru transformarea 
socialistă a agriculturii și obține
rea unor recolte bogate. In se
minar s-a mai discutat intensifi
carea educației politice și a stu
diului elevilor și studenților, pro
blemele învățămîntului politic de 
organizație, ale informării poli
tice a tineretului, ale propagării 
științei și combaterii misticismu
lui, problemele muncii culturale 
de masă și ale întlmpinării celui 
de-a! VI-!ea Festival de la Mos

cova, precum și activitatea polt- 
tico-educativă a U.T.M. în rtndu- 
rile tinerilor intelectuali.

Seminarul a prilejuit un bogat 
schimb de experiență cu privire 
la formele și metodele specifice 
muncii de propagandă și agitație 
în rîndul tineretului.

Participanții la seminar au 
ascultat expunerile tovarășilor 
Leonte Răutu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Vladimir Gheorghiu, se
cretar al C.C. al P.M.R., Alexan-, 
dru Lăzăreanu, adjunct al mini
strului Afacerilor Externe asupra 
problemelor actuale ale muncii 
ideologice, asupra sarcinilor în 
transformarea socialistă a agri
culturii și asupra situației inter
naționale. In cadrul seminarului 
au fost făcute și o serie de ex
puneri de către unii activiști ai 
secțiilor C.C. al P.M.R. și de 
către membri ai C.C. al U.T.M.

In cadrul programului semina
rului, participanții au vizitat uzi
nele „Tudor Vladimirescu" din 
Capitală, unde au luat cunoștință 
de experiența muncii organizației 
U.T.M. în aplicarea inițiativei 
„Pentru o mai bună organizare 
a locului de muncă, curățenie și 
atitudine civilizată în producție". 
Participanții la seminar au mai 
luat parte la simpozionul literar 
și reuniunea tovărășească orga
nizată la întreprinderea F.R.B. 
din București.

— Tovarășa educatoare m-a învățat să mă îmbrac și singură.
E drept, încheiatul Ia spate e ceva mai complicat dar— pînă Ia urmă rezolv eu.

Se schimbă șatra
Cursa(Urmare din pag. l-a)

Fără el circul nu și-or dresată masei da specia-Traviata... 
la metru

Le-am întîlnit împre
ună, surîzătoare, nebu
natice ca o zi de pri
măvară. Aduceau cu ele 
puțin din albastrul ceru
lui, ceva de petale, un 
amestec de frumos și 
curios în același timp.

Lăcrămioara, cu fru
musețea sa subtilă, Me- 
dy și Gina cu figurile 
severe și totuși copilă
roase, Any, și, în sfîrșit... 
Traviata.

Le-am văzut una lin
gă alta. Dichisite ca 
miresele înainte de ofi
cierea cununiei, imbiind 
pe oameni să le pri
vească. să Ie admire. 
M-am uitat la Any, dar 
în același timp mi s-a 
părut că Lăcrămioara 
are mai mult farmec. 
Am întors privirea spre 
ea, dar Traviata mi s-a 
întipărit pe retină în 
toată splendoarea. Ale
gerea mi-a apărut mai 
grea ca orieînd.

Lăcrămioara... Medy... 
Any...

— 3 metri Traviata — 
am auzit pe cineva în 
dreapta mea...

Vînzătorui a luat ma
terialul din raft, a 
ciopîrțit Traviata și a 
dat cumpărătorului trei 
metri. Am privit spre 
Any... Și ea va fi tăia
tă în metri, și Medy și 
Gina... toate ; și asta 
cît se poate de repede, 
pentru că textilele fru
moase (și aceste țesă
turi din mătase artifi
cială, noi produse, sînt 
intr-adevăr frumoase) 
dispar ca-n vis.

chis un șantier, întîl- 
nești tramvaie și auto
buse noi, case noi. Via
ța merge înainte. In în
treprinderile Departa
mentului Industriei U-

șoare s-au produs în ul
timul timp noi sortimen
te de țesături și trico
taje, unele foarte fru
moase, printre care Tra- 
viata, Medy, Lăcrămioa
ra... pline de vino-n-coa.

Mă gîndesc cu drag 
la tot ce e nou, deosebit. 
Vom purta rochii vâra 
tice...

Totuși, simt o strln- 
gere de inimă. De ce. 
cînd galeria fiorilor e 
plină de denumiri îneîn- 
tătoare, trebuie să vin
dem cu metrul Travia
ta ? Am început să 
mă-ntreb cu teamă: 
vom ajunge oare să 
cumpărăm în unități de 
măsură — fie metrul 
kilogramul sau litrul și 
Rigoletto, Cio-Cio-San 
Lakme și alte celebre o- 
pere ?

LIDIA POPESCU

Circ 
sau șantan ?

Ne-am obișnuit ca în 
fiecare zi să avem noi In tradiția tuturor cir- 
surprize. In drum spre curilor există un perso- 
casă observi că s-a des- naj de seamă: clownul.

mai merita numele. 
Clovnul este omul plin 
de voie bună, spiritual, 
ghiduș, acrobat, jongleur, 
dresor, cintâreț și, dacă 
vreți, fi fachir. El este 
un artist în persoana că. 
ruta se îr.mănunchiază 
calitățile tuturor parte
nerilor săi. El este omul 
care apare mereu în ma
nej ajutînd discret și cu 
mult bun simț să se 
stabilească o punte intre 
artiștii care se produc și 
spectatorii care aplauda.

Cu astfel de ginduri 
și prin asociație amintiri, 
du-mi de filmul „La re
vedere, domnule Grock", 
m-am îndreptat intr-o 
seară spre circul din Pe
troșani. L-am revăzut în 
memorie pe Grock, omul 
care a urcat pe piedestal 
arta artistului de circ și 
m-am bucurat cu gîndul 
la desfătarea artistică, 
chiar mai modestă, ce 
aveam s-o primesc timp 
de două ore sub cupola 
circului Petroșanilor.

Amară dezamăgire 1
După o jumătate de 

oră de întârziere, specta
colul a început cu un 
număr de acrobație. A 
urmat încă un număr de 
acrobație și apoi a apă
rut clownul. Timp de o 
oră și jumătate în prea 
numeroasele sale apariții 
acest personaj a plictisit 
și a jignit publicul spec
tator. Cu intenția de-a 
„umple“ niște numere 
lipsite de originalitate și 
măiestrie (de pildă ba
lans pe mese) Costelini, 
clownul, a debitat de la 
agramatisme — pînă la 
injurii cu adresă: „mae
stre bălăcește-te“ (adre
sată orchestrei, compusă 
de altfel numai din acor- 
deonist, toboșar și trom
petist), „am crezut că 
sînt puțini proști aci* (a-

tori, cînd aceasta i-a ce
rut să înceteze cu „nu
mărul" său). Acestea au 
fost totuși cuvinte nevi
novate pe lingă cele 
rostite în cupletul: „Ve- 
cino, dragă vecino". 
Ignori nd gramatica și 
rima, Costelini a paro
diat textul cintecului 
popular in cuvinte vul
gare sau m jumătăți de 
cuvinte cu aluzii porno
grafice foarte străvezii.

Culmea lipsei de bună 
cuviință și de elementar 
respect, pentru „exempli
ficare ', el și-a însoțit ju
mătățile de cuvinte din 
cuplet cu gesturi ob
scene.

Unii spectatori au în
tors capetele și au aco
perit ochii copiilor, alții 
insă au protestat nemul
țumiți. Pentru vulgarități 
fi obscenități — lucruri 
care n-au nici o legătură 
cu arta circului, ci mai 
degrabă cu vreun șantan 
dintr-un port capitalist— 
nimeni nu este dispus 
să plătească un bilet de 
intrare.

Instituțiile de artă și 
cultură din țara noastră 
au menirea să-și dea con
tribuția la educarea tine
retului. Se pune întreba
rea : la circul din Petro
șani se profesează artă, 
contribuie spectacolele a- 
cestuia la educația sănă
toasă a tineretului ? Ras. 
punsul reiese clar din cele 
expuse. Dar se cere și 
un răspuns imediat, ba
zat pe acțiuni concrete 
din partea forurilor răs. 
punzătoare; oare repre
zentanții secțiilor cultu
rale ale Sfatului popular 
regional Hunedoara și 
Sfatului popular raional 
Petroșani sînt legați la 
ochi și la urechi ?

PETRE VEDEA

oare fi schimbate legile vieții de 
țigan ?

— Di-hai! Di-hai!
_ \pa curgea repede, la vple, 

căruțele înaintau domol pe drumul 
de pe malul apei...

La o cotitură, înainte de a a- 
junge in Piatra, o căruță de la 
mplocul coloanei se opri și romul 
care mina măgarii sări jos, întin
ând biciușca spre căruța bulibașei.

— Fraților, unde ne ducem ? 
Am chibzuit noi bine ?

Polo auzi fi se înecă cu fumul 
de tutun.

— Oprește Dizelo. Am chibzuit! 
strigă el sărind jos.

— Dar legea țigănească spune 
să-ți urmezi viața de țigan.

Șirul se rupse cu mai mult de 
zece căruțe și Zaied, un bărbat cu 
umeri de piatră, îl privi aprig pe 
Polo. Se așeză apoi în fruntea lor 
și se întoarse înapoi spre Poiana 
Teiului. Iar Polo pomi mai depar
te spre Piatra, cu ce-i rămăsese.^

știe carte ji de necaz intr-o bună 
zi și-a luat copiii cei mici și t-a 
dus la școală, in oraș:

— Ic-âțați-i barim pe ei! 
E timpul mesei. Polo vine in 

cort și poruncește să se dea sem
nalul. O fată bate într-o placă de 
oțel și din ateliere cin la corturi 
peste 20 de romi. Sînt înnegriți pe 
miini de funingine dar nu se a- 
șează la masă pînă nu se spa'i. 
„Cantina" — unul dintre corturi. 
Masa — pămîntul pe care 
așternute paie.

11 văd pe Mircea, o văd și 
Dizela care-i tudoriți la secția 
1.200 de lei eiștigâ Dizela 
lună, iar alții și mai mult, 
cu ei și Stelian Stănescu, șef de 
echipă care, atunci cînd se dez
bracă de heină — măcar yi pentru 
o clipă — iți mută insigna de 
fruntaș de pe haină, pe cămașă. 
Are plete lungi și el și Mircea și 
ceilalți băieți.

— De ce nu vă tundeți ? Sîn- 
teți tineri, ce rost are ?

— Are, că sintem în echipa

— Și ceilalți ce fac ? ti întreb 
pe Polo.

— Rătăcesc pe sub Ceahlău, dar 
nu te teme ci or si se rtăbileascâ 
și ei la un loc. Opt au ji venit 
aici p-s in echipa lui Stilică. 
Așa-i Stălică?

sînt

I-a.

Vine

ar-

Desen de BARBU TEODORESCU student

Vizitele delegației 
Scupțcinei Populare 

Federative 
a R. P. F. Iugoslavia
Delegația Scupșcinei Populare 

Federative a R.P.F. Iugoslavia, 
în frunte cu Blajo Iovanovici. 
conducătorul delegației însoțita 
de deputății Tițâ Fierea, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale, Si mi on Bughicj și Ladislau 
Banyai precum și de Milutin Po- 
povici prim secretar al Ambasa
dei R.P.F. Iugoslavia ia Bucu
rești, a sosit miercuri dimineață 
la Iași. La aeroport membrii de
legației au fost intimpinațj de 
deputății Dumitru Gheorgniu. 
prim secretar al Comitetului re
gional Iași al P3LR-, Constamin 
Nisior. președintele Comitetului 
executiv al statului popular re
gional, Ecaterina Ciutacu, vice
președinte al Comitetului execu
tiv al sfatului popular regional, 
precum și de tovarășii Vasile 
Cracea, prim secretar al comite
tului orășenesc lași al P-M.R^ 
Octav Iliescu, președintele comi
tetului executiv al sfatului popu 
Iar orășenesc. I. Nkcli, prese 
dintele comi'.etuini regional 
A.R.L.U.S.,

Un grup de pionieri au oferit 
oaspeților flori. Tor. C Nistor t 
adresat membrilor delegației na 
călduros cuvfnt de salut

A răspuns Blajo Iovanovici 
conducatoru'. delegației.

In csrsu' ciminețil delegația 
Scupșcinei Populare Federative a 
RJ’T. Iugoslavia a vizitat Uni
versitatea A I. Cuza“, unoe a 
fost primită de acadecricieai ș 
cadre didactice.

Delegația Scupșdcei Populare 
Federative a R.P.F, Iugoslavia, a 
vizitat apoi Palatul Culturii și 
biserica Trei Ierarhi vestit monu- 
ment istoric

După aproape două săptămîni 
de întreceri pasionate purtate 
de-alungul a peste 2.000 km. pe 
șosele din R. Cehoslovacă, R.D. 
Germană și R.P. Polonă, marea 
competiție cicliști internațională 
..Cursa Păcii* a luat sfîrșit 
miercuri pe stadionul „Cea de-a 
X-a aniversare-4 din Varșovia cu 
o frumoasă victorie a ciclistului 
sovietic A. Cerepovici. ciștigătorul 
ultimei etape Lodz—Varșovia.

Aproape 1.000.000 de varșovieni 
au fost prezenți in tribune pentru 
a saluta pe dciiști. In loja ofi
cială au luat loc W. Gomulka, 
prim secretar al C.C. al P.M.V.P., 
Alecsandr Zawadski. președin
tele Consiliului de Stat, primul 
ministru Jozef Cyrankiewicx, 
membri ai guvernului și alții. De 
asemenea au luat parte reprezen
tanți ai corpului diplomatic acre* 
ditați la Varșovia.

Clasamentul etapei a Xll-a

Victoria echipei 
de baschet a tineretului 

din R P. R. în Italia
Judnd Ia Gorizia cu selecțio

nata orașului, echipa de baschet 
a tineretului din R P R a obținu: 
marți seara o meritată victorie 
cu scorul de 58—42 <30—26), 
după un joc rapid în care baschet- 
baliștii romini au impresionat 
prin precizia loviturilor la coș. 
Publicul sportiv italian a apre
ciat comportarea frumoasă a re
prezentanților noștri aplaudîr.du-i 
Îndelung.

păcii
Lodz-Varșovia (140 km.); 1. A. 
Cerepovici (U.R.S.S.) 3hl4’54”;
2. Wienckowski (R.P. Polonă) 
același timp; 3. Kapitonov 
(L'.R.S.S.) același timp; 4, Van 
Tongerloo (Belgia) 5. Schur (R D. 
Germană), toți în același timp cu 
Cerepovici.

Victoria 
formației 
174h34’55”,
R.P Polone 174h42’09” și U.R.*S.S. 
cu 174h44’47”. Echipa R.P.R. a 
ocupat locul 8 cu timpul de 
175h4714M.

pe echipe a revenit 
R.D. Germane cu 
urmată de echipele

Sosirea în Capitală 
a echipei reprezenta)ive 

masculine de baschet 
din Italia

Miercuri a sosit în Capitală e- 
chipa reprezentativă masculină de 
baschet a Italiei care va susține 
s;mbătă o întîlnire în compania 
echipei selecționate a R. P. Ro
mine. In vederea acestui meci e- 
chipa oaspete a deplasat un iot 
de 12 jucători dintre care se re
marcă cunoscut» internaționali 
Costanzo, Alesini, Canna, Lucey* 
Macoratti și alții-

Pe aeroportul Băneasa delega
ția sportivă italiană a fost întîm- 
pinată de membri 
centrale de 
ziariști.

Intîlnirea dintre echipele de 
baschet ale R.P.R. și Italiei se 
va desfășura pe stadionul Repu
blicii începi nd de la ora 17,^5.

ai Comisiei 
baschet, sportivi și

PATRIA. GRĂDINILE PROGRESUL
TUDOR VLADIMIRESCU - Dra

goste de narai; BUCUREȘTI, LIBER
TĂȚII — Citadela sfirîmati. complecta, 
re- Farmecul adlncuriior; REPUBLI
CA, I. G FRIMU, MIORIȚA, GH. 
COSBUC - Câsmcia dr. Danwiti; MA 
GHERU - Ora H: ELENA PAVEL, 
V. ALECSANDRI. VASILE ROAITÂ, 
AL ȘAHI A. I .MAI - Oameni fără 
Importanță; LUMINA, ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE, N. BALCESCU —

...C« această întîmplare a în
ceput noua istorie a șatrei lui Polo 
Stănescu. Dacă, venind la Piatra 
Neamț, cei cobori la marginea o- 
rașului ai să întîlnești acolo, înir-o 
pajiște, cîteva ateliere de cazan- 
gerie înconjurate de corturi mari, 
țigănești. In cortul din mijloc stă 
Polo, acum responsabil cu produc
ția romilor în cooperativele mește
șugărești „Gheorghi Dimitroc" și 
„1 Mai". Intru într-un cort ales 
la întîmplare. Cițiva romi, așezați 
pe pămîntul gol, în jurul focului, 
frig hartane ae carne fi cind mă 
văd, mă roagă să stau jos pe 
scăunel rotund.

în cort e fum dar nu atît 
mult și tot ce văd — amestec
zar al zilelor noastre cu rămărdele 
de veacuri — mă pune în mare în
curcătură : jos, pe pămint, intr-o 
groapă arde focul de paie; de sus, 
din vîrful cortului luminează încă
perea un bec electric. In fundul 
cortului e o căruță veche și prin
tre saltele și scoarțe mototolite, un 
aparat de radio stă rezemat de o 

la

tistică și avem____
Avem și un cîntec al nostru vechi 
de care plînge lumea cind il aude.

Nu-l văd pe Duțu, băiatul cu 
fața albă. îi întreb pe tineri și 
tinerii rid. Aflu c&i plecat la o- 
dihnă și el și Istrate și încă trei, 
la Bușteni, pentru cite 12 zile fie
care. Și mai aflu ceva: Duțu, co
pilul furat de la grădinăriile bulgă-

„Supraomul**
(Urmare din pag. l-a)

Dispărut fără urmă; CENTRAL, 23 
AUGUST — Tn toiul luptei; VICTORIA
- Chitarele dragostei: DOINA, ARTA
- Don Juan: MAXIM GORKI. GH. 
DOJA, DONCA SIMO - Inima cînlă; 
TINERETULUI — Tu șl camarazii tăi; 
TIMPURI NOI — Măgărușul Magda- 
nei, complectare: Album sportiv; AL. 
POPOV - Omul din umbră; GRIVIȚA
- Rîpa dracului: CULTURAL - The- 
rese Raquin; UNIREA, MUNCA, ILIE 
PINTILIE — Frumoasele nopții; C 
DAVID — Coasta Iul Adam; TUDOR 
VLADIMIRESCU — Balada Siberiei; 
MOȘILOR - Aida; OLGA BANCIC - 
Garnizoana nemuritoare; AUREL 
VLAICU - Prea tîrziu; ALIANȚA — 
Trandafirii lui Allah; FLACARA - Fe
roviarul; POPULAR — Ultima tnttlnl- 
re; M. EMINESCU - Dansează, mi
că doamnă !; VOLGA — Cu fața spre 
public. Yves Montand.

comisii de pe lingă sfatul

de 
br-

bicicletă. Și culmea, alături, 
bulibașa, sună telefonul !

— Alo! Cite kilograme vă 
buie ?

...In ateliere se lucrează de 
Atelierele nu sînt în corturi ci în 
niște barăci lungi ,clădite anume, 
din care se răspîndesc toată ziua 
în jur piuiturile ascuțite ale nico
valelor. Se execută aici comenzi 
din cele mai diferite: cazane de 
apă pentru internatele școlilor, 
vase mari de bucătărie, căldări, 
găleți, țevi pentru instalații mici 
și cite altele! Polo Stănescu con
duce întreaga producție de aici și 
aleargă tot timpul plin de griji. Nu

fre

zor.

rești, nu mai stă in cort. S-a tuns 
și s-a mutai în oraș.

— De ce nu vă mutați și coi? 
Polo Stănescu mă aude.
— Întrebi ? Nu creau ei mai 

văd corturi, ți-o zic pe sufletul 
meu că nu mai vreau, da’ legea 
noastră așa-i: ori toți, ori frici 
unul.

Sfatul popular din Piatra Neamț 
le-a dat cîteva camere dar în afară 
de Duțu, nici un rom nu s-a dus 
să locuiască în ele: „Ori toți, ori 
nici unul!“ Acum li s-ou aprobat 
credite și și-au ales un loc plăcut 
lor, o pajiște targă la marginea o- 
rașului, lingă febrrea „Comuna din 
Paris“ pe care-și vor clădi locuin
țele.

— Uite, mi-arată Polo, mi-am 
luat și mobilă. Să am odaia și 
gata!

După masă e adunare cu toți 
membrii cooperativei în oraș, la 
sediul central. Adunarea a propus 
ca cineva să facă parte din con
siliul de conducere al cooperativei. 
Și a fost propus și ales bătrinul 
Gălățeanu, cel cu plete lungi și 
albe și cu fața arămie, al doilea 
responsabil cu producția șatrei.

Acum șatra are un bulibașă și 
un consilier.

...li ascult cum vorbesc și în 
minte îmi imaginez tabloul în 
care, venind dinspre Bicaz, șațra 
s-a împărțit în două.

trei t
popular din care face parte. Plus 
intr-o comisie silcică...

Să enumerăm deci. Cite sînt ? 
Cinci și cu patru fac nouă. Plus 
aceea de profesor — caretasăzică, 
zece. Deci sînt zece, memorați.

Asta-i deci toată filozofia supra
oamenilor. Toată chichița.

L-am felicitat pe supraom.
i — Să trăiești frățioare, la mai 
multe l

— Mersi.
— Și ce faci cu funcțiile ?
— Apoi ce să fac ? Stau și le 

număr.
— Pe urmă ?
— Pe urmă... le iau la tind. 

Intr-o zi sînt director, într-o zi 
președintele comisiei spartachiadei, 
pe urmă al comisiei Festivalului 
etc.

— Și iese ceva?.
— Ași!
— Și cum te-ai învîrtit de func

țiile astea ?
— Simplu. Vine de pildă cineva 

de la raionul U.T.M. și zice: 
„dumneata o să fii președinte la 
spartachiada‘ — Păi... — „Nici un 
păi. O să fii!“ Și sînt. Pe urmă 
vine altul și zice: „O să fii cu 
Festivalul^ — Păi... — Nimic. Pe 
urmă vine sfatul, școala și alții 
și-mi dau funcții. Pe urmă vine 
iar de la raion și zice: — Ce-i 
cu Festivalul ? — Ce să fie, ni
mic. — Ce-i cu „Lotul Festivalu
lui ?“ — Nimic. Sfatul ne-a dat 
un hectar în mijlocul pădurii, 
geaba îl semănăm că-l mănîncă 
porcii. — Treaba ta, răspunzi, ești 
președinte. Eu trec în referat ca 
realizat și însămînțat. Te privește.

Dar cu căminul ce-i ? — Nimic. 
N-am sediu. — Te privește. 
Uîte-așa e cu... Ce zici ?

Sărmanul supraom I Mi-era milă 
de eL Nouă sarcini plus una. Mă 
uitam la el cît era de resemnat și 
amărît. Nouă plus una I

— Te compătimesc, i-am spus. 
Sînt alături de dumneata.

Dintr-odată, supraomul a în
ceput sd rida yi să rida. Rîdea de 
se zguduia pămîntul. Eu îl privesc 
cam cruciș. O sfeclisem. „Uite, 
domnule, că tot are ceva de supra 
in eV". Era s-o tulesc.

— De ce rîzi ? — l-am întrebat. 
Mi-a răspuns printre sughițuri. 
— Mi-a venit să rîd că m-am 

gîndit la ceva. Ce-ar fi să vină 
într-o zi o dispoziție să se facă 
o ședință cu directorul căminului, 
cu președintele comisiei Festivalu
lui, al comisiei spartachiadei, al 
comisiei silvice, cu bibliotecarul, 
cu toți... Ha, ha!

Rîdea de se prăpădea.
— Formidabil! Să se țină re

ferate, să se ia cuvîntul, proces- 
verbal... Ha, ha I

Și rîzi și rîzi.
Mă și speriasem. Ce l-o fi a- 

pucat așa rîsul ? M-am îndepărtat 
încet-încet, cu prevedere. Cine 
știe ce-i mai vine în gînd. Apoi 
am luat-o la fugă. Fugeam de 
mîncam pămîntul. După vreun 
kilometru m-am oprit. Am ascul
tat. Tot se mai auzea cum rîde. 
Printre sughițuri și chicoteli supra
omul a mai zis ceva.

— Și să se-aleagă și-un pre
zidiu...

Pe urmă a început iar să rîdă 
și n-am mai auzit nimic. Brrr! 
Nu-mi mai trebuie supraoameni.

Auzi, nouă plus una.. t

JOI 16 MAI 1957

PROGRAMUL I
8.30 - Muzică; 9.00 - Valsuri; 10.00

— Mari interpreți ai muzicii lui'Bach;
10.28 — Muzică ușoară; 11.45 — Ra
dio Prichindel; 13.05 — Muzică ușoa
ră; 14 00 — Program de cîntece și 
jocuri populare; 14.45 — Cîntece de 
compozitori romtni; 15.05 — Muzică u- 
șoară de Radu Gheorghiu; 16.15 —
Vorbește Moscova I: 16 45 — „Săptă
mâna muzicii cehoslovace”; 18.00 —
Ctntă Alin Noreanu; 18.35 — Muzică 
populară înregistrată pe discuri „E- 
lectrecord”; 20.10 — Muzică de dans; 
21.00 — Jurnalul satelor; 23.15 — Mu
zică ușoară; 23.52—23.55 — Buletin 
de știri.

PROGRAMUL II
14.03 — Muzică romînească de es

tradă; 14.40 — Melodii lăutărești; 15.00
— Muzică din opere; 15.30 — Muzică 
ușoară; 16.45 — Din viața de concert 
a Capitalei; 17.40 — Ctntă Ansamblul 
de cîntece și dansuri al M.A.L; 19 30 — 
Reportaj; lâ.45 - Opera „Paiațe” de 
Leoncavallo; 21.15 — Cronică de artă; 
21.25 — Muzică ușoară; 23.00 — Bu-

Reportaj; lâ.45 - Opera „Paiațe” de

21.25 - /________ .
letin de știri, buletin meteorologic 
sport.

Pentru București în următoarele 
de ore: Vremea rămîne frumoasă 
călduroasă, iar cerul schimbător, 
înnourări ziua. Vînt cu ușoare in
tensificări ziua. Temperatura staționa
ră. Noaptea vâ oscila între 12 și 14 
grade, iar ziua va urca între 26 și 28 
grade.

Pentru următoarele trei zile în țară; 
Vreme caldă cu cer variabil ziua și 
mai mult senin noaptea. Ploi locale 
sub formă de averse însoțite de des
cărcări electrice în timpul dupăamie- 
zelor. Vînt slab $1 local potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară mai întîi, 
apoi staționară. Minimele vor oscila 
între 8 și 15 grade, iar maximele în. 
tre 24 și 31 grade.

24 
și 
cu



Presa internațională comentează 
cu viu interes convorbirea 

lui N. S. Hrușciov cu T. Catledge
R. CEHOSLOVACA

PRAGA 15 (Agerpres). — „Ru
de Pravo” și alte ziare cehoslovace 
au publicat la 14 mai textul con
vorbirii lui N. S. Hrușciov cu 
Catledge, redactorul șef al zia
rului american „New York Ti
mes”. „Rude Pravo” subliniază 
că Uniunea Sovietică nu vrea răz
boi și că face tot ce-i stă in pu
tință pentru întărirea păcii.

Publicind textul convorbirii lui 
N. S. Hrușciov ziarul „Prace” 
subliniază că este necesar în pri
mul rind să se rezolve problemele 
legate de relațiile dintre U.R.S.S. 
și S.U.A.

Ziarul „Lidova Demokracie” a- 
rată că in prezent hotărîtoare sint 
relațiile dintre Uniunea Sovieti
că și S.U.A.

B. P. POLONA

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 
La 14 mai ziarele „Tribuna Ludu”, 
„Zycie Warszawy” „Glos Pra
ce” „Zolnlerz Wolnosti” și alte 
ziare centrale poloneze au publi
cat sub titluri mari convorbirea 
lui N. S. Hrușciov cu Catledge, 
redactor-șef al ziarului american 
„New York Times”.

Intr-un titlu al ziarului „Zycie 
Warszawy” se spune : „Lichidarea 
Încordării in relațiile dintre sta
te este una din cele mai impor
tante probleme care trebuie să fie 
discutate”.

Convorbirea lui N .S. Hrușciov 
ru corespondentul american a fost 
transmisă de postul de radio 
Varșovia.

BELGIA

BRUXELLES 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ziarele belgiene 
publică la loc de frunte sub titluri 
mari știrea despre interviul lui 
N. S. Hrușciov acordat redactoru
lui șef al ziarului american „New 
York Times”. Ziarele au publicat 
interviul sub următoarele titluri:

Sesiunea Consiliului științific 
al Institutului unificat de cercetări 

nucleare
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

La 15 mai s-a deschis la Dubna 
cea de a doua sesiune a Consi
liului științific al Institutului 
unificat de cercetări nucleare, la 
care participă 12 state.

Din partea Republicii Populare 
Romîne la sesiune participă acad. 
Horia Hulubei, directorul Insti
tutului de fizică atomică al Aca
demiei R P R.. acad. S. Țiteica. 
V. Novacu, membru-corespondent 
al Academiei R P.R.

Printre oaspeți se află cunos- 
euți oameni de Știință ai statelor 
membre ale Institutului. D. I. Blo- 
hințev, directorul Institutului, a 
deschis prima ședință. întreaga 
asistență a felicitat apoi pe prof. 
V. Veksler și colectivul condus de 
el al laboratorului de energii înal
te, cu ocazia punerii în funcțiune 
cu succes al celui mai puternic 
accelerator din lume.

Cu un deosebit interes a fost

.TARil • ȘTIRI • ÎNSEMNĂRI • C0JJ1ENTAP.II
Businessul groazei UN PAS REALIST

Știința și arta 
romîneassă peste hotare

• Acad. prof. Grigore Moisil 
a fost invitat de Universitatea, 
din Bologna să țină un ciclu' 
de conferințe despre „Teoria' 
algebrică a mecanismelor au-. 
tomate11.

La 13 mai a.c. academicia
nul romîn și-a inaugurat seria, 
conferințelor la Bologna, vor-' 
bind despre „Teoria algebrică', 
a circuitelof’ electrice". <

Acad. prof. Gr. Moisil a fost1 
invitat de asemenea să țină' 
conferințe și la universitățile 

Groază •= bani. Simplu, fără ar
tificii contabile sau scamatorii ma. 
tematice. Bani obținuți din... groa
ză. Nu-i vorba de regele gangste
rilor Al Capone. El avea metode 
rafinate care nu se limitau la groa. 
ză. O minte ingenioasă a transfor- 

___T. .. mat groaza într-o marfă. Plătești 
din Milano și Neapoli. >> ca să te... îngrozești. Faptele nu se
• Primul artist străin care<? referă la pensionarii unui ospiciu 
» rinnrnrsnl în cadrul'' cj ja onorabili cetățeni londonezi. 

Numele profitorului acestui bu
siness al epocii atomice merită 
consemnat: James Carreras. De 
fapt, business ul acesta nu-i toc
mai.. original. L-au mai practicat 
și alții înaintea lui, cu mulți ani 
în urmă. Dl. Carreras La reeditat 
însă, în zilele noastre și n-are mo
tive să regrete muza inspiratoare.

„Ar trebui să vezi acest specta
col — i-a spus dl. Carreras unui 
redactor al ziarului londonez „Sun. 
day Express". Publicul țipă, pal
pită, urlă. Unii fug afară din cine
matograf. E minunat^.

Groază cu ajutorul peliculei ci
nematografice. Intr-o epocă în care

și-a dat concursul în cadrul 
Festivalului internațional „Pri
măvara la Praga 1957", a fost 
dirijorul Constantin Silvestri, 
artist al poporului din Repu

blica Populară Romînă, care 
în ziua de 14 mai a dirijat 
orchestra filarmonică din 
Brno, în sala „Smetana".

1 Auditorii au aplaudat căl
duros atît orchestra, cit și pe 

^dirijor, care și-a dovedit tot
odată și talentul de compo- 

Că problema impozitelor mereu 
crescinde constituie pentru multi 
englezi o adevărată dramă este 
un fapt îndeajuns de notoriu. Ni
meni nu-și închipuia totuși că ea 
ar fi putut figura vreodată pe a- 
fișal unși mare teatru londonez

C.nosCTJtul Stoll-Thea- ma impozitelor" amenință ăâ fi- 
tr : * i Angliei s-a văzut gureze și. în... repertoriul altor
•Et sâ iolocuias- teatre englez?...

„Deraiere Heure” — „Hrușciov 
se pronunță pentru o conferință 
a celor patru”; „Le Soir” — 
„Hrușciov a declarat: „Colabora
rea dintre Moscova și Washing
ton este condiția principală a des
tinderii” ; „Le Cite” — „Hrușciov 
ar dori să se întrunească cu Ei
senhower în S.U.A. El este con
vins insă că S.U.A. și aliații lor 
pregătesc un război de agresiune”.

R. D. GERMANA

BERLIN 15 (Agerpres). — Zia
rele din R.D. Germană au publi
cat la loc de frunte textul inte
gral sau o expunere amănunțită 
a interviului acordat de N S. 
Hrușciov redactorului șef al zia
rului „New York Times”. „Neue 
Deutschland” a publicat textul 
interviului pe prima pagină sub 
următorul titlu: „Uniunea Sovie
tică și America trebuie să ajungă 
la o înțelegere reciprocă”.

Ziarul subliniază necesitatea 
de a se ajunge la un acord intre 
marile puteri și. în primul rind. 
între U.R.S.S. și S.U.A., asupra 
problemelor fundamentale care 
frămîntă popoarele din Întreaga 
lume. Ziarul subliniază îndeosebi 
acel pasaj din intervijl Iui N. S 
Hrușciov în care acesta arată că 
problema germană poate și tre
buie să fie rezolvată numai de po
porul german însuși.

Publicind un rezumat al convor
birii lui N. S. Hrușciov cu zia
ristul american, ziarul „Neue 
Zeit” subliniază declarația lui 
N. S. Hrușciov că problema lichi
dării încordării în relațiile dintre 
state este una din principalele 
probleme care ar putea fi exa
minate In cadrul unei conferințe 
a conducătorilor guvernelor mari
lor puteri și că o altă problemă 
importantă este problema asigu
rării securității europene. „Neue 
Zeit” subliniază marea înaemnă- 
tate a declarației lui N. S. Hruș
ciov că problema germană poate 
și trebuie să fie rezolvată numa: 
de poporul german.

ascultat raportul prezentat de 
D. I. Blohințev, directorul msi.- 
tutului, cu privire la desfășurarea 
lucrărilor de proiectare și con
struire a 12 noi obiective ale 
institutului unificat printre care 
noi laboratoare și mari construcții 
experimentale.

Sesiunea Consiliului științific 
va dura citeva zile.

-----•------

Plenara C.C. al Partidului 
M mcitoresc L’nit Polonez

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția P-AT. 
la 15 mai s-a deschis cea de-a 
IX-a plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Wladislaw Gomulka, 
prim secretar al C.C. al P-M-U.P-, 
a prezentat raportul „Problemele 
fundamentale ale politicii partidu
lui".

că afișarea programu
lui săptămînal de spec
tacol cu un imens pa
nou ce redă în chip 
sugestiv întreaga dra
mă pe care o trăiește 
teatrul sub povara 
apăsătoare a impozite
lor fixate de guvern. 

Pentru ca spectato
rii să știe de ce vesti
tul „Stoll Theatre" 

și-a închis porțile, administrația 
a afișat la intrarea în sala de 
spectacole sumele plătite numai 
în 1955 și 1956 ca impozite. 

Drept rezultat pe panou se poa
te citi: „Acest teatru este închis". 
După cum reiese din comentariile 
amare ale presei londoneze „dra-

Mitingul prieteniei sovieto-mongole 
de la Kremlin

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 15 mai a a- 
vut loc în palatul mare al Krem
linului mitingul prieteniei po. 
poarelor sovietic și mongol. La 
miting au participat reprezentan
ții oamenilor muncii din capitală 
și fruntașii vieții publice.

In prezidiu an luat loc I. Țe- 
denbal, D. Damba, N. A. Bulga
nin, N. S. Hrușciov, L. AL Kaga- 
novici, G. M. Malenkov, A. I. 
Mikoian, V. M. Mofotov. M. A 
Suslov. L. 1. Brejnev, D. T. Șe- 
pilov, E. A. Furțeva. N. M. $ver- 
nik, A B. Aristov, N. I. Beliaev 
și P. N. Pospelov.

Mitingul a fost deschis da 
Bcbroi nikov. președintele Comite
tului Executiv al Sovietului de 
deputați ai oamenilor muncii din 
Moscova.

La miting au rostit cuviniâri 
I. ȚedenbaL N. A. Bulganin, D. 
Damba AL A Suslov.

1. ȚedenbaL președintele Con
siliului de Atiniștri al R P. Mon
gole. a declarat: Poporal moogvl 
datorează cucerirea bertaț.; > 
independenței sale național ca 

| și toate succesele obț.n-Jte in In- 
| tarirea independentei țării șt asi
gurarea dezvoltării R. P. Morgo- 
ie spre socialism, ajutorai frățesc 
generos și dezinteresat aardat 

I de încercatul nostru prieten — 
I poporal sovietic

Dușmanii poporalul mongol, a 
sublimat Țedenbal au Încercai 
nu odată să distrugă prietenia 
frățească care s-a stabilit In de
cursul istoriei Intre popoaie.e 
R. P. Mongole și U-R.S.S, să le 
dezbine, să semene discordie In
tre ele Dar aceste încercări nu 
s-au bucurat de succes, deoarece 
nicj o forță nu a putut abate po
porul mongol de la unica ca e 
justă trasată de Lemn.

Vizita de prieten e a delegației 
noastre guvernamentale in Uniu
nea Sovietică și tratativele noas
tre cu conducătorii sovietici des- 
îâșuraie intr-o atmosferă deose
bit de caldă și cordiala, vor avea 
o însemnătate uriașă pentru în
tărirea continuă a prieteniei in
tre popoarele R. P. Mongole ș 
U.R.S.S.. pentru dezvoltarea rapi

Plenara conducerii Lniunii 
scriitorilor sovietici

' MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 14 mai la

■ Casa cinematografiei din Mosco- 
i va s-a deschis cea de a treia 
! plenară a conducerii Uniun.i 
’ scriitorilor din U RSS. Pe or
dinea de zi figurează discutarea

1 raportului „Despre unde probie- 
' me ale dezvoltării literaturii so- 
1 retire după ce* de-al XXJea 
Congres ai PCL'St

Plenara a fost ăesch să de 
C A. Fedin. Cariatul de deschi
dere a fost rostit de A. A.

■ Snrkov.
I In raportul secretariatului crr- 
I ducerit sint analizate price puie 
| fundamenta'e ale literaturii sovie- 
! tke In lumina botărfrifor Congre- 
i sului al XX-rea al P CU S. pre
cum și unele probleme ale dez- 
voltării literaturii sovietice după 
Congres, probleme aie dervoltă- 
rii criticii și ale luptei pentru 

I afirmarea continuă a metodei

•m trăit tragedia de la Hiroșnua. 
atrocitățile dm Coreea și dod cu
noaștem barbariile dm Algeria ue 
poate oare inspăiminta o crimă ba
nală, ca pe \Temea hn Sbexioch 
Holmes ? Autorii producției intitu
lată cu nereținutâ mîndrie ^prr 
mul film de groaza englez, in cm- 
lorT au scontat priroexLa ce plana 
asupra operei lor dacă nu s-ar fi 
integrat în atmosfera hmm occi
dentale. Filmul este tehnicckr. Cu
loarea folosită cu preferința este 
cea roșie, revărsată pe ecran in 
valuri de singe vîscos, provesâd 
din mîini tăiate, ochi scori și ca
pete retezate. Redactcrul ce la 
„Sunday Express" notează : JFrm 
comparație, un abator ar picta un 
loc plăcuf.

Eroul filmului: faimosul Fran
kenstein. După 25 de ani. perso
najul pe care Boris Karloff l-a fă
cut celebru a reapărut pe ecran. 
De astă dată, vedeta nr. 1 este Chris- 
tofor Lee care apare în £dm cu un 
ochi opac, dinți ca de crocodil, 
rupți, oase craniene cu osatura vi
zibilă. In ansamblu, Lee a sugerat 
reporterului englez impresia unui 
scăpat dintr-un malaxor de ci
ment. De altfel, sintem asigurați 
că întreg personajul a fost con
ceput cu grijă macabră, iar ochii 
au fost procurați chiar de la morgă.

Subiectul filmului: un baron 
vrea să creeze în laborator o fiin
ță omenească. Pe cadavrul unui 
bandit grefează mîinile unui scuip, 
tor și capul unui mare gînditor. 
Bandit + sculptor + mare gîndi
tor =» om perfect. Perceptele mo
ralei burgheze sînt respectate cu 
sfințenie. Dar tocmai în virtutea 
lor „omul perfect" creat în labora
tor este un asasin maniac.

Aflăm că cenzura, păzitoare a 
puritanismului britanic, a suprimat 
o scenă : cea în care se vedea un 
cap cu pielea jupuindu-se plutind 
într-un vas. A fost singurul mo
ment de indignare a cenzorilor. In 
rest totul a fost considerat decent, 
inclusiv cadavrele atîrnate în cîr- 

dă mai departe a economiei șl 
culturii țării noastre, și vor sluji 
de asemenea cauzei întăririi ma
relui lagăr socialist.

Lulnd cuvintul. N. A. Bulganin 
a arătat că in cursul tratativelor 
cu delegația mongolă au lost 
discutate importante probleme a'e 
situației internaționale actua e, 
și că a existat o deplină unitate 
in aprecierea situației internațio
nale. S-a constatat, printre al.ele, 
că la sfirșitul anului trecut, in 
urma activității subversive a for
țelor agresive situația in Europa 
și in Orientul Apropiat s-a agra
vat.

Nu putem privi cu indiferență 
evenimentele care creează o stare 
de neliniște in Orientul Apropiat 
și Mijlocia — a declarat N. A. 
Bulganin. NoL a sublimat N A 
Bulganin, nu avem nici un iei 
de interese speciale in azeasză 
regiune, noi avem suficiente bo
gății naturale proprii. Singurul 
lucra care ne interesează in O- 
r«ntnl Apropiat și Mijlociii ca ș1 
in toate celelalte regiuni ale 
globului pămintesc. es*e menți
nerea și consolidarea păcii și a- 
cordarea dreptului de a-și hotărî 
singure soarta lor tuturor po
poarelor.

Referindu-se la prcblemele de
zarmării și interzicerii armei ato
mice și cu hidrogen. N. A. Bul
ganin a arătat că continuarea ex
periențelor cu arma nucleară 
stlrnește pe bună dreptate neli
niștea șă îngrijorarea tot mai 
mare a popoarelor Un ral impor
tant in această privință este me
nit să-l aibă mesa’ul către Con
gresul SUA și către par'anen- 
tul Marii BritaniL adoptat la re
centa ses-une a Sovietului Su 
prem al U.R.S S„ In care acestea 
sint chemate să contribuie la 
realizarea unui acord intre gu
verne cu privire la încetarea l- 
mediată a exploziilor experimen
tale ale bombelor atomice și cu 
hidrogen. Parlamentele tuturor 
țărilor și in primul rind pa-la- 
mentele S U A și Angliei pot a- 
dnce o mare con*rib-jtie la rezol
varea acestei importante proble
me a zilelor noastre.

N. A. Bulganin a relevat ma

realismului socialist. In raport 
se vorbește despre înalta —e-re 
a scriitorului, care presupune o 
participare activi a acestuia la 
viața sodetățiL Țelul acestei par
ticipări este de a Mracfopa In 
imagini artistice nou! care ia 
naștere In viața int.-egti socie
tăți ș> la viața Becăna oa n 
prâcessl fo^ee creatoare aent-z 
r —:nrr. care intage tot ce 
frânează retro tarea sacetățu.

Ia axa • țară £■ ioane serj- 
toru « c -Spna de peaAâCăți 
ati: de mari ca in U RSS pe-- 
tra a realiza roadele ■nari Ier 
c-eatoare. t»'—, ț> 1956 eleata 
„Sovetsăi Pisare* a edriat 3» 
cărți noi a'e airirrJer soviebd 
cootesponnL iar in acest u ăs- 
tențktueazâ să tipărească peste 
30) de cărți.

Tema tîra cnctespcraxi teapă 
un foc dem-inart bs irereaga bte- 
ratură se. etxă avari-ațo-a'ă

Pretexte
De csrind, tn cursa! tratative

lor a prwira La elTbrsrea de 
zi2t de Lntra^e In S.U-A. pantru 
T^sbni orchestrei simfonice a 
Fi'armonicei cehoslmace, orga- 
neie guvernamentale americane 
au insistat pentru luarea de am
prente digitale.

La ce^ar folosi oare F-BJ.-ului 
amprentele digitale ale artiștilor 
cehoslovaci? Să descopere talen
tul acestora oare? Nici decuml 
Este vorba de o veche practică a 
Departamentului de Stat al 
S.UA^ — barieră In calea dez
voltării relațiilor culturale dintre 
țări.

Revanșarzii 
la lucru!

Apropiindu-se alegerile pentru 
Bundestag, partidul „refugiați- 
Ior“ și-a întocmit o platformă 
electorală. Unul din punctele 
principale ale programului electo
ral este acela a restabilirii hota
relor Germaniei hitleriste. Vice
președintele partidului a declarat 
că partidul său insistă asupra te
ritoriului sudet și al Memelului. 
După cum se știe, primul aparține 
Cehoslovaciei iar al doilea R.S.S. 
Lituania. Cine ar mai avea iluzii 
despre caracterul „pașnic" al po
liticii oficiale vest-germane ar fi 
bine să ia seama la asemenea 
revendicări ale unui partid gu
vernamental. Ele seamănă cu cele 
ce au adus la declanșarea celui 
de-al doilea război mondial 

rea însemnătate a contactelor 
personale între oamenii de stat, 
contacte care în trecut au adus 
făloase. In prezent, a spus el. 
cind se manifestă din nou smp- 
tmele unei oarecari destinderi 
In încordarea internațională, se 
creează o situație favorabilă pen
tru reluarea acestor contacte.

N. A. Bulganin a declarat că 
Uniunea Sovietică a cerut și va 
cere întotdeauna să se acorde 
Republicii Populare Alongole lo
cui ce-i revine în Organizația 
Naț anilor Unite. El a condamnat 
pol tica discriminatorie dusă de 
puterile occidentale în această 
problemă.

Delegația guvernamentală mon- 
gc’.â — a spus N. A. Bulganin — 
a apreciat pozitiv restabilirea re
lit ier normale între Uniunea 
Sovietică și Japonia. Din partea 
" -paliei a fost exprimată Je a- 
st-mea năzuința spre normali
zarea relațiilor japono-mongnle. 
St- rfm întru totul această do- 
r nțj a guvernului R. P. Mongo- 
> —a declarat N. A. Bulganin — 
considerind-o ca o contribuție 
importantă Ia stabilirea unei at- 
-■-sfere de încredere reciprocă în 
Extremul Orient.

*
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: In seara zilei 
ce 15 mai au fost semnate la 
krerrîin declarația comună so- 
v»to-mongo!ă și declarația cu 
prrv-e la tratativele dintre dele
gațiile Partidului Comunist al U- 
■râai Sovietice și Partidului 
Pteo’ar Revoluționar Mongol.

Declarația comună a fost sem
nată de N A. Bulganin preșe- 
<e:e!e Consiliului de Miniștri al 
U R.S.S. și de I Țedenbal. preșe- 
dintele Consiliului de Miniștn al 
R. P. Mongole.

Declarația cu privire Ia trata
tivele dintre delegațiile Partidu- 
h. Comunist al Lniunii Sovietice 
și Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol a fost semnată de 
N- S Hrușciov. prim secretar al 
C.C. al PLUS și de D. Damba. 
Rrtra secretar al CC al Partidu. 
Ini Poptiiar Revoluționar Aton-

Ta proză, poezie apar tot mai 
fes ecere bune care zugrăvesc 
's mod veridic cultura și traiul, 
anca șă lupta oamenilor de peste 
betare pentru pace, democrație, 
pentru soda'. sm.

In capitolul raportului consa
crat critacii șt istoriei literare so
nete se menționează că au in- 
eepnt să fie tratate mai profund 
* nai coocrrt xoetemele mi» 
strre ari știre, se marefestă nai 
raita Wiirrnuti fată de eog- 
■ataa șa față de reodneie so 
asfogtsau va vulgar.

Ia mndițiH' actuale capătă o 
•rsemuatate reosect: de mare 
tratarea fcubiesefor realismului 
soc.aiist.

Pe cargiaea raportului au în
cetări dezbaterile

La plenară as-stâ D. T. Șepilov, 
meme-u scpiear.t al Prezidiului 
CC al P CL'.$. șă secretar al 
CC ai P.GUX.

i searc de 15 mai se- 
Adorte Zoii, președiz- 

tele part^nLd demo^ai-cre- 
ftin, a aceepest si jarmeze 
noul gxze^n Ualxcn. Inîr-o 
deciarafie fAc^td imediat după 
ce s-j anunțai acest lucru. 
Zoii, și-a exprimai intenția de 
a constiîxi ses guvern ^mono- 
eolor~, alcZc^iz excesiv din 
reprezentanți zi pertidnbâ sân.

• Hatem. directonil gene
ral, al Departamentul ni infor
mațiilor din Egipt a declarat 
că israelul Iși continuă poli
tica de provocări împotriva 
Egiptului. încâlcind lima de 
demarcație și efectuînd atacuri 
armate asupra populației ara
be din sectorul Gaza.

• S-a anunțat oficial că la 
21 mai va avea loc o ședință 
a Consiliului de Securitate a! 
O.N.U., la care se va examina 
plin ger ea Siriei împotriva Is
raelului In legătură cu încăl
carea de către acesta a acor
dului de armistițiu,

o După cum anunță presa 
democrată beriineză, ia tribu
nalul districtual din Leipzig 
a luat sfîrșit procesul lui 
R. Bergner, O. Kwelmaltz, 
W. Andres și A. Lampkovski, 
agenți ai serviciului de spionaj 
englez. Ei s-au ocupat cu strin- 
gerea de informații de spionaj 
cu caracter economic și mili
tar, au recrutat agenți pentru 
serviciul de spionaj englez, au 
săvîrșit acte de diversiune. 
Pentru activitatea subversivă 
împotriva Republicii Democra
te Germane, tribunalul a con
damnat pe agenții dușmani la 
închisoare pe diferite termene

© In după-amiaza de 15 
mai primul ministru al Dane
marcei, Hansen, a prezentat 
regelui Frederic demisia gu
vernului său. într-o declarație 
făcută reprezentanților presei, 
Hansen a arătat că și-a pre
zentat demisia pentru a da 
posibilitatea formării unui nou 
guvern conform cu rezultatele 
alegerilor parlamentare din 
14 mai.

Al 111-lea Congres al 
Noii Uniuni democrate 
a tineretului chinez

I I

î
i

PEKIN 15 (Agerpres), —} 
China Nouă transmite: La 15 ț 
mai s-a deschis la Pekin cel\ 
de-al treilea Congres al Noiil 
Uniuni democrate a tineretu- ț 
lui chinez. La Congres parti-1 
cipă un număr de 1.473 dele-\ 
gați, reprezentînd 23 milioane { 
de membri. J

Președintele Mao Țze-dun i 
și alți conducători de frunte [ 
ai Partidului Comunist din ? 
China, care participă la con- • 
greș au fost intîmpinați cu | 
ovații îndelungi de asistență. |

La ordinea de zi a Congre-l 
sului figurează următoarele f 
puncte ; 
uniunii, 
raportul 
puse și 
nilor viitoare precum și ale-ț 
gerea noului Comitet Central. ?

în numele Comitetului Cen*i 
trai al Uniunii Hu lao-PanA 
secretar al Noii Uniuni demo-ț 
crate a tineretului chinez, a î 
propus schimbarea numelui inj 
Uniunea Tineretului Comunist ? 
Chinez. |

schimbarea numelui 
revizuirea statutului, 
asupra activității de- 
discuții asupra sard-

.Ziua studenților străini" 
în R. D. Germană
LEIPZIG 15 (Agerpres). — 

A.D.N. transmite:
La 12 mai la Universitatea 

„Karl Marx** din Leipzig s-a 
sărbătorit „Ziua studenților 
străini*1, la care au luat parte 
peste 500 de studenți din 33 
de țări, care studiază în Leip
zig.

Cei prezenți au adoptat în 
unanimitate o scrisoare de 
solidaritate cu lupta curajoa
să dusă de poporul algerian 
pentru eliberare.

Ziua s-a încheiat cu un 
program cultural prezentat de 
către studenții din diferite 

I lărL

—

Guvernul francez 
continuă boicotul 
Canalului de Suez

PARIS 15 (Agerpres). — In 
seara de 15 mai a avut loc la 
Paris o ședință a Consiliului de 

! -Miniștri convocată pentru exami- 
i narea politicii în problema Ca 
I naiului de Suez. In ciuda faptu- 
| 'ui că celelalte țâri occidentale 

au anunțat eă-și retrag recoman
dările de boicotare a Canalului 
guvernul francez a anunțat că 
intenționează să continuie boico- 

I tul.
In continuarea ședinței Molie! 

a declarat câ este hotărît sa nu 
recunoască declarația guvernului 
egiptean cu privire la navigația 
pr.r. Canalul de Suez. El a pre- 
mzat câ va cere in continuare 
raselor franceze să nu folosească 

. Garafol spre a nu plăti «utorita- 
I țifor egiptene taxele de tranzit

Hotărirea guvernului francez 
de a continua boicotul Canalului 
de Suez și încercările cercurilor 
guvernante de la Paris de a 
menține o situație de încordare 
■n Orientut Atijlociu provoacă a- 
cincă nemulțumire a păturilor 
ărgi ale opiniei publice Iranceze 

i Și a cercurilor economice.

Declarația citită !n Camera Comunelor de premierul Mac Millan 
c« pnnre la reluarea navigației prin Canalul de Suez. întărește 

britanic și partidul conservator iși îndreaptă 
poIiUca pe un făgaș mai realist.

Declarația guvernului britanic cu privire la încetarea boicotării 
Canalului de Suez de către vasele britanice înseamnă capitularea 
în fața unei evidențe. Canalul de Suez aparține poporului egip* 
lean iar tlrguieiile ce au urmat agresiunii împotriva Egiptului n-au 

drepturile egiptenilor asupra bunurilor ce le apar- 
țM. Hotărirea britanică a fost determinată de o serie de fapte. 
Scumpirea unor produse din cauza traficului ocolit prin sudul 
Africei. Intirzierea in transporturi, greutăți în aprovizionarea cu 
materii prime și în desfacerea unor produse, încetarea boicotului 
de către armatorii scandinavi și vest-germanl, folosirea de către 
Germania occidentală a absenței Angliei de pe piața arabă pentru 
a-și cuceri poziții ferme, iată o parte a elementelor ce-au silit gu
vernul britanic să primească de bună voie un duș de realism în 
politică.

in declarația lui Mac Millan se afirmă că s-au luat măsuri 
pentrn crearea unui fond special în lire convertibile și că vor avea 
ioc discuții anglo-egiptene pentru modificarea restricțiilor impuse 
conturilor egiptene Agenția «France Presse“, citind cercuri ofi
ciale, anunță ci săptămina viitoare vor începe la Roma tratative 
financiare anglo-egiptene cu privire la revendicările reciproce și la 
compensații. Aceeași agenție notează că în cercurile oficiale brita
nice hotărirea guvernului englez este considerată ca primul pas 
către reluarea relațiilor normale dintre Anglia și Egipt. Se pre
supune. în aceleași cercuri, că foarte curînd «fondurile egiptene 
evaluate la 110.000.000 lire sterline vor fi deblocate, cel puțin 
parțial.

Cea mai mare parte a presei britanice comentează favorabil ho
tărirea guvernului. «Financial Times", „New Cronicle" șl „Times4* 
sint de părere că „un boicot unilateral n-ar fi avut succes, ținind 
seama că mai toate națiunile beneficiare purced la folosirea ca
nalului". O parte a presei de dreapta ca „Manchester Guardian" 
își exprimă gălăgios nemulțumirea fața de ceea ce consideră „eșe
cul politicii britanice". Aceeași nemulțumire îl stăpînește și pe 
lordul Salisbury, susținător înfocat al politicii de intransigență față 
de „răsvrătiți". Lordul este mîhnit și ,.regretă profund" hotărirea 
guvernului. „Această hotărire, a spus Salisbury, se aseamănă prea 
mult cu o capitulare, indiferent dacă considerăm acest lucru agrea
bil sau chiar insuportabil".

Dincoace de Canalul Mînecii, purtătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe, fără a comenta prea mult actul guvernului 
britanic, a declarat că «Franța va continua să boicoteze Canalul 
de Suez, indiferent de hotărîrile altor puteri occidentale44. Simul* 
tan cu această declarație menită parcă să sublinieze hotărirea unila
terală a cercurilor diriguitoare, presa franceză anunță scumpirea 
benzinii pentru a șaptea oară în 15 luni.

Hotărirea guvernului britanic este, în pofida unor nemulțumiri 
și a mîhnirii donquichoților colonialiști, un act realist de 0 mare 
importanță. Ea înseamnă o recunoaștere implicită a eșecului su
ferit de agresiunea împotriva Egiptului și totodată o recunoaștere 
a suveranității Egiptului asupra Canalului de Suez. Capitularea 
Angliei în fața realității înseamnă că lupta consecventă a unui 
popor pentru afirmare? drepturilor sale izbîndește pînă la urmă 
chiar și față de cei interesați, subiectiv, în susținerea contrariului.

AL. GîRNEAȚA

CAMIL PETRESCU |

In noaptea de 14 crt., la ora 
23,40, a încetat din viață după o 
grea suferință, la locuința sa din 
București, academicianul Camil 
Petrescu, strălucit scriitor, om de 
teatru, personalitate multilaterală 
a vieții noastre culturale și artis
tice.

Camil Petrescu s-a născut în 
1894. El și-a terminat studiile su
perioare la Universitatea din 
București obținînd titlul de doc
tor în litere și filozofie.

Debutînd în literatură încă din 
adolescență, s-a remarcat ca 
dramaturg, prozator, poet și pu
blicist în anii care au urmat pri
mului război mondial. Intemeietoi 
și conducător al mai multor pu. 
blicații periodice, eseist și zia
rist, Camil Petrescu a participat, 
de-a lungul unei întregi epoci, la 
dezbaterile de idei, distingindu.se 
prin comentariul său pus în ser
viciul rațiunii și al progresului 
social. Spirit pasionat, lucid și 
original, Camil Petrescu a fost 
una din prezențele culturale cele 
mai vii ale timpului său. El este 
creatorul uneia din operele cele 
mai de seamă ale literaturii romi 
ne, prin calitățile de pătrundere 
psihologică și socială, prin în
drăzneala ideilor și prin perfec
țiunea artei sale. In toate dome
niile în care s-a manifestat ta
lentul său literar, Camil Pelres- 
cu a adus o contribuție excepțio. 
nală. Teatrul, romanul, poezia a'J 
dobîndit prin Camil Petrescu 
impulsuri atît de noi și fecunde, 
incit numele și contribuția lui se 
leagă adine de întreaga dezvol
tare a literaturii și culturii noas
tre în ultimele patru decenii O- 
perele sale, printre care romane
le : „Ultima noapte de dragoste, 
întiia noapte de război” și „Patul 
lui Procust”, piesele de teairu : 
„Suflete tari”, „Jocul ielelor”. 
„Mitică Popescu”, „Danton”, 
„Act venețian”, „Mioara” și alte
le i-au adus prețuirea unui nu
meros public cititor și un bine 
meritat prestigiu, cu toată 
rezerva manifestată de cercurile 
oficiale ale vremii. Ca director al 
Teatrului Național din București, 
Camil Petrescu a dat o impor. 
tantă contribuție la promovarea 
dramaturgiei originale și la for
marea unor talentati actori ai 
teatrului nostru.

Literatura lui Camil Petrescu 
a dobîndit, după eliberarea țării 
noastre, o nouă strălucire. In 
această perioadă Camil Petrescu 
creează piesa de teatru „Bălce- 
scu” și lucrează la piesa „Cara- 
giale”.

Activitatea sa de scriitor a fost 
încununată de realizarea romanu
lui „Un om între oameni”, im
presionantă frescă epică profund 
documentată și de înaltă valoare 
artistică a epocii revoluției din 
1848 in tara noastră, una din 
cele mai însemnate lucrări care 
Îmbogățesc patrimoniul literaturii 
romine.

Camil Pefrescu a îmbinat mun
ca de creație literară cu o bogată 
activitate obștească. Cu convin

Academia Repnbllcii Populare Romîne 
Ministerul Invățămintului și Culturii 
Uniunea Scriitorilor din R.P.R.

★ ★

Prezidiul Academiei R.P.R., Mi
nisterul Invățămintului și Culturii 
și Uniunea Scriitorilor anunță cu 
profundă durere încetarea din 
viață a academicianului Camil 

gerea că rolul Intelectualului 
înaintat este de a sluji cu devo
tament cauza poporului, Camil 
Petrescu s-a alăturat cu hotărire 
luptei pentru construirea unei 
vieți noi în țara noastră. El a 
îmbrățișat cu căldură îndrumările 
Partidului Muncitoresc Romîn cu 
privire la literatură și la munca 
intelectuală și a militat, prin ope

rele sale literare, prin activitatea 
sa publicistică, tn cadrul Uniunii 
scriitorilor și în conducerea re
vistelor „Contemporanul” și „Tea
tru”, pentru dezvoltarea literaturii 
noastre noi, realist-soclaliste.

Puțin timp înainte de a ne pă
răsi, pregătindu-se să scrie un 
articol pentru revista „Lupta de 
clasă”, Camil Petrescu a mențio
nat că intenționează să trateze 
in mod special despre „necesi
tatea de a întări tndrumarea par
tidului în literatură; răspunderea 
scriitorului față de societate; 
combaterea încercărilor de a în
funda opera literară în indife
rență fată de epoca actuală”.

Dînd dovadă de o energie ine
puizabilă. Camil Petrescu a par
ticipat activ la diferite acțiuni pe 
tărîm social-cultural aducindu-și 
contribuția sa valoroasă în dez
voltarea culturii noastre, în 
opera de ridicare culturală a 
maselor populare.

Camil Petrescu a fost membru 
titular al Academiei R.P.R., mem
bru în Comitetul de conducere al 
Uniunii scriitorilor și membru în 
Comitetul național pentru apăra
rea păcii din R.P.R.

Pentru creația sa literară și 
pentru activitatea sa cetățenească 
de mare prestigiu, Camil Petrescu 
a fost distins cu „Ordinul Muncii” 
clasa I-a și cu alte ordine și me
dalii și a primit de două ori titlul 
de Laureat al Premiului de Stat.

Prin dispariția lui Camil Pe
trescu viața culturală și artistică 
din tara noastră suferă o foarte 
grea pierdere.

Datorită contribuției aduse la 
tezaurul nostru spiritual, Camil 
Petrescu rămîne unul din cei mai 
mari scriitori ai literaturii ro
mine și unul din cei mai de 
seamă reprezentanți ai geniului 
artistic al poporului nostru.

*
Petrescu, membru al Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R. reprezen
tant de seamă al culturii romî- 
nești.

★
Pentru organizarea funerariilor 
acad. Camil Petrescu s-a consti
tuit o comisie formată din ;

Acad. St. Milcu, secretar prim 
al Academiei R.P.R., Ion Pas, ad
junct al ministrului învățămîntu- 
lui și Culturii, acad. Alexandru 
Rosetti, acad. Stancu Zaharia, 
Ion Marin Sadoveanu, Eugen 
Jebeleanu, Mihai Gaflța.

★
Comisia pentru organizarea fu

nerariilor academicianului Camil 
Petrescu comunică :

Pentru a-și lua rămas bun de 
la academicianul Camil Petrescu, 
oamenii de știință și cultură, 
prietenii, colaboratorii și toți cei 
care i-au cunoscut și iubit opera 
au acces în sala Academiei R.P.R. 
din~ calea Victoriei 125, unde se 
află corpul defunctului, în zilele 
de joi 16 mai între orele 16—19 
și vineri 17 mai între orele 
12-16.

Adunarea de doliu va avea loc 
în sala Academiei R.P.R. în ziua 
de vineri 17 mai orele 16, iar 
înhumarea va avea loc la cimi
tirul Belu. la ora 18.

-----•-----

Informații
Miercuri după-amiază a avut loc 
la Casa Ziariștilor din București 
un simpozion asupra scenariului 
Și spectacolului piesei „Rețeta 
fericirii” de Aurel Baranga.

La simpozion au luat parte nu
meroși ziariști romîni, precum și 
corespondenți ai presei străine 
din țara noastră.

în cadrul simpozionului au 
vorbit Marietta Sadova, maestră 
emerită a artei, Florih Tornea, 
redactor șef adjunct al revistei 
„Teatru” și scriitorul Aurel Ba
ranga, autorul piesei.

★
In cursul acestei luni specta

torii bucureșteni vor putea vedea 
noi premiere teatrale.

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale” va prezenta piesa „Insti
tutorii” de Otto Ernst în regia 
lui I. Finteșteanu, iar Teatrul 
Armatei piesa „Suflete de hirtie” 
de Dihovcinîi și Slobodskoi.

Noile lucrări ale dramaturgiei 
originale „Nemaipomenita furtu
nă” și „Noi cei fără de moarte” 
de M. Davidoglu în regia lui M. 
Raicu vor vedea lumina rampei 
pe scena Teatrului „C. Nottara”.

Vor mai fi prezentate în pre
mieră la Teatrul Municipal „Casa 
din marginea orașului” de A. Ar. 
buzov iar la Teatrul C.F.R. Giu- 
lești „întoarcerea lui Cristofor 
Columb” de L. Brukstein.
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