
Pe „loturile Festivalului”

)intr-un carnet de însemnări
Cu voia lui și-a dumneavoastră 
ii permit aici să pun in ordine 
semnările lui Marin Ștefan 
:retar al organizației de bază 
T.'M. din comuna Leu raionul 
aiova.
zi de la începutul primăverii.
La noi ziarele sosesc chiar în 
ta aparifiei lor la București, 
nd treabă. Altfel aș fi aflat 
ia mline despre „lotul Festiva- 
ui**. Chestia asta cu „lotul Fe- 
valului** e formidabilă. Cum 
o fi dat prin cap? Băieți deș- 
tți... Și noi stăteam cu mtinile 
sin și ne tot gindeam; ce să 
em? Acuma s-a lămurit. Mă 
c prin sat să văd dacă băieții 
citit ziarul și ce părere au.
martie.

Xm avut adunare generală 
T.M. Și despre ce credeți că 
, vorbit mai mult ? Despre 
ul Festivalului. Mai tntîi am 
itat eu „importanța acestei ac- 
ni tinerești**. A m spus așa : 
măriși, se apropie mereu mai 
lt zilele mult așteptate ale ce- 
de-al Vblea Festival al Tinere- 
ui și Studenților ce se va ține 

Moscova. Tineretul patriei 
istre...** ș.a.m,d'
Știți ce a spus Stelian Mazilu ? 
u, tovarăși, ca să vă arăt con- 
t că vreau să fac tot ce pot 
itru Festival, am să vin cu 
lajul meu la muncă pe lotul 
itivalului de cite ori are să fie 
)oie. Eu cred că toți utemiștii 
buie să facă la fel**.
Ista a fost părerea tuturor.
martie.

Iz/ s-a stabilit cite hectare de 
niht o să avem. Cinci. Am 
ărît să punem patru hectare 
porumb hibrid și un hectar cu 
clă de zahăr (sfecla de zahăr 
nai bănoasă. Avem noi soco- 
le noastre).
'ot azi vine la mine Călinescu 
relia — instructoarea superioa- 
de pionieri — și zice:
- Pionierii mei vor să. vă 
te.
- Ei taci... Și mă rog, tn ce 
vor pionierii dumneavoastră 

ne ajute?
rină la urmă a trebuit să iau 
rurile în serios și să convin 
instructoarea să le dăm pio- 

rilor o bucățică din lotul no- 
i. Am stabilit ce au de făcut, 
jcamdată trebuie să stringă 
umb de sămință, ca și noi.
eva zile mai tirziu.
\m strlns toată sămință. Venea 

cinci in cinci minute cite 
ti cu ctte un kilogram-două 
porumb. Eu zic că, dacă ar 

I fi ținut clteva zile, nici nu 
i era nevoie să mai semănăm;

aveam deja toată recolta, (mai 
glumesc și eu).

La școală au adus sămtnfă și 
niște finei de-a intlia. li. vid pe 
unul cu ghiozdanul 
întreb:

— Ce-ai acolo măi
— Săminfăl
— Păi tu spargi 

clasă ? Se poate ?
— Păi nu că asta-i sămință 

pentru lotul pionierului...
31 martie.

Am fost la fața... lotului. Lotul 
nostru e la Bratu, dincolo de 
calea ferată. Bun pămlnt. L-am 
luat cu mine șl pe Ghiban Alese, 
tehnicianul agricol. Amindoi am 
măsurat terenul. Au ieșit cinci 
hectare in cap. Trebuie arat și 
semănat. In 3 aprilie

3 aprilie.
Azi am arat și-am semănat 

toate cele cinci hectare. Cum am 
reușit să facem totul tntr-o sin
gură zi ? Care o zi, că am ter
minat pe la ora două. Ce-i drept ți 
eu sint puțin nedumerit. Ne-am a- 
dunat ln mijlocul satuiui cu tații. 
Pe urmă am plecat cu carele spre 
Bratu. Pe drum am glumit, am 
ris, am cintat. A mers ușor ara
tul, pentru că pămîntul fusese 
ogorît și in toamnă. In urma plu
gurilor veneau marcatoarele p 
semănau porumb. Nu vă inchiputt 
ce poftă de lucru aveam cu toții.
23 aprilie.

A plouat mereu șl a iest destul 
de rece. E mult noroi. Mc cuprin
sese îngrijorarea fi m-am sus 
pină la lot. Pămîntul a prin 
scoarță. M-am întors repede 
sat, am adunat cițiva utemefti ș 
m-am sfătuit cu ei. Zilele astea 
trebuie să mergem să-l 
Urgent. Numai de n-ar

24 aprilie.
Iar plouă.

26 aprilie.
A plouat puțin.

27 aprilie.
Nu ne-am mai putut 

Am ieșit și-am gripat. 
însemnări generale.

Cred că prin 15 mai o să facem 
prima prașilă. Cînd nemim pune 
toți uiemiftii— cel puțin trei 
prășite o să facem. Sfecla e tare 
frumoasă. Cind am fost la con
sfătuirea pe regiune, ln legătură 
cu loturile Festivalului un inginer 
ne-a dai indicații- O să facem 
și noi polenizarea artificială su- 
plimentară. Eu zic c-o să avem 
o recoltă bună.

umflat

țtcă?

semințe

Și-l

în

Hm, lotul ăsta mi-a umplut 
zilele din primă: zra asta cu o 
bucurie neațteptcti. E afa, un 
fel de mindrie. De ‘apt. am ob
servat că mai tofi tinerii din or
ganizație sint la iei de bucurofi 
să ftie că prin st'ida-.s lor au 
făcut ceva concret H iitimoina- 
rea Festivalului de la Moscova.

Proletari din toate țările.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
P*_ conf.
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Primirea 
ambasadorului Turciei 
de către președintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine, 

Chivu Stoica
14, pre- 
Miniștri 
Romine,

Joi 16 mai a.c. la ora 
ședințele Consiliului de 
al Republicii Populare 
Chivu Stoica, a primit în audien
ța pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar ai Turdei, di. 
Cela’. Teofik Karasapan.

întrevederea a decurs într-o at
mosfera cordiala.

MINERII
și-cru înzasat noile 

cîștiguri
PETROȘ ANI (de ta Gh. Tăo-

TELEGRAMA
Excelenței Sale

D-Ini Dr. PETRE GROZA
Preștiiit»te Pil■■ Mwfi 

Adunări Naționale a RepnMica 
Popula.-» Romine

Rog pe Excelenta Voastră sâ 
primească sincerele mele cu’.țu- 
miri pentru bonele vâri pe care 
Excelența Voastră și Marea Ado
ri ar e Națională au brnevoct sâ ru
le adreseze pentru a xbâ fe*ci:a 
cu ocara alegeri. me’-e ca preșe- 
dinte iederaL

ADOLF SCHARF 
Președinte Federal al Austriei

Impresiile grave
ile unor „drumeți veseli“
.m însoțit timp de două zile și 
i lungul a cîtorva sute de kilo- 
ri pe studenții anului IV ai 
itutului dc teatru, talente va- 
e și pline de promisiuni, reu- 

ad-hoc sub numele, pe cale 
a deveni celebru, de „drumeți 
îli”. Cîștigătorii concursului cu 
a „Prin teatrele din Capitală” 
bucurau de generozitatea Ofi- 
ui național de turism care le 
ese la dispoziție un „Chausson” 
acelea care fac deliciile iubi

tor de tehnică 4- confort, apoi 
iere ireproșabile la hotelul 
rpați” din Orașul Stalin, mese 
stanțiale fără băuturi alcoolice 
>riveliști la discreție. Sarcina 
a evoca fie și sumar o aseme- 
excursie este totuși ingrată, 

i cîntecele .nici glumele, nici 
nplarile cu haz sau fără, nici 
iții le autentice sau iluzorii, nici 
nul, nici popasurile, nimic nu 
te fi reconstituit fără a se pier- 
suflul de viață- al călătoriei, 
ă însă, folosind metoda lui Cu. 
, din cîteva oase se poate re- 
: scheletul, dacă aceasta poate 
țumi pe cineva, ei bine, iată... 
otul a început cu o ploaie se- 
.. Picăturile ciocăneau stăruitor 
jeamurile verzi ale autobusului, 
i dus dracului!” reflectau cu 
tare și prea puțin protocolar 

meții veseli**, privind destul 
imărîți afară, în vreme ce șo- 
ia urca Valea Prahovei. La Si- 
, Peleșul abia fu întrezărit prin 
:a fumurie, Caraimanul, Coști- 
8 ascunseseră din fața privirilor, 
peisajele refuzate (noroc că
i cele mai cunoscute) benefi-
ii scaunelor comode se resem- 
i, în compensație, să cînte, să 
ame, să șarjeze amuzîndu-se 
irade sforăitoare, de genul :
□, desigur, n-ai fost mamă 
a să simți durerea ei...”
1 replică, tocmai ochii plini de 
țoste ai unei mame au alungat 
ia. La Poiana Țapului, «pul 
re studenți coborî ca să-și îm- 
ișeze părinții. Puțin după a- 
i, ploaia încetă. Sînt gata să 
unt acuzarea de misticism pen- 
faptul de a fi pus în legătură 
ă fapte absolut întîmplătoare.
a Orașul Stalin, sub un cera Orașul Stalin, sub un 
at, mîhnit încă, drumeții au 
tat muzeul orașului, au pipăit 
privirea zale și unelte de tor- 

haine medievale și steaguri 
breslelor, s-au urcat pe zidurile 
ase din vechea cetate a Bra- 
rlui, după ce, strinși în jurul 
:hetei enorme, s-au informat a. 
ra punctului în care se aflau 
icel moment. De-a lungul călă
ri, aveau să mai asculte răsu- 
ea grea a secolelor la Biserica 
igră, la Castelul Brân și la 
•tea de Argeș... Unde, cînd, în 
î piesă istorică, amintirea aces- 
ceasuri va da vibrație și trăire 
•rpretului, vizitatorul de astăzi ? 
se știe. Dpr imprimarea rămîne,

in ceara subțire a sensibilității 
sale.

I-am privit pe călătorii noștri 
ascultînd, sub imensele ogive ale 
Bisericii Negre, o bucată de Bach. 
A fost o vrajă. In sunetele orgii 
se ridicau, fîlfîind, toate păsările 
lumii ,cădeau în ploaie luceferii, 
se oprea din rotație pămîntul, uni
versul întreg devenea o simplă cu
tie de rezonanțe. încremenire. Ui
tare de sine. O fată plîngea tăcut.

După aceea, ghidul n-avea de- 
cît să dea explicații, să „facă” is
toricul, să arate odoarele, frescele, 
cristelnița de 500 de ani, covoa
rele, cu vechime seculară și ele, — 
nimic nu a mai egalat polifonia, 
încremenirea, plînsul sugrumat al 
cuiva. Mai tirziu L. U. mi-a spus, 
referindu-se la rolurile ei, că se 
consumă serios, căci trăind intens 
momentele dramatice, nu știe încă 
să plîngă „tehnic”. Personal, nici 
nu-i urez să învețe tehnica plînsu- 
lui, deși aceasta e, mai mult ca si. 
gur, foarte necesară actorului, de
oarece nu orice dramaturg jucat 
are geniul lui Bach și mai este 
vorba și de frecvența spectacolelor. 
Totuși...

A doua zi a excursiei, după o o- 
dihnă relativă (în ajun, la ora 19, 
sosirea din cursa ciclistă pe circui
tul regiunii Stalin a avut loc sub 
ferestrele hotelului; cina a fost 
agitată și dansul prelungit), Țara 
Bîrsei întîmpină însorită mult ele
gantul „Chausson”. Printr-o meta
morfoză explicabilă în afara ling
visticii, toți îi spun mașinii, fami
liar și drăgăstos, „șoșon”. Șoșonul 
gonește pe șosea cu 70 kilometri 
pe oră, încălzit pe dinafară de ra
zele soarelui iar din interior de 
verva îndrăcită a lui Cosma Bra- 
șoveanu .sufletul excursiei, creator 
de momente vesele ,imitator înzes
trat, mim remarcabil .animator prin 
definiție. Pînă azi nu l-am văzut 
în nici un rol, dar nu mai am în
doieli asupra talentului său. („Mer. 
si asemenea” — parcă-1 aud). De 
altfel este cel care a cîștigat cele 
mai multe puncte în concurs și va 
pleca la Moscova ca atare.

De la Bran, unde „drumeții ve
seli” au dat ocol castelului închis și 
unde un îndrăzneț s-a fotografiat 
în chip de prometeu, sus, pe stîn- 
cile din care clădirea sobră se des
prinde parcă dăltuită, de la Bran 
spre podul Dîmbovicioarei s-au 
deschis cele mai uluitoare pri
veliști.

Autorii dramatici se feresc să in. 
troducă în piesele lor peisaje na
rate. Căci s-ar afla pe muchie de 
cuțit. Dacă actorul nu retrăiește 
cu plenitudine icoane văzute și re
simțite profund, atunci cuvintele 
pe care le rostește nu reușesc să 
picteze, extazul se prăbușește în 
monotonie, emoția devine platitu
dine. E un risc pe care dramatur
gii preferă să-l evite. Desigur pa
noramicele aparțin cinematogra-

firi, nu teatrului, totaji riscul de 
care \xsrbeam ar fi mai mic daca 
drumul de la Bran la Rucăr ar fi 
parcurs in cîteva rinduri. încet, pe 
îndelete, de tinerii oameni ai sce
nei.

Versantul Carpaților opus Viii 
Prahovei strilucea in lumini, vîr- 
furi de diamant captau razele so
lare în focare cotosaie. Zunțuiți alb 
pe fondul de azur, munții nesHrșib 
însoțeau cu nepăsare zbuciumul 
serpentinelor. Pădurile nuanțau 
verdele pe infinite game cromatice: 
văile profunde se desselcau brusc, 
după o cotitură, zmălțuite cu fan
tezie, șențuite in abisul lor de cile . 
un firicel de apă cintătoare. Une
ori, pe niște pante verzi, răsărea 
un petec de pămlnt cafeniu : oa
meni arau acolo, în tăcerea alpină, 
sub cerul aproape, în ftrat-J sub
țire de pămlnt depus peste kilo
metrii verticali de rocă, arau ne
verosimil, aplecați peste plugul lor 
tras de un cal. Plinea...

I-am privit pe studenții anului 
IV. Vedeau ? Nu toți- Unii, nu. I 
Cîțiva își spuneau nimicuri. Dar 
cei mai mulți filtrau priveliștile cu ’ 
ochii întredeschiși, lâsînd sâ pă
trundă, puțin cîte puțin, frumuse
țea necuprinsă din jur. Cu pupilele 
micșorate altfel i-ar fi orbit L. U. 
a spus încet, privind norii albi răs
turnați patetic peste o cuhne: 
parcă sînt așezați de mîna lui Fi
gueroa. Cineva s-a uitat la mun-

ȘTEFAN IUREȘ

Despre ce condiții
este vorba?

lot de 
r.M. de 

ale- 
CF.lt
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Colaborare strînsă șl sprijin 
f reciproc în activitatea obș- 
I tească.
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— Ce-i datorăm
de LUCIAN RAICU

La revedere,
NAZIM

Intrucît Nazim Hikmet avea 
să ne părăsească (ara doar 
peste o zi, după o 'activitate 
de trei săptămini, discuția cu 
renumitul poet și dramaturg 
progresist turc a purtat certe 
note de sinteză. Da, după o 
ACTIVITATE de trei săptă
mini. Consider că altfel nu ar 
putea fi caracterizată perioada 
pe care și-a petrecut-o Nazim 
Hikmet in țara noastră.

Tocmai deschidea pachețelul 
primit de la un admirator, in care 
se afla o foiță fină de pistil tur
cesc. A dus mina la inimă, apoi 
la buze și la frunte: expresia 
orientală mai profundă a roffîî- 
nescului „mulțumesc-.
— Să revenim la ale noastre... Zi

lele pe care le-am petrecut în 
Rominia vor constitui pentru 
mine. întotdeauna. . o amintire 
mai mult decît plăcută... Am vi
zitat cite ceva din București... 
M-a interesat teatrul rominesc...

Nazim Hikmet situează teatrul 
rominesc printre cele mai bune 
teatre din lume: „Arta interpre
tativă merită toată lauda... Am 
văzut artiști profunzi, cu simț, cu 
măsură, cu o mare cultură inter
pretativă. Consider că Beiigan 
este uu mare artist-. De aseme
nea. are multe cuvinte de apre
ciere pentru regizorul Mony 
Ghelerter, și în general pentru 
tot colectivul care interpretează 
piesa Ziariștii- de Al. Miro- 
dan.

— Despre această piesă, în

HIKMET!
mod special a; vrea să vă spun 
că este un mare succes al teatru
lui rominesc. Construcția piesei e 
temeinică, fiecare personaj este 
conturat cu linii precise, dialogul 
— scăpărător. Cred că scriind o 
asemenea piesă, Al. Mirodan a 
adus un real serviciu dramatur, 
giei romînești. i

Vorbind despre teatrul romi
nesc actual, Nazim Hikmet a ți
nut să-și arate părerea sa de 
partizan a mai multor stiluri și 
genuri in arta teatrală.

— Fiecare stil aduce o con
tribuție, descătușează alte resoar- 
te sufletești, interioare ale audi
toriului. In artă nu poate fi vor
ba de o uniformă.. Cred că ar 
trebui dezvoltat mai mult carac
terul popular tradițional al spec
tacolelor. Poate că ar fl bine ca 
în marile piețe să fie instalate 
estrade.

Convorbirea a fost întreruptă. 
Lui Nazim Hikmet i-a fost inmi- 
nată o telegramă. A citit-o și s-a 
simțit emoționat. Am fost indis
cret. Mi-a citit conținutul:

„Succes. Succes. Mare succes. 
Ivan Ivanovici trăiește pe scena 
Teatrului Satiric din Moscova. 
Spectatorii au aplaudat și ova
ționat îndelung. Multe felicitări 
autorului. Vă așteptăm să reve
niți printre noi cu noi lucrări 
valoroase.

Colectivul Teatrului Satiric 
din Moscova"

Coutinmere ta n

LIDIA POPESCU 
C. SLAVIC 

corespondentul .Sciateii 
pentru

Siănicid a Imbricat haina 
înflorată a primăveri.

Sint multe de văzut aici, 
încotro s-o perne^i? La Bara 
Baciului ?— Veche eipioaicre 
minieră, de mult pă/iaiU. 
aid, puoaia a săpat ln masrvu. 
de sare forme ciudate: ațch.. 
conuri, dantele, fi stalactite 
de sare.

Despre Lacul Miresei, le- 
hgeada spune ci aici o faU si

lită de pă-infi să se măr.ce 
împotriva voinței ei, s-a arun
cat cu;undindu-se in fundul 
acestuia.

In vechea mină pă'ăsitd. 
borte întunecoase r’njesc ară- 
tindu-fi colfii de sare. Am 
văzut aici, intr-un ungher, u- 
med fi rece, mărturia vieții 
ocnașului, de altă dată: un 
belciug și un cojoc aproape 
putrezit.

Primele lovituri de ciocan 
au răsunat tn ocna asta acum 
ăteva sute de ani, pe vremea 
Spătarului Cantacuzino. De 
atunci, ani și ani, ocnașii fe
recați tn lanțuri și-au ispășit 
păcatele tăind din greu sarea, 
la lumina opaițelor. Odată pe

cn, dg Pași’, erau scoși 
soarele.

Un ^crioac* — roată 
frLnghig — purtată de 
scotea din ocnă sarea, 
H'dufe de bivol.

.Acest peisaj aparține însă 
cu desevirșire trecutului.

Cind am coborit, in noua 
a.nă de la Slănic, m-a 
digerai lumina a sute de 
cecuri, reflectată in oglinzile 
de sare.

Ieșit din minuscula cutie 
care m-a coborit pe puț in 
KLmă. am impresia că mă aflu 
in interiorul unei imense pi
ramide. Înaintez cițiva pași, 
epoi mă opresc iarăși, mut 
de admirație. Acum, parcă aș 

intr-o uriașă bazilică go
tică, ai cărei pereți cenușii 
se -.nalță oblic, aproape să se 
infilnească intr-un tavan în
gust. Pe tavan, dungi elipsoi- 
dale de culoare mar on închis 
fac ape-ape.

Sint trezit din reverie, de 
zecea calmă a inginerului Ca
rol Telegdy, care lucrează aici 
de peste 30 de ani.

— Sintem în orizontul 2.

(Continuare In pag. 3-a)

Mașina încarcă vagonetul singuri

Ln vagonet cu sare
deschis in anul 1938. Deasupra 
se cflă orizontul I, deschis in 
anul 1684. De atunci, pină as
tăzi, s-a pătruns in adinei me 
abia 200 metri și mai sint de 
exploatat multe sute d» metri 
in jos.

Pornim spre interiorul mi
nei, sub bolta feeric luminată. 
Pe pardoseala de sare se în
tind linii de decovil, pe care 
aleargă vagonete încărcate. 
Un trenuleț. cu o locomotivă 
minusculă se apropie, zdrăn
gănind. Pare o jucărie de co
pii, lntr-o imensă sală. Me
canicul coboară, aleargă îna
intea trenulețului, schimbă 
macazul, apoi se urcă iar pe 
locomotivă.

— Fiecare vagonet poartă in 
spinare 2.300 kilograme de 
sare, spune inginerul Telegdy. 
Cele cinci vagonete sînt trase 
de locomotiva electrică de 
două tone. E fabricată la în
treprinderea „Electroputere** 
din Craiova. In iarna trecută, 
prin schimbarea liniilor de 
decovil, în mină s-a creiat po
sibilitatea introducerii unei lo
comotive cu capacitate mai 
mare. Această locomotivă va 
purta 15 vagonete și va fl 
introdusă în curind. Cind se 
lucra manual, norma pe om 
era de 800 kilograme pe oră. 
Astăzi, mecanizat, se transpor
tă 15—20 de tone pe oră și 
sînt folosiți numai doi oameni: 
un mecanic și un ajutor.

lată și muncitorii care taie 
sare:

Bratu Constantin lucrează 
de aproape 40 de ani in mină. 
Have za lui și-a înfipt adînc 
dinții sub o căpățină uriașă 
de sare și o taie ca pe o felie 
de cașcaval. E tnîndru de ma
șina de havat pe care o mî- 
nuiește. Este o mașină de fa
bricație sovietică.

Studiez stratul de sare. Zeci 
de mii de cristale se îmbucă, 
se pătrund în fel și chip. Lu
cesc de-ți iau ochii. Încerc să 
despic un strat. E imposibil, 
se fărîmă. Minerul Stere Croi- 
toru dizlocă cu ușurință un 
cristal și mi-l întinde. E un 
cub aproape perfect.

Mă opresc lîngd o mașină, 
cu o construcție curioasă. E 
o mașină de încărcat — mă

a fost scos din adincuri
lămurește inginerul Popescu. & 
Fabricată în R. P. Bulgaria, Si 
după un proiect sovietic, este 5/ 
folosită de curind in salină << 
și dă rezultate bune. SS

O urmăresc cu* atenție. Bul- /z 
gării mari de sare sînt strinși << 
de brațele de încărcare și cu SS 
ajutorul lanțului cu raclete, /? 
sint urcați în vagonet. Ma- << 
șina încarcă 20—30 tone pe SS 
ord. SS

Țăcănitul neîntrerupt al per- 
foratoarelor îmi atrage luarea \\ 
aminte. Vtrful lor de oțel >> 
pătrunde adine in masivul de 
sare. Sînt perforatoare moder- \\ 
ne, fabricate în R.D. Germană. >>

In momentul de față, salina a 
Slănic, cu sprijinul țărilor so- \\ 
cialiste a ajuns să fie cea mai ;> 
mecanizată salină, nu numai ?? 
de la noi, dar și din sud-estul \S 
Europei. Și ea se revanșează, >) 
din d 60 la sută din exportul de << 
sare al Rominiei. <<

...S-a pușcat undeva. Imen- >> 
sete cupole sure se cutremură, a 
Apoi, ecoul se pierde departe, y> 
tot mai departe, ca un tunet n 
care se stinge sub perdeaua zz 
de nori. <<

O simplă impresie... De S$ 
fapt neprevenit, m-am cutre- zz 
murat eu, pe cînd pereții reci << 
și impasibili ascultă, fără să >> 
se clintească, sute și sute de zz 
tunete pe zi. <<

Acolo unde astralita a ră- SS 
bufnit mînioasă, masivul a zz 
fost sfărimat și 20.000 kilo- << 
grame de sare așteaptă să fie SS 
încărcată in vagonete. zz

îmi vine în minte belciugul << 
și cojocul din ocna părăsită, SS 
Cite tirnăcoape trebuie să fi zz 
dat și cită sudoare trebuie să << 
fi vărsat nenorociții din mina \\ 
veche, ca să scoată două va- (( 
goane de sareI SS

Ne îndreptăm spre ieșire, zz 
Zeci de vagonete încărcate iși 
așteaptă rîndul să fie scoase S> 
din mină. zz

Se.va termina vreodată sa- << 
rea ? Gîndul acesta m-a fră- >> 
mlntat de cum am pășit în zz 
mină. N-am îndrăznit să în- << 
treb decît la ieșire. SS

— Fii pe pace — îmi răs- zz 
punde inginerul Telegady. Sa- << 
rea din Rominia poate aii- 
menta întreaga Europă. ZZ

SALUSTIU SIGARTAU »

Deodată s-a ridicat și a luat 
de pe o etajeră un sul împache
tat, pe care era scris cu litere 
rusești o adresă:

— Sint un om care răspund 
prompt. Aici am ultim» ipea p e- 
să. Am scris-o în Rominia. in ul
timele zece zile.

Dat fiind că despre această pie
să vom mai auzi multe, cil de 
curind, m-am mulțumit doar cu 
cîteva amănunte:

Tema : Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie.

Locul acțiunii: intr-o mică 
gară, undeva in LIniunea Sovieti
că.

Mărimea : opt tablouri, 59 pa
gini de manuscris.

Notez fugitiv alte cîteva amă
nunte privitoare la activitatea și 
impresiile oaspetelui.

— Am pus ia punct piesa 
„Gloria", o piesă din tinerețea 
mea, care se va juca la teatrul 
„Municipal". Sper că tînărul re
gizor Ciulei va realiza un spec
tacol bun...

— Cred că nivelul circului ro
minesc și al spectacolelor de va
rieteu este ridicat. Am admirat 
minunați artiști romîni ai acestei 
arte.

— Sper să vin mai des prin 
Rominia. Cred că mă voi 
ce peste o lună.

Iată pe scurt, extrem de 
cîteva impresii ale lui
Hikmet. in preajma plecării din 
țara noastră.

CAROL ROMAN

inloar-

sumar, 
Nazim

Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romtn și Consi
liul de Miniștri al Republicii 
Populare Romine exprimă sincere 
condoleanțe familiei eminentului 
scriitor, luptător neobosit pentru 
dezvoltarea culturii noastre îna
intate și pentru cauza păcii,

acad. Camil Potroscu
Încetat din viață la 14 mai a.c.

Noi săli de teatru
In numeroase localități din țară 

se deschid noi săli de teatru, con
struite și amenajate după cele mai 
moderne cerințe. La Ploești a fost 
inaugurată de curind noua clădire 
a Teatrului de Stat, care cuprinde 
o sală de spectacole cu o capaci
tate de 500 de locuri, foaiere ele
gante, săli de repetiție etc. La 
Satu Mare s-a dat în folosință 
noua sală a Teatrului maghiar de 
stat, iar la Timișoara un mare tea
tru de păpuși.

Peste, cîteva zile se va inaugura 
în Capitală o nouă sală a Teatru
lui Armatei, amenajată în localul 
Casei Centrale a Armatei.

Noi săli de teatru vor fi deschise 
lntr-un viitor apropiat și în ora
șele Turda și Sf. Gheorghe, iar la 
Sighișoara a început construcția 
unui teatru de vară cu o capaci
tate de 700 de locuri.



„Dispărut fără urmă
Dispărut fără urmă... De ctte 

ori n-au fost înfiorate textele co
municatelor militare din timpul 
războiului de această expresie, de 
ctte ori n-a figurat ea ca un i- 
mens și dureros semn de întrebare 
tn listele afișate la autorități, tn 
telegramele trimise rudelor. Ar fi 
hazardat să spui că e mai bine 
să se știe despre cineva că e 
mort dar să se știe sigur, declt 
sd se spună că e dispărut fără 
urmă, lăsînd pe cei dragi Intr-o 
nesiguranță ucigătoare. Aceste 
trei cuvinte au reprezentat pentru 
mulți un colac de salvare de care 
s-au agățat, care le-a făcut să 
spere și care le-a ținut tăria sufle
tească, miztnd pe o speranță plă- 
ptndă, deși trezirea la realitatea 
tragică a jost cu attt mai aprigă. 
Dar cit de greu trebuia să fie în
suși celui „dispărut fără urmă" 
In cazul cind n-a murit, In cazul 
ctnd a scăpat cu viață dar era 
hăituit, în necontenită primejdie, 
o ptnză firavă pe marele ocean 
furtunos al războiului. Adresîn- 
du-se unui asemenea caz mai pu
țin obișnuit, filmul „Dispărut fără 
urmă" închină un imn de dragoste 
și admirație omului sovietic ade
vărat, care tn cele mai grele îm
prejurări știe să-și facă datoria, 
să slujească cauzei progresului 
și libertății popoarelor.

După o grea bătălie, comandan
tul unei unități sovietice întoc
mește raportul, treetnd tn rindul 
celor dispăruți fără urmă pe ofi
țerul Alexei Severin (Mihail Kuz
nețov). Ce s-a intimplat? Omul 
care purta numele de Alexei Se
verin n-a murit, dar acest nume 
a fost îngropat tmpreună cu acte
le de identitate In care era înre
gistrat, la rădăcina unui copac. 
Rănit, ofijerul sovietic ascultă în
demnul unui muribund — medicul 
ceh Drozda, mobilizat cu forța in 
armata germană și, după ce a- 
cesta piere, tși însușește documen
tele lui. Fiind găsit de sanitarii 
germani este dus tntr-un spital și 
apoi în orașul natal al lui Drozda.

Situația lui Alexei este foarte 
grea. El e fericit că a scăpat cu 
viață, dar tn același timp este 
amenințat să fie descoperit tn 
orice clipă, să fie împușcat de că
lăii hitleriști, murind singur, de
parte de tovarăși, fără ca cineva

să știe de soarta lui, să verse pen
tru el măcar o lacrimă. Dar faptul 
de a fi un om sovietic, un soldat 
— fie el și fără identitate — din 
marea armată a luptei pentru pace 
și fericire, ti dă parcă aripi lui 
Alexei, ii conferă o putere de ne
bănuit. El este primit in casa lui 
Drozda ca un fiu și îngrijit pînă 
se vindecă. Apoi pleacă în munți 
unde se va alătura unui detașa
ment de partizani. în acest fel, 
Alexei nu mai este singur. El ____
este înconjurat din nou de tova- a lui. 
rășii care, deși nu-i sînt compa
triot i, luptă pentru aceeași cauză, 
împotriva fascismului.

Filmul ,,Dispărut fără urmă*1 
scoate in chip minunat în eviden
ță faptul că omul sovietic, solda
tul sovietic, ori unde s-ar afla, pe 
orice front, în orice țară, se află 
în slujba marilor idei ale comu
nismului, demonstrează in mod 
convingător că, luptind pentru ^li
berarea patriei lor, ostașii Arma
tei Sovietice au luptat pentru eli-

un
și respectat, cum â cucerit dra
gostea sorii lui Drozda — Gela. 
Cit de pregnant apare aceasta în 
momentele cind., pornind pe urme- 
le șefului Gestapoului, Ălexei ac
ționează nu numai ca un ostaș 
ce-și îndeplinește o sarcină, ci ca 
un om care are o răfuială perso
nală cu criminalul hit Ier ist-uciga
șul mamei lui Drozda — pe care 
el, omul sovietic rămas fără fa
milie, o socotea o adevărată mamă

Cronica
cinematografică

berarea tuturor țărilor aflate sub 
jugul hitlerist, și-au făcui datoria 
internajionalistă tn interesul tu
turor oamenilor muncii.

Mihail Kuznețov a interpretat 
cu o mare sobrietate — căutind 
tot timpul să evite genul decla
matoriu, care ar fi stricat filmului 
— înaltul aspect moral al luptă
torului care nu poate abandona 
bătălia chiar tn cele mai grele 
condlfluni, care caută să fie folo
sitor patriei sale și idealului co
munist ori unde s-ar afla. Văztnd 
felul cum redă Mihail Kuznețov 
chipul lui Alexei, adtnca maturi
tate și căldură sufletească bărbă
tească pe care l-o imprimă, înțe
legi limpede de ce a devenit el 
repede apropiat oamenilor simptl 
din Cehoslovacia, cum a devenit

Manifestări în cadrul 
Decadei culturii R. S. F. S. R.

Intre 20 și 29 mai se vor des
fășura la București, Craiova, Ga
lați și Timișoara gale de filme 
sovietice, producții ale studiouri
lor din R.S.F.S. Rusă, organizate 
de Ministerul Invățămîntului șî 
Culturii și Consiliul General AR- 
LUS ta cadrul „Decadei culturii 
R.S.F.S, Ruse".

In acest cadru vor fi prezentate 
tn premieră, la cinematograful 
„Republica" din Capitală, filmele 
„înălțimi* la 20 mai, „Aventurile 
lui Artiomka" la 21 mai, „Voca
ție* la 22 mai și „Vrăjitorul* la 
23 mai. In același timp, la cine
matograful „Maxim Gorki* din 
Capitală va fi proiectat un ciclu

Galeria multinațională a mem
brilor detașamentului de partizani 
a fost tn așa fel descrisă cine
matografic de către regia filmu
lui (I. Șmaruk) incit alcătuiește 
o imagine In mic a marei coaliții 
antihitleriste: ea cuprinde cehi, 
ruși, strbl, americani, francezi, 
negri. Deosebit de expresiv este 
realizată figura francezului Lu
cien, un mare cintăreț, căruia 
bestiile fasciste i-au tăiat limba 
spre a-l distruge sufletește lip- 
sindu-l de frumoasa sa voce. 
Aceasta nu l-a împiedicat pe 
Lucien să devină un luptă
tor și el pedepsește pe cotropitori 
cu arma lui, nu mai puțin declt 
i-ar fi combătut, tnflăcărind pe 
oameni tn bătălie cu ctntecul său. 
Stnt emoționante clipele cind 
Lucien, demasclndu-l pe un tră
dător, îl condamnă neînduplecat 
la moarte prin gemetele pline de 
revoltă ale gurii lui mutilate, și-l 
împușcă ca pe o fiară turbată 
fără nici un pic de compătimire.

Vrtnd să ajute mai repede la eli
berarea Pragăt, Alexei tmpreună 
cu Gela și un alt partizan, pătrun
de tntr-un depozit nemțesc de 
muniții, dar stnt surprinși de gar
dă. intr-un suprem act eroic, con
vins că, deșt moare tn ultimele 
zile ale războiului, tn clipele ctnd 
fericirea dragostei cu Gela era attt 
de aproape, sacrificiul lui nu e 
mai puțin folositor, ci dimpotrivă 
necesar victoriei, patriei sale. A- 
lexei împreună cu iubita sa și ce
lălalt partizan aruncă fn aer de
pozitul de muniții, pierind tn ex

plozie. „Dispărut 
fără urmă" este 
un film plin de pa
tos eroic, mișcător.

B. DUMITRESCUO

Elisabeta Costin

comandant de partizani iubit

Nicolae BarbuI L I N C A

Casa raională de cultură din Buzău

Despre ce condiții este vorba?

TÎNĂR INGINER
Privește l_ Torentelor repezi de-argint 
Barajul le iese in cale.
Și apele -nvinse gonesc clocotind 
Spre gurile hidrocentralei.

Fii mindra I... Zidirea ce suie spre-nalt 
In strei de lumină-aurie,
Păstreazâ-o fărimâ din sufletu-ți cald. 
Un licăr din flacăra-i vie.

„.Se sfărîmă noaptea in cioburi de foc. 
Scinteie cătrmefe-n vale
Și apele-n spume se fring de mijloc 
Vuind, la picioarele tale !

...Surîzi... E întîiu-ți proiect împlinit 1 
Și-acum, pana gindu’ui, trează,
Mai minare cununi de beton și granit 
In zarea-ți de vis. conturează!

Cind a venit pe inserat la sfat, 
Avea broboada nouă înflorată 
Si ochii-i verzi ca iarba-nrourată 
Spre cei din jar o vreme au cătat

„Poftim ! I-am lămurit pe cei bitrfni l 
Să nu mai zid de-acum, că nu e-n stare, 
Să fie Linca-n riadul celor care, 
In colecthă*s liberi și rtăpini™**

Dar ei nd de p* 
Voioase fete, eh

PATRIA, BUCUREȘTI. LIBERTĂȚII
— Citadela sfărtmzta: REPUBLICA. I. 
C. FRIMU, MIORIȚA, GH. GOȘBUC
— Căsnicia dr. Danwitz; MAOHERU — 
Ora H; ELEKA PAVEL — Fiica mea 
trăiește la VIena: V. ALECSANDRI. 
AL. SAHIA, 1 MAI. V. ROAI- 
TA — Oameni fără importan
ță ; LUMINA, ÎNFRĂȚIREA fN- 
TRE POPOARE, N BALCESCU — Dis- 
părut fără urmă; CENTRAL - Ora H: 
23 AUGUST - In toiul luptei; VIC. 
TORIA — Ghitarele dragostei; DOINA. 
ARTA — Don Juan; MAXIM GORKI. 
GH. DOJA, DONCA SIMO - Inima 
cîntă; TINERETULUI - Tu și cama
razii tăi; TIMPURI NOI - Măgăru
șul Magdanei; AL. POPOV — Omul 
din umbră; GRIVIȚA — Rîpa dracu
lui; CULTURAL — Thereze Raquin; 
UNIREA ILIE PINTILIE: Frumoasele 
nopții; C. DAVID - Coasta lui A- 
dam; T. VLADIMIRESCU - Balada 
Siberiei; MOȘILOR - Aida; OLGA 
BANCIC — Garnizoana nemuritoare : 
AUREL VLAICU - Prea tîrzlu; A- 
LIANȚA — Trandafjrii lui Allah; FLA- 
CARA — Feroviarul: POPULAR — Ul
tima întflnlre; M. EMINESCU - Dan
sează, mică doamnă I; VOLGA 
fata spre public.

Vineri 17 mai 1957 
PROGRAMUL I

8.30 - Muzică; 9.00 - Muzică din 
opere; 9.30 — „Prietenii cîntecului”: 
Coruri de copil din U.R.S.S.; 10.00 — 
Muzică ușoară; 10.30 
simfonică romînească ;
Din ctntecele și Jocurile 
12.35 — Muzică ușoară 
13.30 — Cîntece și Jocuri 
mtnești; 14 00 — Muzică 
15.00 - Buletin de știri; 15.05 - Con
cert de estradă; 16.15 ■— Vorbește Mos
cova !; 16.45 — Muzică ușoară; 18.30 — 
Muzică ușoară; 19.45 — Răspundem
ascultătorilor; 19.55 — „Noapte bună 
copii”: 20.15 — Teatru la microfon: 
„Lozul ce! mare", comedie de Șalom 
Alehem; 21.42 — Muzică ușoară; 22 30 
— Cîntece ale compozitorilor noștri 
și Jocuri populare romînești.

— Muzică 
12.00 

popoarelor ; 
romlneaacă ; 
populare ro
din operete;

Făntru regiunea București In urmă
toarele 44 de ore: Vremea va ti nesta- 
bill dar călduroasă. Cerul schimbător, 
cu înseninări accentuate noaptea A- 
verse de ploaie însoțite de descărcări 
electrice în cursul zilei. Vînt slab, pînă 
la potrivit din sectorul estic. Tempe
ratura ușor variabilă. Noaptea co
boară tptre 10 șl 12 grade, iar ziua urcă 
la 2S-2Z grade.

Feătre următoarele trei zile tn țară: 
V-ee-e ră ii, cu cer schimbător și cu 
,r» ceste. sab fe—aă de averse, tn- 
«V e oe toe I I - electrice. Vînt 

ar potrivit Temperatura 
o reoa-ă răcire tn apu-
- . . - Mi-
- • t—a " ri 15 grade, 
to«re X r X grade.

I*

La Înființare, Casa raională de cultură din 
Buzău avea doar 3 cercuri. Astăzi ea are nouă 
cercuri cu peste 200 de membri care activează 
in cercurile de teatru, teatrul de păpuși, cercul 
literar, cercul plastic, cercul de balet, orchestra 
simfonică, orchestra de muzică ușoară, cercul de

croitorie șl fn brigada artistică de agitație.
Stnt in perspectivă înființarea a două noi 

cercuri: cercul filatelic și cercul fotografului 
amator.

In fotografie : Aspect din acti vitatea cercu- 
lui de croitorie. Foto: Agerpres 1

de filme sovietice, producții ale 
studiourilor din R.S.F.S.R. fn ca
drul acestui ciclu vor rula filmele 
„Primele bucurii" Ia 20 și 21 mai, 
„Al 41-lea" la 22 șl 23 mai, „Ca
zul fruntașului Kocetkov* la 24 
și 25 mai. „Votaits* la 28 șl 27 
mai, „Rude străine" la 28 șl 25 ' 
mai.

Cicluri asemănitoare vor B or-1 
ganizate și tn alte localități din t 
tari printre care Arad, Bicaz,. 
Cluj. Constanța. Iași. Orașul I 
Stalin. Reșița. Timișoara. Tg. ' 
Mureș și altele.

De asemenea, Intre 14 mal și I 
iunie, tot cu prilejul „Decadei 
culturii R.S.F.S.R *, ta trumeroaae ! 
localități vor raia ta programe' 
obișnuite filme realizate de stu
diourile 
șe vor 
publice 
mentare,
rentate de către caravanele cine
matografice vor fi însoțite de 
conferințe despre realizările ob
ținute ta R.S.F.S.R.

(Agerpres>

din R.S.F.S.R., la or»* 
fi organizate ta piețele 
proiecții de filme doeu- 
iar la sate, filmele pre-

n articolul 54 din 
Constituția Republicii 
Populare Romîne se 
spune: „Sfaturile
populare organizea
ză participarea acti
vă a oamenilor mun
cii Ia conducerea

treburilor de stat și obștești și la 
opera de construire a socialismu
lui". Din sfaturile populare 
fac parte peste 135.000 de
putați. Prin diferite forme de le
gătură cu masele — comitete de 
stradă, comitete de cetățeni, co
misii de femei — participă per
manent șj organizat la gospodă
rirea treburilor obștești peste 
500.000 cetățeni. La aceștia se 
adaugă milioanele de cetățeni 
care participă voluntar la diferi
te acțiuni cu caracter obștesc. 
Iată așa dar o forță uriașă, pusă 
în slujba intereselor obștești. 
Mărturie stau numeroasele în
făptuiri ce le tntîlnim zilnic cu 
toții In oricare oraș, comună sau 
sat.

La toate acestea, tineretul din 
țara noastră participă din plin. 
Consemnăm aici doar faptul că 
tn sfaturile populare au fost aleși 
din rîndurile tineretului 8970 de
putați. Niciodată tn vremea regi
mului burghezo-moșieresc, nu 
putea fi vorba de asemenea drep
turi pentru tineri.

Aceste drepturi dovedesc încă- 
odată grija părintească pe care 
partidul o acordă tineretului pa
triei noastre. Tineretul tării a de
venit în anii democrației popu
lare o forță entuziastă care con
tribuie din plin alături de toți oa
menii muncii la victoria cauzei 
socialismului.

Initiative tinerești 
de interes general

lenara a Il-a a C.C. 
al U.T.M din 10—11 
ianuarie 1957 a ce
rut organizațiilor 
U.T.M. să îmbună
tățească munca de 
mobilizare a tinere
tului la diferite

munci voluntare de interes ob
ștesc, la acțiuni gospodărești cu 
caracter local. Răspunzînd aces-

O scenă din film

(Urmare din pag. l-a)

tigului lor. Economii ? Uneori se 
fac. Să dăm doar cîteva cifre din 
primul trimestru al anului în 
curs: Atelierele C.FJL — 1.200.000 
lei; „Ianoș Herbak" — 414.274 
dm. pătrați piele pentru fețe pan
tofi ; „Carbochim* — 884.000 lei. 
Cifrele sînt lipsite de poezie, dar 
prin ele vezi entuziasmul, puterea 
creatoare a muncitorilor, interesul 
lor pentru realizarea unei produc
ții mai mari, maj hune, mai ief
tine

In fața unor asemenea fapte se 
mai poate spune: „...știți... la noi 
nu sînt condiții"... ?

E clar fiecăruia că inițiativele 
au se nasc pentru că prin capul 
cuiva a trecut o ideie, ci din ne
cesitate.

E necesară la Cluj aplicarea ini- 
țiathei ? Iată o întrebare la care 
al s-a răspuns: „n-avan condi
ții”. Despre ce condiții este însă 
••orba ? Oamenii nu trebuie oare 
învățați să folosească cu chibzuin
ță materia primă, materialele si 
timpul, să folosească cît mai mul
te căi care duc la realizarea de 
economii, fără a aduce prejudicii 
calității produselor ?

—INOVATORII — oameni îna 
mtați ai urinelor — Iri aduc din C"d aportul h realizarea planu- 

de producție In cele mai bune 
condițiuni. Fie că este vorba de 
perfecționarea unei mașini sau 
de conceperea unui dispozitiv — 
ei fac munca mai spornică, mai 
ușoară. Asemenea oameni există 
printre tinerii întreprinderilor clu
jene. La „Unirea**, în 1956 s-au 
economisit astfel 135.507 lei, iar 
nume ca cele ale tovarășilor Tana 
Ludovic, Las loan, Forgaci Ale- 

jxandru, sînt rostite cu respect.
Căutător pasionat a devenit și 

utemistul Mikloș Arcadie de la 
„Ianoș Herbak". El singur a rea
lizat cinci inovații prețioase.

Noul își croiește 
drum, și odată cu 
economiile realizate, crește renta
bilitatea întreprinderilor. Și asta 
se cheamă că „nu-s condiții ?“•

...In întreprinderi începe supă
rarea cînd se încurcă cifrele. Iți 
apare în față, în coloana care

tot mai mult 
aceasta cresc

oglindește LUPTA CONTRA RE
BUTURILOR, un procentaj mai 
mare decît cel admis și deodată 
ți se face negru înaintea ochilor. 
Atunci încep consultările, discu
țiile violente și alte asemenea 
chestiuni.

In general, situația — din acest 
punct de vedere — nu este satis
făcătoare. La atelierele C.F.R. — 
de pildă — la unele comenzi, cum 
ar fi „vagoane" și „îmbunătățiri 
locomotive", indicele prețului de 
cost a fost cu mult depășit. La 
secția turnătorie a uzinei „Uni
rea”, la „Carbochim" se ivesc a- 
desea asemenea surprize. Ce e 
drept, oamenii iau măsuri după 
ce se constată fenomenul.

Dar de ce nu este el, mai bine, 
prevenit ?

Rebuturile sînt influențate foar
te mult de calificarea muncitorilor. 
Iată un punct nevralgic în multe 
din întreprinderile clujene. Și asta 
se cheamă că „nu-s condiții

...Peregrinările noastre ne-au 
îmbogățit cunoștințele despre 
muncitorii clujeni. Sînt mulți gos
podari care-și chivernisesc locul 
de muncă ca pe propria lor casă. 
Ei folosesc din plin REZERVELE 
INTERNE. La atelierele C.F.R., 
arcunrii hii Alexandru Rusu au 
confecționat dm deșeuri arcurile 
unei locomotive. In secția turnă
torie, sub îndrumarea inginerului 
Mircea Bonea, șeful secției, se re
condiționează zgura de bronz, la 
„Carbochim" tinerii economisesc 
„nisipul de oțel* și plumbul. Bri
gada lui Maria Coleeru are deja 
succese frumoase.

Odată cu existența acestor roade 
palpabile, sînt încă multe lucruri 
de pus la punct. La „Unirea” ca 
și la atelierele C.F.R. nu există 
grijă pentru recondiționarea scu
lelor, pentru folosirea electrozilor 
în întregime. La atelierele C.F.R. 
zac zeci de tone de fier vechi, în 
sectorul IV abundă supradimensio
nările și pretutindeni, în aceste în
treprinderi, majoritatea consumu
rilor specifice sînt depășite. Acea
sta înseamnă că „nu-s condiții"?

...Ar mai fi ceva de spus. în 
general oamenii, cînd vorbesc 
despre economii, se gîndesc la

kilograme de fier, la dm. pătraț 
de piele etc. Prea puțini se gin 
dese la ECONOMIA DE TIMP 
Și ea se poate face realmente 
fără eforturi deosebite. In anu 
mite secții din întreprinderile ma 
sus citate, unii tineri folosesc 
metode înaintate de muncă. E 
tși îndeplinesc sarcinile într-ui 
timp mai scurt. Mulți tineri, însă 
lucrează după procedee înapoiate 

Dacă s-ar atrage mai mulți ti 
neri în aplicarea experienței îna
intate, nu s-ar crea oare condi
ții ?

Și nu sînt acestea singurele po 
sibilități de a se realiza economii 
Organizarea muncii, înlocuire! 
materialelor scumpe cu altele ma 
ieftine dar cu același efect, întrj 
ținerea mașinilor în perfectă start 
de funcționare — iată alte cîtevj 
condiții pentru aplicarea inițiati
vei.

★
O inițiativă, ori cît ar fi ea de 

strălucită, nu se aplică de la sine 
Degeaba au așteptat membrii ve 
chiului birou al Comitetului orășe
nesc U.T.M. Cluj un asemenea e- 
venim ent, degeaba îl așteaptă 
membru biroului comitetului re
gional și tov. Toth loan, secretai 
cu problemele organizatorice. To
varășului Ion Hanuschi, care ai 
trebui să se ocupe cu problemele 
tineretului muncitoresc, nu i se 
creează condiții pentru a-și înde 
plini sarcinile.

Se laudă tovarășii de la regiu
ne că se aplică inițiativa — la 
„Ianoș Herbak. Dar, cu o floare nu 
se face primăvara. Este clar că ni
meni nu s-a ocupat concret de 
acest lucru. Membrii biroului Ca 
mitetului regional U.T.M. Clij 
se deplasează prea puțin în fl 
brici, nu cunosc condițiile, și 3 
atare nu obțin rezultatele dorite

Tn planul comitetului regional 
U.T.M. se prevede — negru pe 
alb — că pînă la 1 Mai iniția
tiva va fi aplicată într-un numai 
apreciabil de întreprinderi. Asta.., 
pe hîrtie. In realitate... {

Membrii noului birou al comi
tetului orășenesc U.T.M. au pom3J 
deja la studierea inițiativei. Ar fi 
bine să fie ajutați concret în apli
carea ei în cît mai multe între
prinderi.

tei chemări, organizațiile U.TM 
au luat o serie de inițiative ct 
merită să fie sublimate în chip 
deosebit. In primul rtnd este vor
ba de chemarea la întrecere a 
Comitetului orășenesc U.T-M. Ba
cău, sub lozinca: „In cinstea 
Festivalului să înfrumusețăm 
orașele patriei". Pînă la Festiva
lul de la Moscova, tinerii din 
Bacău s-au angajat să realizeze 
92.000 ore de muncă voluntară 
la amenajări și curățiri de 
parcuri, străzi și diferite alte ac
țiuni dș gospodărire comunală, 
să planteze 1500 pomi, să ame
najeze ștrandul tineretului etc.

Exemplul tinerilor băcăuani 
este urmat cu entuziasm de tine
rii din toate orașele. La Ploești, 
tinerii au amenajat 3 parcuri și 
spații verzi; la Baia Mare tinere
tul a amenajat 14 parcuri; tine
rii din Capitală au efectuat deja 
peste 70.000 ore de muncă volun
tară la lucrările gospodărești; 
tinerii din Regiunea Autonomă 
Maghiară au reparat prin muncă 
voluntară 26 km de șosea și 35 
de podețe; datele primite pînă 
acum din Baia Mare, Cluj, Con
stanța, Galați, Hunedoara, Ora
dea, Pitești, Ploești, Orașul Sta
lin, Suceava și Timișoara arată 
că tinerii au plantat 2.429.721 
puieți și pomi fructiieri.

Și exemple asemănătoare se 
mai pot da încă multe. Vom mai 
menționa doar faptul — și acesta 
de mare importanță — că exem
plul tinerilor de la orașe este 
urmat de tinerii săteni. Ca răs
puns la chemarea Comitetului 
orășenesc U.T.M. Bacău, utemiș- 
tii și tinerii săteni din comuna 
Săveni și-au luat însemnate an
gajamente, chemînd totodată pe 
toți utemiștii și tinerii din sate 
să desfășoare o largă acțiune 
pentru înflorirea satelor. Tinerii 
țărani muncitori din regiunea Pi
tești au întreprins o largă acțiu
ne sub lozinca : „luna aprilie — 
luna înfrumusețării satelor" efec- 
tuînd 48.262 ore muncă volun 
tară.

O altă inițiativă de mare în
semnătate este aceea luată de ti
nerii din comuna Siliștea, raionul 
Lehliu, care au hotărît ca în cin
stea Festivalului de la Moscova

Colaborare strînsă și sprijin
reciproc în activitatea obștească
să cultive prin muncă voluntară 
cu atelaje și sămlnță proprie su
prafața de 5 ha. teren — supra
față denumită „lotul Festivalu
lui". Această tnsemnată inițiati
vă patriotică s-a extins cu iuțeala 
fulgerului In toate satele patriei. 
Pînă la 13 mai, In cadrul acestei 
acțiuni au fost tnsămințate 4.432 
ha. Tinerii din regiunea Bucu
rești și-au depășit angajamentul 
luînd în lucru peste plan mai 
bine de 400 hectare.

Trebuie să subliniem că aces
te inițiative constituie un aport 
concret al tineretului la îndepli
nirea programului de măsuri sta
bilit de plenara C.C. al P.M.R 
din 27—29 decembrie 1956 în 
scopul dezvoltării continue a eco
nomiei naționale, al ridicării ni
velului de trai al oamenilor 
muncii.

Iată de ce organele și organi
zațiile U.T.M.. în strînsă colabo
rare cu staturile populare, au 
datoria de a se preocupa de asi
gurarea condițiilor materiale 
pentru ca ținerii să-și ducă la în
deplinire cu succes angajamen
tele luat*

Despre relajiile 
dintre organele U. T. M. 

ți sfaturile populare
roblema relațiilor din
tre organele U.T.M 
și sfaturile populare, 
avînd o însemnăta
te deosebită în an
trenarea tineretului 
la conducerea trebu
rilor de stat și ob

ștești, necesită să fie analizată.
Și sfaturile populare și orga-

nele U.T.M. lucrează sub condu
cerea organelor de partid, avind 
același scop: slujirea intereselor 
oamenilor muncii, lupta pentru 
victoria socialismului în patria 
noastră. Activitatea lor se desfă 
șoară sub forme diferite, dar in 
teresele generale stnt comune

Existența acestei strinse comu
nități de interese impune de la 
sine caracterul relațiilor dintre 
organele U.T.M. și sfaturile popu 
lare: colaborare strinsă și sprijin 
reciproc în desfășurarea diferite
lor acțiuni.

In mod practic, legătura din
tre organele U.TA și sfaturile 
populare se poate realiza prin 
mai multe mijloace Unul din a- 
cestea, îl constituie participarea 
tinerilor cu munci de răspundere 
în organele U.T.M. — care tn 
majoritatea lor sînt deputați tn 
sfaturile populare și chiar mem
bri în comitetele executive — la 
sesiunile sfaturilor populare, la 
ședințele comitetelor executive. 
Cu aceste prilejuri, ei pot lua cu
noștință de planurile privind dez
voltarea economiei și culturii lo
cale, se pot informa asupra pro
blemelor celor mai importante și 
pot ști deci unde este nevoie de 
sprijinul organizațiilor U.T.M., 
al tinerilor. Este, de asemenea, 
necesar ca primii secretari ai co
mitetelor U.T.M., regionale, ra
ionale și orășenești, secretarii or
ganizațiilor U.T.M. comunale, să 
aibă legături directe cu președin
ții comitetelor executive ale sfa
turilor populare respective. Meri
tă să fie subliniată aici activita
tea pozitivă a tov. Orosz Ludovic,

prim secretar al Comitetului ra
ional U.T.M. „î Mai* din Cap 
tală, care are o permanentă legă
tură cu tov. Vasile Gîndilă, pre 
ședințele comitetului executiv 
raional „1 Mai“ Recent, la ini 
țiativa tov. Orosz Ludovic, care 
este Și deputat în circumscripția 
electorală raională nr. 5, tinerii 
au preluat răspunderea amenajă
rii parcului Tonola — care va fi 
unul din cele mai frumoase din 
Capitală — și construirii străzii 
Porturilor. Datorită relațiilor di
recte existente, toate problemele 
privind asigurarea condițiiloi 
materiale (mașini pentru trans
port, materiale de construcție, 
tehnicieni care să îndrume) sînt 
rezolvate imediat, tinerii putîn- 
du-și desfășura activitatea în 
bune condițiuni.

Organele și organizațiile 
U.T.M. au nevoie de sprijinul 
sfaturilor populare, tn deosebi în 
ce privește asigurarea condițiilor 
materiale pentru desfășurarea di
feritelor acțiuni sau activități ale 
tinerilor Oricît de mare ar fi 
entuziasmul tinerilor de a parti
cipa la diferite acțiuni obștești, 
fără sprijinul concret, material, 
al sfaturilor populare ei nu vor 
putea realiza decît foarte puțin 
Este necesar ca sfaturile popu
lare să asigure mașini, materia
lele respective, tehnicieni pentru 
îndrumarea tehnică a lucrărilor 
Nu trebuie să se mai repete ca
zuri ca cele petrecute uneori în 
orașele Cluj, Bîrlad, Constanța, 
cînd tinerii au ieșit la muncă vo
luntară, dar n-au putut lucra 
fiindcă n-au avut ce le trebuia.

Așadar, o serie de acțiuni ale 
sfaturilor populare sau ale orga
nelor sau organizațiilor U.T.M.. 
trebuie coordonate tn comun, 
pentru a se asigura succesul lor 
deplin. Un bun exemplu tn acea
stă privință tntllnim la Ploești. 
Aici, comitetul executiv al sfatu
lui popular orășenesc Ploești este 
sprijinit îndeaproape în acțiunea 
gospodăririi comunale de către 
organizațiile U.T.M din locali, 
tate. Acest sprijin a fost asigurat 
printr-o strinsă legătură cu comi
tetul orășenesc U.T.M. Cum se 
manifestă această legătură ? Ori 
de cite ori comitetul executiv în
treprinde vreo acțiune de interes 
obștesc aceasta este adusă la cu 
noștința conducerii comitetului 
orășenesc U T M. cerindu-i-se a- 
jutor. Comitetul U.T.M., la rindul 
său, se ocupă de antrenarea ti
nerilor. Așa s-a intimplat, de 
pildă, în cadrul „Lunii curățe
niei". din primăvara anului ace
sta. cind tineretul ploeștean a 
prestat mii de ore de muncă vo
luntară la lucrările de amenajare 
a parcurilor, de curățire a stră
zilor, plantării de pomi ornamen
tali etc. Este interesant de men
ționat că o serie de spații verzi 
și străzi din localitate au 'ost 
luate în primire de către organi
zațiile de bază U.T M urmînd ca 
acestea să se ocupe în permanen
tă de îngrijirea lor. In prezent, 
sute și sute de utemiști contri
buie prin muncă voluntară la a- 
menajarea unui mare parc de 
odihnă și cultură, la asfaltarea 
bulevardului Independenței etc 
Numai la lucrările de amena
jare a parcului, în circa 20 de 
zile peste 3.500 de tineri au 
prestat 20.000 ore de muncă 
voluntară.

Din păcate, însă, asemenea lu
cruri nu se petrec pretutindeni, 
fie din vina unor sfaturi popu
lare, fie din vina unor organe 
sau organizații U.T.M Sînt locui 1 
(orașul Cluj, raionul Iași, raionul 
Sibiu) unde între sfaturile popu
lare Și organele U.T.M. respective 
nu există o suficientă înțelegere, 
o strînsă colaborare. în rezolva-

rea diferitelor probleme de inte
res comun. De obicei, asemenea 
situații sînt datorate ambelor 
părți care nu înțeleg necesitatea 
de a conlucra împreună.

Tot la acest capitol trebuie 
vorbit despre aportul pe care or
ganizațiile U.T.M. din sfaturile 
populare trebuie să-1 aducă la 
îmbunătățirea activității acestor^ 
prin mobilizarea tinerilor ce ■ 
crează la sfaturile populare pem 
tru ca aceștia să-și îndepli
nească cu conștiinciozitate sar
cinile ce le revin. In această 
privință merită să fie subliniată 
preocuparea tinerilor din aparatul 
comitetului executiv regional Plo. 
ești, care, îndrumați de organiza
ția de bază U.T.M., sînt exemplu 
în ce privește rezolvarea operati
vă a lucrărilor de birou, a cere
rilor oamenilor muncii Organiza, 
ția de bază U T.M a și discutat 
de cîteva ori în plenară aceste 
probleme, analizîndu-le și luînd 
măsuri juste In deosebi, atenția 
tinerilor din sfaturile populare 
trebui? îndreptată spre lichidarea 
manifestărilor de birocraîism 
existente la sfaturile populare. Ti
nerii din sfaturile populare au 
datoria să dovedească operativi
tate și grijă în rezolvarea cereri
lor cu care oamenii muncii se a- 
dresează sfaturilor populare.

★

Sfaturile populare ca și orga
nizațiile U.T.M., au de îndeplinit 
în prezent, numeroase sarcini de 
mare însemnătate trasate de Ho* 
tărîrile plenarei C.C. al P.M.R. 
din 27-29 decembrie 1956. Tn con
dițiile actuale ale lărgirii compe
tenței sfaturilor populare în con
ducerea economiei și culturii lo
cale. acestea pot da un sprijin 
și mai mare organelor și organi
zațiilor U T.'M , dar totodată au 
nevoie să fie și ele mai mult spri* 
jinite ca pînă acum. Strînsă cola
borare. înțelegerea reciprocă, va 
face posibil ca și sfaturile popu
lare și organele U.T.M. să-și în
deplinească fiecare pe planul log 
de activitate sarcinile ce le revin^

STAN VLAD
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Chezășia succesului muncii

or- 
nu 
nu 
cu 
nu 
în-

Mî se pare foarte utilă rubrica 
inițiată de „Sclnteia tineretului44 
„In ajutorul activiștilor U.T.M.44. 
Această rubrică în afară de fap
tul că va lămuri o seamă de pro
bleme ridicate în munca unor to
varăși noi aleși, va constitui și 
o tribună de împărtășire a expe
rienței înaintate în activitatea or
ganizațiilor U.T.M.

înainte de a răspunde la în
trebarea : cum și în ce probleme 
cerem noi și folosim sprijinul or
ganizației de .partid, consider că 
e bine să arăt că în munca 
ganizației noastre de tineret 
poate exista acțiune reușită, 
poate exista inițiativă pornită 
sorți de izbîndă deplină, dacă 
avem asigurată conducerea și 
drumarea organizației de partid. 
Pornind de la cele mai mici pînă 
la cele mai mari lucruri în acti
vitatea noastră, îndrumarea, aju
torul organizației de partid sînt 
chezășia succesului muncii. Se 
întâmplă însă uneori ca unii din
tre activiștii utemiști în ajutorul 
pe care-1 cer organizației de par
tid, să se rezume la anumite lu
cruri de ordin oarecum adminis
trativ. Acest lucru s-a întâmplat 
și cu mine. Ceream sprijinul a- 
tuncî cînd ne trebuia o mașina 
și nu o găseam, atunci cînd a- 
veam nevoie de o sală și nu ni 
se dădea etc. Dar a cere sprijinul 
organizației de partid numai în 
astfel de probleme, e într-adevăr 
o greșeală. Cred că organizația 
U.T.M. trebuie să ceară în pri
mul rînd sprijinul în îndrumarea 
politică a activității sale, în mo
bilizarea tineretului la îndepli
nirea sarcinilor puse de 
în fața lui.

Iată cîteva probleme în 
varea cărora noi am cerut 
cît și modul cum am fost 
niți de către organizația de par
tid : Anul acesta, într-o anumită 
perioadă, învățămîntul politic din 
organizația noastră mergea foar
te slab. Participarea la cursuri 
era mai mult decît iiftuficientă, 
cursant» se pregăteau slab, nu 
aveau caiete de studiu, iar semi- 
nariile decurgeau la un nivel scă
zut. Am încercat să rezolvăm 
singuri această problemă. Pentru 
aceasta, am repartizat pe lingă

partid

rezol- 
ajutor, 
spriji-

Sărbătorirea a 10 ani de existență 
a Muzeului Zambaccian

Joi după amiază a avut loc 
sărbătorirea a 10 ani de existență 
a Muzeului Zambaccian din Capi- 

. tală.
Au luat cuvîntul: Vașile Un- 

gureanu, directorul secției cultu
rale a Sfatului popular ai Capi
talei. Ion Jalea, membru cores
pondent al Academiei R.P.R. și. 
președinte al Uniunii Artiștilor 
plastici, Ion Jianu, critic de artă, 
și Marin Mihalache, director ge
neral In Ministerul Invătămîntu- 
luj și Culturii.

Cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de la înființarea Muzeului Zam
baccian, Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a conferit printr-un de
cret lui Krikor Zambaccian pen
tru merite deosebite în domeniul

Concurs de fotografii 
cu prilejul Festivalului

Printre concursurile organizate 
cu prilejul celui de-al Vl-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova în țara 
noastră se desfășoară și un con
curs de fotografii artistice și fo
toreportaje.

La concurs participă fotografi 
amatori și profesioniști care n-au 
împlinit vîrsta de 35 de ani. Fie
care participant poate trimite la 
concurs maximum 10 lucrări; fo 
tografij artistice și fotoreportaje 
executate în alb — negru și co
lor. Lucrările vor fi expediate 
pînă la data de 1 iunie pe adre
sa București I, căsuța poștală 
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Tema lucrărilor rămîne la libe
ra alegere a candidatului, reco- 
mandîndu-se îndeosebi imagini 
inspirate din viața nouă a pa
triei și a tineretului nostru.

După închiderea concursului un 
juriu format din reprezentanți ai 
Uniunii Tineretului Muncitor, 
Ministerului Invățămîntului și 
Culturii, Consiliului Central al 
Sindicatelor și Asociației artiști
lor fotografi din R.P.R., va pro
ceda la selecționarea lucrărilor 
Autorilor celor mai reușite lucrări 
li se vor acorda trei diplome de

A intrat in construcție 
cea mai mare fabrică 

de fenol din țară
La Combinatul chimic nr. 1 au 

început lucrările de construcție a 
celei mai mari fabrici de fenol 
din țară. Proiectul noii fabrici a 
fost întocmit de un colectiv de 
specialiști de la Institutul 
IPROCHIM în colaborare cu 
specialiști sovietici, iar construc
ția a fost încredințată întreprin
derii nr. 504 construcții.

Utilajele viitoarei fabrici de 
fenol vor fi construite în între
gime în țară. Muncitori de la în
treprinderea „Monchim*4 vor lucra 
la instalarea lor. Fenolul produs 
de noua fabrică va fi folosit ca 
materie primă la fabricarea fibre
lor sintetice, precum și în indu
stria farmaceutică, în industria 
clorului etc, 

fiecare cerc cîte un membru al 
comitetului U.T.M.; am analizat 
în ședință de comitet, la care au 
participat și membrii birourilor 
de secții, starea în care se afla 
învățămîntul politic, am discutat 
cu propagandiștii. Situația a ră
mas, însă, aproape aceeași. In 
astfel de împrejurări, ne-am adre
sat organizației de partid, respec
tiv tov. Mihalache Marin, secre
tarul comitetului de partid, ară- 
tîndu-i cum stau lucrurile și ce- 
rîndu-i să ne ajute. Pot spune că 
seriozitatea cu care a fost privită 
cererea noastră, dragostea cu 
care am fost sprijiniți a făcut ca 
lucrurile să se schimbe într-un 
timp foarte scurt. In urma ședin
ței de comitet de partid în care 
s-a analizat învățămîntul politic 
U.T.M. și la care au participat 
birourile organizațiilor de partid 
din secții, birourile organizațiilor 
de secții U.T.M., comitetul U.T.M. 
pe întreprindere, propagandiști, 
cursanți fruntași la învățătură, 
s-au luat o seamă de măsuri care 
au grăbit lichidarea lipsurilor 
existente. In primul rînd, orga
nizațiile de partid din secții au 
analizat, fiecare la locul său de 
muncă, modul cum se desfășoară 
învățămîntul politic, luînd măsuri 
corespunzătoare. De asemenea, 
comitetul de partid a stabilit sar
cini concrete organizațiilor de 
bază P.M.R. privind modul cum 
trebuie să se ocupe de îmbună
tățirea conținutului învățămîntu- 
lui politic U.T.M.

Dezbaterea acestor probleme pe 
secții s-a soldat cu o seamă de 
măsuri concrete care nu puteau 
să nu ducă la îmbunătățirea în- 
vățămîntului politic U.T.M. Ast
fel s-a hotărît ca propagandiștii 
de la formele de învățămînt 
U.T.M. să prezinte unui membru 
al biroului de partid, cu 2-3 zile 
înainte de seminar, atît planul 
seminarului cît și planul de ex
punere al noii lecții. Pentru a fi 
mai clar sprijinul deosebit de 
mare pe care l-am primit din par
tea partidului în această privin
ță, prezint aceste două exemple : 
cercul de istorie a P.M.R., con
dus de tov Dinu Ion, are în
scriși 14 cursanți. La cerc se pre
zentau în perioada aceea critică 

artei. „Ordinul 'Muncii*4 clasa I.
La sfîrșitul festivității K. Zam 

baccian a mulțumit pentru înal
ta distincție acordată și pentru 
frumoasele cuvinte și urări de 
sănătate care i-au fosl adresate.

Muzeul Zambaccian. lărgit și 
reamenajat, posedă o bogată co
lecție de artă plastică. In sălile 
muzeului sînt expuse lucrări ale 
pictorilor noștri clasici Andrees- 
cu, Grigorescu, Luchian, Petraș- 
cu. Tonitza, Pallady, Steriadi. ale 
pictorilor contemporani Ressu, 
Iser, Ciucurencu, Lucian Grigo
rescu, precum și ale sculptorilor 
Jalea, Medrea, Oscar Han și 
ții. De curînd colecției i s-a 
dăugat un număr de alte 30 
opere valoroase

al- 
a- 
de

1 aureați ai concursului național 
al tineretului de fotografii artis
tice și fotoreportaj.

Apoi lucrările cele mai bune 
vor fi trimise spre selecționare 
juriului concursului internațional 
de fotografii artistice și fotore
portaj. Cîștigătorii concursului in
ternațional vor primi numeroase 
premii și diplome iar 
reușite vor figura în 
care se va deschide la 
cu prilejul Festivalului.

lucrările 
expoziția 
Moscova

Impresiile grave ale unor „drumeți veseli"
(Urmare din pag. l-a)

tenii care ară cu o privire în care 
lucea ceva straniu, fulgerarea, re
velația. Și altcineva, remareînd dis
tanțele uriașe la care se află o casă 
față de alta, așa cum sînt risipite 
pe dealuri fără de număr, a șop
tit : „Uite aici să fii îndrăgostit 
și să conduci, seară de seară, o 
fată pînă la casa ei..." Erau, în 
toate acestea, tresăriri ale sufletu
lui, un fel de adieri abia percep
tibile, ceva căruia unii îi spun re
ceptivitate ,alții ,mai modest dar 
mai cuprinzător, simțire...

Cum au ieșit din raza ferme
cată, „drumeții veseli4* au încercat 
o anumită jenă pentru emoția ma
nifestă și au început zgomotos să 
marcheze cu cîte un „20 de punc
te44 I totul: imitațiile, epigramele, 
imnul O.N.T.-ului confecționat ur
gent și, mai ales, virajele perfecte 
ale șoferului Bulucea, un as al vo
lanului. Cum cei mai mulți voiau 
să se abată pe la peștera Dîmbovi- 
cioarei (în total 11 kilometri de 
mers pe jos și trei ore de întârziere) 
iar ceilalți invocau primejdia pier
derii definitive a prînzului care-i 
aștepta la Pitești, a avut loc o pa
sionantă luptă între inimă și sto
mac. Cea dintâi spunea : „Dragii 
mei, nu putem trece așa pe lîngă 
frumusețe, vreau să străbat pereții 
de stâncă o dată cu apa, vreau să 
admir coloanele stalactitelor și sta
lagmitelor, mi-e foame de imagini 
noi44. Stomacul spunea : „Dragii 
mei, vedeți că cerul este înnourat, 
curînd are să plouă ,cît despre foa
me, gîndiți-vă mai bine la frip- 
tură". 

doar 6-7 tovarăși. In momentul 
de față, prezența este de sută 
la sută. Cursul seral condus de 
tov. Olteanu Maria era cunoscut 
prin lipsa de participare a 
curșanților la discuții. In urma 
analizei activităjii lui în cadrul 
organizației de partid și în urma 
sprijinului dat de tov. Panțuru 
Niță, din biroul organizației de 
partid din secția a 8-a, acest curs 
și-a îmbunătățit radical activita
tea. In momentul de față, 
cursanții dezbat pe larg toate 
problemele ridicate in seminar, 
făcînd totodată o legătură mai 
strînsă între învățămintele teore
tice și problemele concrete, prac
tice, ce se ridică in întreprinde
rea noastră. Cred că e destul de 
elocvent faptul că din cele 11 
cursuri existente în întreprindere, 
10 sînt în momentul de față cu 
lecțiile la zi.

Tot într-o perioadă nu înde
părtată, în activitatea organiza
ției noastre se ivise o greutate 
destul de serioasă. Conducerile 
administrative ale sectoarelor, la 
un moment dat, mutau mulți ti
neri dintr-o secție tntr-alta, fără 
nici un discernămint. Aceasta a 
făcut să ne trezim că la numai 
3-4 zile după alegerea noilor or
gane U.T.M. multe din birourile 
organizațiilor de secție să fie des- 
complectate. Fiind o problemă de 
care ne-am lovit un timp mai în
delungat, ne-am adresat din nou 
organizației de partid, cerîndu-i 
ajutorul. Și lucrurile, într-adevăr. 
au fost rezolvate. In momentul 
de față, nici un utemist nu este 
scos dintr-o secție și trecut în 
alta fără a se discuta în prea
labil și cu organizația U.T.M. Ba 
mai mult, acum pot spune că șefii 
sectoarelor, cum e tov. Bot Bela, 
tov. Stanciu Ion etc., dau un 
sprijin efectiv muncii U.T.M.

O ultimă problemă pe care 
vreau s-o mai ridic este aceea a 
controlului pe care îl exercită or
ganizația de partid asupra acti
vității U.T.M. Acest control are 
un caracter foarte mobilizator. 
In organizația 5 „încălțăminte 
mecanică" — unde secretar de 
partid este tov. Gabor Gheorghe
— planul de muncă al biroului 
U.T.M. este controlat îndeaproape 
de organizația de partid. Nu rare 
au fost cazurile cînd tovarășul 
Boată Ion, secretarul organizației 
de secție U.T.M., a fost chemat
— împreună cu biroul — să pre
zinte referat asupra activității 
lor. Demn de relevat ml se pare 
de asemenea și faptul că acest 
control nu se rezumă numai la a 
vedea dacă este respectată cutare 
sau cutare dată din plan, ci el 
înseamnă totodată și un .prețios 
ajutor practic pentru îndeplini
rea anumitor sarcini. Iată un 
singur exemplu în această privin
ță. La trasul fețelor pe calapoa
de, erau foarte multe defecțiuni, 
iar calitatea lucrului suferea. Bi
roul organizației de secție avea 
în pianul său înființarea a_ două 
brigăzi, acțiune pe care a tărăgă
nat-o destul de mult. Organizația 
de partid analizînd această stare 
de fapt, z însărcinat un membru 
din biroul de partid, care să a- 
jute practic, la înființarea brigă
zilor. In momentul de față, în 
acest punct de muncă, deficien
țele au fost remediate, iar'Calita
tea produselor a crescut simțitor.

Problema sprijinului pe oare 
trebuie să-l cerem organizației 
de partid nu poate fi elucidată 
doar tntr-un singur articol. Ea 
rămîne deschisă; despre acest lu
cru mai pot vorbi și consider că 
este nevoie să vorbească și alți 
tovarăși.

Fiindcă tn această rubrică se 
dau răspunsuri la întrebări, aș fi 
bucuros să citesc și un articol în 
legătură cu formele mai deose
bite, mai atractive, de organizare 
a timpului liber *1 tineretului.

PETRE DUDESCU 
secretarul comitetului U.T.M.

al fabricii de încălțăminte
„ Kirov"

Spre cinstea Thaliei, inima a în
vins. Din respect pentru această 
victorie, cerul și-a reținut potopul 
pe care-1 proiectase. Drumeții n-au 
trecut nepăsători pe lîngă frumu
sețe, au străbătut pereții de stâncă 
odată cu Dîmboviciora, au admi
rat coloanele de piatră. In peșteră, 
niște prichindei de doi ooți, țără- 
nuși cu calificare de ghizi, dădeau 
cu glas răsunător, profesional, ex
plicații poliglote, de felul: „Și 
acum .atențiune, pe franțuzește a- 
tansion, pe rusește vănimanie, pe 
nemțește ahtung, aici este masa și 
scaunul călugărului care a stat 
aici, dincoace țapul de piatră căru
ia i-a căzut barba de cînd s-a 
logodit44 .

Dar nu se poate povesti totul. 
Rămîn departe multe din ceasurile 
petrecute, cu viteza cu care au ră
mas în urmă sate și rafinării, mo
numentul lui Vlaicu și castelui Iu- 
lia Hașdeu, păduri și izvoare, rui
ne de cetăți și mausoleul eroilor 
de la Dragoslavele, poene și col
nice. Nu se poate descrie chinul 
încercat de cei care au vrut să 
descifreze vechea inscripție cu li
tere chirilice de la fîntîna aflată 
în preajma mînăstirii Curtea de Ar
geș. Nu se pot rezuma întrebările 
celor care, privind celebrele turle 
cu ferestre răsucite, căutau să înțe
leagă unde sfîrșește geniul mește
rului pămîntean M anole și unde 
începe priceperea arhitectului 
francez Lecomte de Nouv. Nu se 
poate povesti hazul escaladării zi
dului care împrejmuiește Biserica 
Domnească, după cum nu este a- 
vuabilă povestea raței găsite pe 
drum...

-JSB

Anul acesta în sectorul Valea Putnei din cadrul Direcției 
Silvice Clmpulung vor fi plantați 650.000 puieți de brad și 
molid proveniți din cele șase pepiniere ale sectorului.

Tn fotografie: Brigadierul de culturi Boguș David arată mun
citoarelor Tarsița Iancu și Valeria Spînu cum se scot puieții 
din straturi.

Concursul de admitere In școlile medii 
de cultură generală și pedagogice

Concursul de admitere în școlile me
dii de cultură generală — cursuri de 
zi — șl anul I al școlilor pedagogice, 
se va ține anul acesta în două sesiuni, 
după cum urmează:

— Sesiunea I — începe la 4 iulie 
1957 pentru ocuparea a 70 la sută din 
locurile planificate fiecărei școli.

în această sesiune se va acorda o 
atenție deosebită promovării fiilor de 
muncitori șl țărani muncitori

— Sesiunea a Il-a — începe la 12 
septembrie 1957 pentru ocuparea restu
lui de locuri.

La concursul de admitere în clasa a 
VIII.a se pot înscrie absolvenți ai șco
lilor de 7 ani din anul școlar 1956/ 
1957, precum și din serii mai vechi.

Elevii care au absolvit școala ele
mentară de 7 ani, la cursurile de zi 
în anul școlar 1956/1957 se pot înscrie 
la concurs Indiferent de vîrsta pe care 
o au, iar cei care au absolvit la 
cursurile fără frecvență sau serale, pre
cum și seriile mai vechi, se pot înscrie 
la concurs dacă au vîrsta de 16 ani îm
pliniți între 1 ianuarie — 31 decem
brie 1957.

Elevii clasei a VIII-a a școlilor me
dii și ai anului I al școlilor pedago
gice care au fost înscriși la cursuri 
pe bază de concurs și s-au retras în 
cursul anului școlar din cauză de boa
lă, cunoscută de școală la data re
tragerii lor, vor putea fi reînscrlși în 
clasa a VIII-a în anul școlar 1957/1958. 
Acestora li se vor rezerva locuri din 
numărul celor planificate, fără ca ele
vii respectivi să se mal prezinte la 
concurs, cu condiția să fi obținut me
dii de trecere la toate obiectele pe tri
mestrele la care au situația la învă
țătură încheiată.

Cererile de înscriere la concursul de 
admitere se depun la școlile medii și 
pedagogice pînă în preziua concursu
lui, însoțite de următoarele acte :

— Certificat de naștere ;
— Diplomă de absolvire a școlii ele

mentare de 7 ani. Absolvenții clasei a 
VII-a care se înscriu la concursul de 
admitere la aceeași școală, nu vor pre. 
zenta această diplomă;

— Declarația tip pentru stabilirea 
taxei școlare și acordarea bursei, com
pletată de părinți sau de susținătorii

Filme în

va 
pe 

din

Tn cursul lunii iunie, pe ecra
nele cinematografelor din Capi
tală și din țară vor rula în ore- 
mieră noi producții ale studiou
rilor cinematografice de peste 
hotare.

Cinematografia sovietică 
prezenta filmul Primăvara 
strada Zarecinaia", inspirat 
viața tineretului sovietic.

Va mai putea fi vizionat tn 
premieră filmul sovietic ,Jn ca
lea trăznetului**, realizat după 
romanul lui Peter Abrahams.

Tot In luna iunie vor fi pre
zentate filmul polonez „Misterul 
din vechea mină" și filmul „O 
Intîmplare la Enderath", o pro
ducție a studiourilor Defa Berlin

„La route est comme un ruban 
Qui defile, qui defile, 
Et se perd a l’infini 
Loin de viile, loin de viile. 
Le routier â son volan 
Qui trepide, qui trepide 
N’a jamais, jamais le temps, 
De se perdre dans les champs".

într-adevăr, Bulucea nu are nici 
o clipă de răgaz ca să privească 
aiurea. Dar nu știm cîte „puncte4* 
ar trebui să li se scadă compozito
rilor noștri de muzică ușoară pen
tru faptul că drumeții veseli cu
nosc și apreciază aproape exclusiv 
pe Yves Montand și Mark Bemes. 
Pe cîmpiile Argeșului, „pe Argeș 
în jos**, melodiile lansate de acești 
cîntăreți și nu de alții se aud re- 
vărsîndu-se din mașina gri-albas- 
tră. Este firesc ?

Se lasă noaptea. Mașina e pră
fuită acum și împodobită cu cari
caturi. La microfon, lîngă șofer, 
inepuizabilul Cosma imită pe Giu- 
garu, pe Birlic, pe Beligan, pe 
maică-sa, pe Cuza Vodă! Co
mentează drumul, anunță asfaltul 
sau gropile... trei kilometri cu as
falt... opt kilometri fără... Luminile 
sondelor străpung întunericul. Cine 
moțăie ? Cine cîntă ? Mașina ne 
duce spre casă. Tovarășul Riza 
comunică ultima surpriză pe care 
O.N.T.-ul a rezervat-o excursio
niștilor : eclipsa de lună. Iat-o. 
Trăiască O.N.T.-ul I

„La route est comme un ru
ban44... Bulucea conduce cu strălu
cire... în urmă zboară pădurile, 
lanurile ,stâlpii de telegraf... două
zeci de kilometri cu asfalt, cinci 
sute de metri fără... sîntem studen
ții anului IV teatru, mîine începe 

r 

t

legali, însoțită de acte doveditoare a 
situației materiale.

La școlile medii unde condițiile 
igienico-sanitare permit instruirea în 
comun a băieților și fetelor, se vor în
scrie la concurs băieți și fete.

înainte de a se prezenta la con
cursul de admitere, candidații vor fi 
supuși la un examen medical elimi
natoriu.

La școlile pedagogice se dă și o pro
bă de aptitudini muzicale; această 
probă se ține înaintea examenelor 
scrise și este eliminatorie.

La școlile cu limbă de predare ro- 
mînă, concursul constă din probe la 
limba romtnă și ia matematică, iar la 
școlile cu limba de predare a naționa
lităților conlocuitoare, concursul se dă 
la limba maternă, limba romînă și 
matemltică.

Examinarea Ia limba romînă (mater
nă) și matematică se face în scris și 
oral. La școlile cu limbi de predare 
ale naționalităților conlocuitoare, exa
minarea la limba romînă se face nu
mai în scris.

Absolvenții școlilor de 7 ani cu limba 
de predare a naționalităților conlocui
toare care nu au școli medii în limba 
maternă în regiunea în care domi
ciliază, se pot prezenta la concursul 
de admitere în școlile medii cu limba 
de predare romînă. Examinarea la lim
ba romînă a acestei categorii de can
didați se va face din materia prevă. 
zută în programa de limba romînă a 
claselor V—VII, pentru școlile pe care 
le-au absolvit.

Probele scrise constau :
La limba romînă (limba maternă) 

precum și la limba romînă la școlile 
cu limbi de predare ale naționalităților 
conlocuitoare, dintr-o compunere din 
materia de lectură literară din clasele 
V—VII și o analiză gramaticală.

La matematică, dintr-o problemă și 
un exercițiu din materia de aritmetică 
și algebră prevăzută în programa cla
selor V—VII.

La oral, candidații vor fi interogați :
La limba romînă (limba maternă) 

din materia de gramatică a claselor 
V—VII și din lectura literară ;

La matematică din materia de geo
metrie și algebră pentru clasa VII-a.

premieră
după piesa „Troienii" de C. Cor- 
rinth.

Vor mai putea fi vizionate In 
această lună fi cîteva comedii: 
filmul „Din nou împreună", o 
producție a studiourilor ceho
slovace cu cunoscutul actor Jaros, 
lav Marwan, filmul ,,I2 rezultate 
exacte", o producție a studiouri
lor din R.P, Ungară fi filmul 
austriac „Dansez cu tine".

Printre celelalte premiere din 
luna iunie, se numără filmul en
glez „O dată în viață" tn regia 
lui John Carstairs, filmul mexi
can „Camelia", după „Dama cu 
camelii" de Al. Dumas fiul și fil
mul englez tehnicolor „Romeo și 
Julieta", după piesa lui Shakes
peare.

viața, veniți să ne vedeți tn „Peer 
Gynt“, veniți să ne vedeți in „Co
pacii mor In picioare", veniți să 
ne vedeți peste un an, peste zece, 
peste douăzeci și cinci de ani, șo
seaua vieții nu are asfalt, dar toți 
trebuie să învățăm să conducem ca 
Bulucea, iată podul Grand, iată 
calea Victoriei, iată Ateneul, la re. 
vedere, vă mulțumim prieteni, a 
fost minunat, la revedere, la reve
dere...

• • i » • t • • •
— Atențiune 1 Miercuri dimi

neață la ora 9, toată lumea la re
petiție.

A murit Camil Pe
trescu. N-au trecut 
două nopți de cînd ini
ma lui bolnavă a înce
tat sd bată... „Omul e 
muritor. Caius e om. 
Deci Caius e muritor' 

învățăm la primele 
lecții de logică. Sînt 
însă cazuri în care evi
dentul pare fantastic, 
logica absurdă — ca și 
cum ți s-ar spune „A 
murit Caraimanur sau 
„Oltul s-a stins din 
viața" — cazul unor 
personalități care în de
curs de numai cîteva 
decenii și-au contopii 
existența cu cea a unei 
culturi a unei țări, de
venind trup din trupul 
ei ca munții care o îm
podobesc și riurile ca- 
re-i brăzdează pămin- 
tul.

Cît de vagi ar fi no
țiunile cuiva despre 
Germania, nu se poa
te să-i fi rămas străin 
numele lui Goethe...

A murit un mare 
scriitor romîn — unul 
din cei mai complecși, 
mai gravi, mai necru
țători în lupta cu pre
judecățile, cu ipocrizia, 
cu minciuna de toate

Așadar s-a sfîrșit. Ai gindit 
lumea. Camil și acum, oriclt de 
necrezut, de neînchipuit ni s-ar 
părea, totuși s-a sfîrșit. Te-al în
tors la 22 de ani cu obrajii în
cinși de minie Și dezgust de la 
o bătaie cu flori la șosea și ai 
scris într-o noapte Jocul ielelor, 
te-ai întrebat cu înfrigurare de 
ce nu se înțeleg Robespierre și 
Danton, ai întrevăzut cu ochi 
halucinați ideia, nu ți-ai îngă
duit o clipă de liniște, n-ai ier
tat nimic, niciodată luciditatea 
ta n-a abdicat de la misiunea 
de judecător implacabil, nici
odată nu te-ai temut de mulți
mea adversarilor tăi, te-ai răz
boit cu toți, ai fost viteaz. 
Camil, și vijelios, ne-ai tulburat 
in așa măsură incit simt că 
dacă ne-am petrece restul zile
lor gindind și vorbind despre 
tine și evocindu-te pe tine viața 
noastră n-ar fi deloc monotonă, 
dacă toată pasiunea de care 
sîntem în stare s-ar revărsa a- 
supra ta, am trece drept niște 
oameni foarte pasionați.

Viața e mai tristă fără Camil 
Petrescu. De zece ani știam că 
există Camil; era unul din tpo- 
tivele cele mai intense și mai 
arzătoare ale adolescenței noa
stre. Camil era un tempera
ment agitat, înfrigurat, ardent; 
chiar dacă vreunul dintre noi 
era cu certitudine un melanco
lic, înfrigurarea și ardența nu 
puteau fi străine de el. Erai vi
sător sau apatic și ai tăi te ve
deau dintr-odată înfrigurat; 
simțeai, ai fi jurat că ești tu 
însuți și în fapt erai altul, erai 
Camil. Dacă semnele de adoles
cență întlrziau să dispară, dacă 
erai la nesfîrșit nerăbdător, plin 
de așteptări, chinuit de o Ideie 
a cărei aderență cu mersul nor-

a tineretului din R.P.R. 
romîni vor întilni sîm- 
Varșovia echipa de tl- 
R.P. Polone. Printre cei 
făcut deplasarea se află

Sportivi romîni 
peste hotare

Joi dimineața a părăsit Capi
tala pleclnd in R.P. Polonă echipa 
de box ...................... — ”
Boxerii 
bătă la 
neret a
care au _ , _ ___  _ _
Puiu Nicolaie (muscă), Mihai 
Trancă (semi-ușoară), Dobre 
Pavel (semi-mijlocie), Constantin 
Iordache (mijlocie mică), Vasile 
Mariuțan (grea) și O. Cioloca 
(semi-grea). 
sînt Lucian 
Chiriac.

Antrenorii echipei 
Popescu și Ion

(Agerpres).

Baschetbaliștii italieni la antrenament
Ieri dimineață, baschetbaliștii 

italieni au descins pe stadionul 
Republicii pentru a face cunoștin
ță cu terenul de joc. Dat fiind că 
pe podium se lucra de zor, pen
tru a-l aduce în forma defini-

Ans Novac

felurile. A murit în pli
nătatea forțelor crea
toare, încărcat de pro
iecte și în ciuda celor 
63 de ani, încă tînăr ca 
toți oamenii foarte cu
rioși și foarte neliniștiți.

— „Dar de ce ?“ 
— răbufnește eterna, 
absurda întrebare. De 
ce nu sînt cruțați mă
car ei, puținii, cei pur
tători de mesaje ?

— Cum poate fi o- 
prită pana care nu a- 
junsese aproape de 
punct — mintea care 
mai avea atîta de cău
tat, de întrebat, de 
descoperit lucruri ne
știute, esențiale, cutre
murătoare poate ?

Puține personalități 
au solicitat atîtea dis
cuții, au stîrnit entu- 
ziasme și dușmănii atît 
de înverșunate. El în
suși polemist aprins, 
temperament pasionat, 
irascibil —• deci de ze
ce ori viu I Dar moar
tea l-a răpus cu aceeași 
nepăsare ca pe cei plic
tisiți, apatici, goliți..

Să vorbim despre Ca
mil Petrescu.. Despre 
romancier, despre dra
maturgul atît de origi
nal și din păcate atît 
de puțin cunoscut ma
relui public, despre es
teticianul, despre filo
zoful, despre poetul 
Camil Petrescu ? Fie
care solicită studii, o 
muncă de cercetare 
vastă și serioasă, căci 
țara noastră a dat puțini 
artiști-cărturari, puțini 
intelectuali de această 
talie.

Mă voi opri la unul 
singur: căutătorul de. 
adevăr Camil Petrescu 
— cercetătorul atent, 
neliniștit, lucid pînă la 
necruțare, care direct 
sau indirect, mărturisit 
sau nemărturisit ră
mîne personajul cen
tral, fermentul acestei 
multilaterale și atît de 
complicate opere.

Fie că e vorba de 
Gelu Ruscanu, Danton, 
Ladima, Bălcescu... ei 
sînt purtătorii marilor 
întrebări și ai marilor 
neliniști... Ei caută cu

Ce -i datoră
Lucian Raicu

mal al vieții nu puteai să 
descoperi, dacă te bucurai 
erai indignat la extrem, 
patimă excesivă ce 
le-ar fi părut copilărească și 
puțin ridicola In raport cu vîr
sta șl cu figura ta gravă, dacă 
ți se spunea că ești prea serios, 
prea emoționat de sclipirea u- 
nui gind — intr-o oarecare mă
sură toate acestea erau cu pu
tință fiindcă exista Camil. Cu 
moartea lui Camil Petrescu s-a 
sfîrșit un capitol dintre cele 
mai tulburătoare ale tinereții 
noastre. Dacă și rindurile aces
tea vor părea cumva exagerate, 
să fim cel puțin satisfăcuți că 
sîntem capabili încă să exage
răm. și dacă exagerăm cu sin
ceritate, înseamnă că incă n-am 
Imbătrinit și sîntem incă in 
stare să receptăm fără rigidita
te. Spiritul de enormitate con 
siderat componență organică a 
personalității lui Camil Petres
cu este o proprietate eternă a 
tinereții.

Camil Petrescu ne-a învățat 
să luăm toate lucrurile in se
rios, cu luciditate. Una din des* 
coperirile sale capitale este de 
a fi intuit, dincolo de miticism 
șl de zeflemeaua perpetuă serio
zitatea lui Caragiale. Insist a- 
supra termenului, fiindcă serio
zitatea nu e același lucru cu 
sentimentalitatea, și celelalte 
banalități în care mulți și-au 
închipuit că descoperă fondul 
intim al comicului caragialesc 
Spiritul de seriozitate adusă la 
extrem, pînă la neșovăire și im
placabil este propriu în aceiaș 
măsură lui Geiu Ruscanu, lui 
Bălcescu. Acum nu rămîne de-

o 
ori 

cu o 
multora

Formația reprezentativei B de fotbal 
cu Polonia Bpentru meciul

Lotul B reprezentativ de fot
bal, care va întilni duminică Po
lonia B, a făcut ieri după amiază 
un ultim antrenament de efort Pe 
stadionul „23 August", jucătorii 
lotului au avut ca partener de joc 
echipa divizionară C a uzinelor 
„23 August". La antrenament au 
participat și Lereter — refăcut 
după accidentul de duminică ; de 
asemenea Ciosescu — reîntors cu 
avionul de la Timișoara, unde și-a 
dat un examen.

Antrenamentul a constat din- 
tr-un joc de trei reprize a 30 de 
minute. Scor final 9—1, prin punc
tele marcate de Ciosescu (5), Hi-

tivă sportivii italieni au ținut să 
facă un prim antrenament in sala 
l-C.F, In acest timp, viitorii lor 
parteneri de joc, baschetbaliștii 
romîni, jucau pe gazonul stadionu
lui (în latul lui) un pasionant 
meci... de fotbal.

In sală, italienii sub conduce
rea antrenorului Paratore, au în
ceput să „bombardeze" coșurile. 
Am remarcat în mod special vi
teza și siguranța jucătorilor în a- 
propierea coșului. Jucătorii ita
lieni sînt inalți (mulți dintre ei 
peste 1,90 m.) foarte mobili și po
sesori ai unei tehnici ridicate. Cei 
mai periculoși par a fi Constanzo 
(2 m.), Macoratti (1,96 m.), Ale- 
seni (1,93 m.), Gamba (1,90 m.), 
Lucev (1,83 m.).

Iată acum programul de sîm- 
bătă după-amiază de pe sta
dionul Republicii: ora 15,00: joc 
demonstrativ între două echipe de 
juniori; 15,30 : Dinamo-București- 
Spartak-Sofia ; 17,45: R.P.R-Ita- 
lia.

întîlnirea de baschet cu Italia 
va fi televizată în întregime.

Tn fotografie; un aspect de la 
antrenamentul baschetbaliștilor 
italieni.

Foto: D. F. DUMITRU

angajăm

I Camil Petrescu

înverșunare, cu patimă, 
pînă la sacrificiul de 
sine marile adevăruri 
fundamentale care ar 
putea face viața mai 
curată, mai omenească 
pe acest pămînt

Nici o tehnică și nici 
o măiestrie nu poate 
înlocui patima nobilă 
a adevărului care dă 
operei lui acea perma
nentă vibrație, acea 
notă de neasemuită 
sinceritate.

Noi, scriitorii tineri 
care stăm azi la cata
falcul lui Camil Pe
trescu, noi care l-am 
iubit și l-am admirat, 
nu îndrăznim să pro
mitem că vom continua 
opera lui. Nu stă în 
puterea noastră. Talen. 
tul nu se moștenește 
nici microscopul mae
strului, nici aripilt 
maestrului...

Ne luăm totuși un 
angajament singurul 
posibil: că vom căuta 
și noi adevărul — că 
vom încerca să-l desco
perim oriunde, mereu, 
fără șovăială, fără tea
mă, necruțători dacă 
va fi nevoie, așa cum ■ 
ne-a învățat el.

m
rît 
că 
în 
de 
convingere în combaterea celui 
mai mărunt adversar, a fost a- 
dus în situația tragică de a nu 
putea riposta cu nimic — pen
tru întîia oară — celui mai ab 
surd dintre adversarii pe care 
i-a înfruntat vreodată — moar 
tea. A văzut jocul ideilor — jo 
cui ielelor, inteligența sa a fosl 
în stare să Influențeze viața 
multor generații, dar acum s-a 
dovedit neputinciosă să schițe
ze măcar un gest de apărare. 
Atîtea planuri, atîtea proiecte 
pe care, ascultîndu-le, ai fi cre
zut că omul acesta mărunt, a 
gitat, cu privirea generoasă, a- 
dolescentă și sfredelitoare — se 
pregătește să mai trăiască o 
mie de ani — intră In ceasul a- 
cesta In abis.

Niciodată, prieteni, nu ne vom 
mai stringe laolaltă spre a In 
treba „ce.a mai spus Camil" 
setea noastră de știri, de ide 
și de proiecte noi din partea lui 
nu ne va mai fi niciodată satis 
făcută de-acum înainte. Nicioda 
tă nu ne vom mai înălța în vîr 
ful picioarelor, spre a-l vedea 
pe Camil. Niciodată nu vom 
mai comenta ciudățeniile atît d( 
apropiate nouă ale firii lui Ca
mil Petrescu. Acum nu vom 
mai avea pe cine să întrebăm 
dacă e adevărat că Doamna 1 
a existat în realitate, dacă La 
dima a iubit-o Intr-adevăr cum 
reiese din ultima sa scrisoare 
dinainte de sinucidere. Nicio 
dată nu ne vom mai pune ast 
fel de întrebări copilărești.

Zece ani de contemporaneita 
te cu Camil Petrescu — zece 
anj de adolescență prelungită.

să ne cutremurăm Ia gindui 
acest om care a luat totur 
serios intr-atît Incit a găsit 
cuviință să pună patos și

1^4

dișan, Alexandrescu, Lereter (2) 
și Radu Tudor din 11 m. pentru 
învinși.

In cursul antrenamentului, s-au 
încercat două formații, dintre care 
una pe scheletul „Ștâinței“-Timi- 
șoara, care s-a dovedit a fi mai 
eficace. Jocul a fost foarte util și 
a dat posibilitate antrenorilor să 
se poată fixa asupra unei formații 
probabile.

I-am cerut, după joc, tova
rășului Colea Vîlcov, antrenor de 
stat, să-și spună părerea în legă
tură cu apropiata întîlnire.

— Noi nu cunoaștem în mo
mentul de fața fotbalul polonez, 
deoarece ultimul nostru meci a 
avut loc acum doi ani. Știm, însă, 
că fotbaliștii polonezi sînt robuști 
și joacă în forță. Tocmai pe acea
stă latură am insistat la antrena
mente. Echipa noastră va aplica 
cunoscutul sistem de joc W M. 
Vom pune un foarte mare accent 
în jocul pe aripi. Spun aceasta, 
deoarece avem un centru ata
cant Ciosescu, care s-a dovedit a 
fi foarte prompt în fața porții și 
știe să fructifice centrările de pe 
extreme. Noi sperăm să obținem 
duminică un rezultat favorabil. 
S-ar putea ca acesta să fie strîns 
— așa cum de fapt a fost în ma
joritatea întâlnirilor noastre cu po
lonezii.

— La ce formație v-ați oprit ?
— Dungu, Sbîrcea-Brînzei-Ma- 

cri, Hidișan-Tănase, Gîrleanu- 
Lereter-Ciosescu-Dinulescu - Boroș, 
După cum vedeți, pe scheletul 
„Științei“-Timișoara, pentru că în 
felul acesta dăm echipei o mai 
mare omogenitate. La formație 
mai adaug o observație: în cursul 
jocului, Dinulescu a suferit o în
tindere mușchiulară a cărei gravi* 
tate încă nu o cunoaștem. Pentru 
orice eventualitate notați înlocuito
rul : Meszaroș.

R. L.J



N. S. Hrușciov 
a primit delegația 
de ziariști polonezi

MOSCOVA 16 (Agerpres)., — 
TASS transmite :

La 15 mai N. S. Hrușciov. prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
primit delegația de ziariști din 
Republica Populară Polonă în 
frunte cu T. Janurek, redactor al 
ziarului , Trybuna Rabotnicza", 
care se află în Uniunea Sovie
tică, precum șl pe corespondenții 
permanenti ai ziarului „Trybuna 
Ludu“ și ai agenției P.A.P., care 
se află la Moscova.

In timpul convorbirii priete
nești care a durat aproape trei 
ore, N. S. Hrușciov a răspuns la 
o serie de întrebări puse de zia
riștii polonezi cu privire la poli
tica Internă și externă a Uniunii 
Sovietice și mișcarea muncito
rească internațională după Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S,. pre
cum și cu privire la întărirea 
continuă a prieteniei sovîeto-po- 
lone.

“ -----•-----

Festivalul international 
al filmelor științifice
ROMA 16 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Potrivit hotărîrii juriului celui 

de-al 3-lea Festival international 
al filmelor științifice care a avut 
loc la Roma cinematografia știin
țifică sovietică a fost distinsă cu 
două premii ale „Robotului de 
aur".

Declarațiile sovieto-mongole
în urma tratativelor de la Moscova

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite:

în urma tratativelor dintre de- 
legațiile guvernamentale ate 
U.R.S.S, și R. P. Mongole, care 
s-au desfășurat Intre 10 șt 15 
mai, la Moscova, a fost semnată 
declarația comună sovieto-mon- 
golă.

După analiza actualelor proble
me internaționale, In declarație 
se arată că ignorarea dreptului 
legitim al R. P. Mongole de a fi 
membră a O.N.U, este incompa
tibilă cu principiile Cartei acestei 
organizații internaționale. Piedi
cile puse de S.U.A. și de alte pu
teri occidentale în problema ad
miterii R. P. Mongole in O.N.U. 
dovedesc tendința cercurilor gu
vernante din aceste țări de a fo
losi O.N.U. in interesele lor în
guste, care nu au nimic comun 
cu principiile de pace ale acestei 
organizații.

In declarație se subliniază cu 
satisfacție că colaborarea econo
mică dintre cele două țări se dez
voltă cu succes pe baza principi
ilor egalității depline in drepturi 
și ajutorului reciproc socialist. In 
ultimii zece ani, Uniunea So
vietică a acordat R. P. Mongole 
credite pe termen lung în valoa
re de peste 900 milioane ruble în 
condiții avantajoase și, la cere
rea guvernului R. P. Mongole, a 
transmis Mongoliei în mod gra
tuit bunuri sovietice in valoare 
de peste 100 milioane ruble. Con- 
formindu-se declarației din 30 oc
tombrie 1956, și intereselor întă
ririi și lărgirii continue a cola

borării dintre U.R.S.S. și Repu
blica Populară Mongolă, guver
nul sovietic a hotărit să trans
mită in mod gratuit in patrimo
niul R. P. Mongole întreprinde
rile trustului „Mongolneft". Cele 
două guverne au convenit să se 
transmită R. P. Mongole in con
diții avantajoase cota de partici
pate sovietică la societatea pe 
acțiuni „Sovmongolmetall** cu 
compensarea respectivă de către 
guvernul R P. Mongole a valo
rii acestei cote in decurs de 30 
ani incepind din anul 1962, fără 
a percepe procente. U.R.S.S. a 
transmis Republicii Populare 
Mongole în mod gratuit arma
mentul și utilajul aeroporturilor 
din Ulan Bator și Sain-Sande] 
precum și un număr de avioane. 
In prezent, cu ajutorul UjR.S.S. 
în R. P. Mongolă se construiesc 
18 obiective industriale, agricole 
și comunale.

In declarație se arată că 
la cererea guvernului mongol, 
U.R.S.S va acorda R. P. Mon
gole ajutor economic și tehnico- 
științific pentru îndeplinirea pla
nului trienal de dezvoltare a eco
nomiei naționale și a culturii ță
rii pe anii 1958-1960. Guvernul 
sovietic a hotărit să acorde po
porului mongol un ajutor supli
mentar pentru îndeplinirea pro
gramului proiectat și a consim
țit ca în cursul anilor 1958-1960 
să livreze R. P. Mongole 2.500 
tractoare, 550 combine, 200 cen
trale electrice cu motoare Diesel 
și cu abur, 3.000 autocamioane 
și alt utilaj și materiale. Pentru

Delegația guvernamentală a R. P. Mongole
a părăsit

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In dimineafa zilei de 16 mai a 
părăsit Moscova plecind spre pa
trie delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Mongole care 
a făcut o vizită de prietenie in 
U.R.S.S. la invitația guvernului 
sovietic.

Moscova
Pe aeroportul Vnukovo delega

ția a fost condusă de N. A. Bul
ganin, N. S. Hrușciov, A. I. Ml- 
koian, V. M. Molotov, M. A. Sus
lov, miniștri ai U.R.S.S. și alte 
personalități, membri ai corpului 
diplomatic și ziariști.

Sesiunea Comisiei economice
pentru

GENEVA 16 (Agerpres). — La 
15 mai a.c., cea de-a 12-a sesiune 
a Comisiei Economice pentru Eu
ropa a luat sfîrșit. Au fost adop
tate o serie de rezoluții cu privire 
la următoarele probleme : dezvol
tarea contactelor între țările ră
săritului și apusului Europei, pre
zentată de delegația Ucrainei; 
colaborarea în domeniul aspecte
lor economice a’e utilizării ener
giei atomice în scopuri pașnice, 
prezentată de delegația Poloniei; 
studierea problemei popularii ape-

Europa
lor în Europa, prezentată de de
legațiile S.U.A. și Franței.

A fost adoptată de asemenea, 
tn unanimitate, o rezoluție pre
zentată de delegația R.P R. îm
preună cu delegația Franței, cu 
privire la publicarea unei lucrări 
asupra activității C.E.E. în de
cursul celor 10 ani de existență 
și alte rezoluții prezentate de de
legația R.P.R., împreună cu dele
gațiile Belgiei. Franței și Bul
gariei privind acordarea unui tra
tament egal celor trei limbi de 
lucru ale comts.ei (engleza, fran
ceza. rusa).

Conferința de presă a președintelui Eisenhower
tr-o „presiune" a bugetului mili
tar asupra economici Uniunii So
vietice.

Râspunzind la întrebări, Eisen
hower a declarat de asemenea că

modul el nu obiectează Împotriva fapte1 ui

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
Luind cuvintul la 15 mai in 

cadrul unei conferințe de presă, 
președintele Eisenhower a decla
rat din nou că guvernul S.U.A. 
continuă să studieze „în
cel mai serios" noile propuneri so
vietice cu privire la dezarmare.

Totuși, răspunzind la întrebarea 
unuia dintre corespondenți, Ei
senhower a afirmat că interesul 
Uniunii Sovietice față de proble
ma dezarmării s-ar explica prin-

ca Israelul să trimită in Canatul 
de Suez un vas .sraeiian pentru a 
verifica poziția Egiptului fată de 
mijloacele pașnice.

O bună parte a conferinței de 
presă din 15 mai a fost rezervată 
diferitelor probleme interne.

achitarea utilajului, mașinilor, a 
materialelor și altui ajutor tehnic 
acordate de către U R.S.S. R. P. 
Mongole, guvernul U.R.S.S. va 
acorda guvernului R. P. Mongole 
un credit tn valoare de 200 mili
oane ruble in condijii avantajoa
se.

în cursul tratativelor care au 
decurs Intr-o atmosferă de înțele
gere deplină, au fost de aseme
nea examinate și rezolvate alt; 
probleme privind colaborarea po
litică, economică și culturală din
tre cele două fări.

★

MOSCOVA 16 (Agzrpres). — 
TASS transmite :

La 15 mai N. S. Hrușciov și 
D. Damba au semnat decla ația 
cu privire la tratativele Intre de
legațiile Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
desfășurate la Moscova.

Declarația constată unitatea 
deplină de vederi a celor două 
partide asupra tuturor probleme
lor abordate in cadrul tratative
lor. Delegațiile P.C.U.S. și 
P.P.R.M. s-au informat reciproc 
despre problemele cele mai im
portante din activitatea partidelor 
lor. au examinat problema dez
voltării continue a relațiilor de 
prietenie și a colaborării Intre 
ele, au avut un schimb de păreri 
cu privire la situația internațio
nală contemporană, precum și in 
legătură cu alte probleme care 
interesează cele două părți.

Mergem alături în puternicul front 
al socialismului

— Cuvîntarea iov. V. Trofin la Congresul Noii 
Uniuni democrate a tineretului chinez —

PEKIN 16. — Corespondentul 
Agerpres transmite: în ședința 
din 16 mai a celui de-al treilea 
Congres al Noii Uniuni demo
crate a tineretului chinez, a luat 
cuvintul tovarășul Virgil Trofin, 
prim secretar al C.C. al U.T.M. 
După ce a transmis un fierbinte 
salut tovărășesc și sincere urări 
de succes în construirea socia
lismului din partea C.C. al 
U.T.M.-ului șl a întregului tineret 
din R.P.R.. tov. V. Trofin a spus 
că: Tineretul ca și întregul po
por romln se bucură din toată 
inima de succesele istorice ob
ținute de poporul și tineretul 
chinez sub conducerea P.C.C. in 
lupta și munca sa pentru con
struirea unei Chine noi socialiste.

Tovarășul V. Trofin a vorbit 
apoi despre contribuția tineretu
lui din R.P.R., la dezvoltarea in
dustriei și agriculturii șl despre 
condițiile de studiu și de viață 
ale studențimii ngastre.

Vorbitorul a subliniat că tine
retul din R.P.R. strînge perma
nent legăturile sale prietenești cu

organizațiile comuniste de tineret 
din toate țările lumii, cu toate 
organizațiile progresiste de tine
ret — în scopul întăririi conti- 
nuie a unității de luptă a tine
retului de pretutindeni pentru 
pace și progres social. El este 
solidar cu tinerii din țările colo
niale și dependente în lupta pe 
care aceștia o duc alături de po
poarele lor pentru cîștigarea in
dependenței naționale a țărilor 
lor.

In continuare tov. V. Trofin a 
spus : între R.P.R. și R P. Chi
neză sint mii de kilometri, dar 
ochii popoarelor noastre, ai tine
retului țărilor noastre privesc 
spre aceiași orizont pe care se 
profilează zările vieții noi intr-o 
lume fără exploatare, fără clase 
în care fiecare om va fi egalul 
semenului său, zările societății 
comuniste.

Pe drumul acestei noi vieți un 
pășit și mergem alături neabă
tuți în puternicul și neclintitul 
front al socialismului în frunte 
cu Uniunea Sovietică și R-P. 
Chineză.

Vizitele delegației Scupțclnai Populai •
Federative a F

Joi dimineața, delegația Scupș- 
cinei Populare Federative a 
R.P.F. Iugoslavia a sosit la Bi- 
caz. Pe peronul gării, oaspeții au 
fost intimpinați de deputății Du
mitru Berezițchi, prim secretar al 
Comitetului regional Bacău al 
P.M.R., Ștefan Budescu, directo
rul hidrocentralei „V. 1. Lenin", 
de numeroși oameni ai muncii, 
constructori ai hidrocentralei și 
muncitori de la fabrica de ciment.

Tov. Ștefan Boboș. președintele 
sfatului popular regional Bacău, 
a rostit un cuvint de bun sosit. 
Blajo lovanovici. conducătorul 
delegației, a mulțumit pentru pri
mirea călduroasă. Un grup de 
pionieri au oferit oaspeților fiori 

1 și cravate roșii. Membrii delega
ției parlamentare iugoslave au vi-

Plenara C.C. al Partidului Comunist 
Francez

„P.F. Iugoslaviei
zitat apoi șantierul barajului hi
drocentralei, tunelul de aducțiune, 
și fabrica de ciment. In discuțiile 
pe care le-au avut cu conducăto
rii șantierului hidrocentralei, oas
peții și-au exprimat admirația 
pentru această mare construcție 
a socialismului. Apoi membrii de
legației au făcut o plimbare la 
cheile Bicazului și la Lacul Roșu.

După masă, delegația parla
mentară iugoslavă a vizitat Ro
manul, iar în drum s-a oprit, la 
Pialra Neamț, admirînd din parcul 
Cozia panorama orașului. La 
Roman, membrii delegației au 
fost oaspeții muncitorilor de la 
marele laminor de țevi.

La sfîrșitul vizitei, oaspeții au 
mulțumit pentru primire. Seara, 
membrii delegației s-au Îndrepta*, 
spre Bacău.

Cercurile occidentale 
instigă Israelul la o 

nouă provoca-e •
CAIRO 16 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Cercurile opiniei publice egip

tene șint profund indignate de 
declarația secretarului de stat al 
S.U.A., Dulles, care a sprițimt 
planul provocator israelian care 
urmărea trimiterea unui „vas de 
încercare** prin Canalul de Suez 
cu intenția fățișă de a provoca 
un nou conflict cu Egiptul. La 
Cairo declarația lui Dulles este 
considerată ca o încurajare a 
Israelului la noi provocări împo
triva Egiptului.

TEL AVIV 1* (Agerpres). — 
TASS transmite:

Intenția guvernului israelian 
de a trimite un „vas de încer
care* prin Canahil de Suez ca 
planul vădit de a provoca un nou 
conflict cu Egiptul constituie 
teza principală a ziarelor israe- 

; bene cin 15 xi:
Dvpă om reîateară ziam'. 

.Xaaerhav*. n purtător 4e o- 
vist ai Misisîenriai Afacerilor 
Externe ai Israeluhi: a declarai 
la 14 mai că Israelul a boUri! 
in mod definitiv să triat U un 
vas prin Canalul de Suez atana 
ci nd va considera că a sosit bo- 
mentul oportun pentru aceasta.

Ziarele dezvăluie ane sim >- 
( devă rații inspiratori ai «cestui 

oou plan provocator. .X*ste 
t cercuri occidentale. sabtaază 
ziani _Kol Haita*, isstigă ia 

‘ ultimul timp guvernul tsraefian 
si agTaveze încordarea ie acea 

. stă regiune prin înnhterra unu 
.vas de încercare* tsraehaa pna 

I Canalul de Suez.

PARIS 16 (Agerpres). — La 
plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez. 
Jacques Duclos, secretar al C.C. a 
prezentat raportul „Cu privire la 
dezvoltarea unitițli de acțiune, cu 
privire la apărarea libertăților 
democratice și lupta împotriva 
uneltirilor tasciste". Jacques Du- 
c'.os a subliniat că o trăsătură ca
racteristică a acestei perioade este 
stabilirea unității de acțiune a 
oamenilor muncii in lupta pentru 
satisfacerea revendicărilor lor eco
nomice.

Raportorul a criticat cu vehe
mență politica guvernamentală 
care duce Ia scăderea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Ia mă
rirea poverii impozitelor, la re
ducerea investițiilor de capital in 
ramurile industriei de pace.

Duclos a citat o serie de exem
ple concrete de încălcare de către 
guvern a libertăților sindicale.

Raportorul a subliniat necesita
tea imperioasă de a se crea comi
tete antifasciste in întreprinderi 
și pe cartiere pentru lupta impo- 
iriva oricăror acțiuni fasciste.

Reierindu-se la încercările reac- 
țara: de a interzice partidul co- 
Ktost. Ducios a subliniat că

după cum ne învață experiența 
istorică, aceste măsuri pun în pe
ricol întregul regim republican.

Duclos a chemat la întărirea 
unității intre comuniști și socia
liști. comuniști și radicali și a 
subliniat că este necesar să se 
lupte pentru respectarea angaja
mentelor făcute la 2 ianuarie 1956 
in fața alegătorilor.

In rezoiuția sa. plenara a apro
bat tezele raportului lui Jacques 
Duclos.

In ședința din 15 mai, plenara 
a ascultat dările de seamă cu pri
vire la tratativele dintre delega
țiile Comitetului Central al Par
tidului Comunist Francez și de
legațiile Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Partidului Comunist 
Bulgar. Partidului Muncitoresc 
Romin și Partidului Comunist din 
Tunis. Plenara a aprobat aceste 
tratative și. in rezoluția sa. a 
subliniat marea lor însemnătate 
pentru Întărirea so idarztății pro
letare internaționale.

Plenara a ascultat apoi, rapor
tul -.Ca privire la munca partidu
lui in rlndul maselor și ca privire 
la activitatea comuniștilor in or
ganizațiile de masă*, prezentat 
de Marcel Servin.

INFOR
Joi la amiază, Gh. Stoica, 

membru in Prezidiul Marii Adu
nări Naționale, a primit pe dl. 
liras lliou, avocat la Curtea de 
Casație din Atena, deputat de 
Lesbos, membru al Secretariatu
lui Comitetului de conducere al 
Uniunii Democrate de Stingă 
(E.DA).

La convorbirea care a avut loc 
au luat parte deputății C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu, membru in 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Bădescu, Mihail 
Cruceanu și Elena Livezeanu

Convorbirea a decurs intr-o at
mosferă cordiala.

★
D-l Ilias lliou, deputat de 

Lesbos, membru al Secretariatu
lui Comitetului de conducere al 
Uniunii Democrate de Stînga 
(E.DA), a făcut joi după-amiază 
o vizită la Uniunea ziariștilor din 
R.P.R. Aci el s a întîlnit cu un 
grup de redactori de politică ex
ternă ai ziarelor din Capitală.

★
Uniunea Scriitorilor din R.P.R. 

anunță că Intrucit astăzi are loc 
înhumarea acad. Carmi Petrescu, 
cenaclul de proză se amină pen
tru o dată ce se va comunica ul
terior.

★
I Joi după-amiază a sosit în Ca
pitală Allan Degerman, directorul 
unui colegiu popular pentru edu
carea adultilor din Suedia. D sa 
▼a fi directorul de studii al semi
narului internațional ..Educația 
adulțiioT in Europa*, organizat de 
Federația .Mondială a Asociațiilor 

I pentru Națiunile Unite în cola
borare cu U.N.E.S.C.O., ce se va 
deschide luni dimineața la Si- 

. na ia
' In aceeași după-amiază a sosit

CU 1

DJAKARTA, h *—*•■(* Aa 
de 1» ui. K E V*r*qit*i. pre- 

PrezMaM Sovietotai 
Suprem al UR.S.S. aapma* ca 
președmtzle Sukarao și cHelaite 
persoane care-l iasoțesc la călă
toria prin Indonezia, au plecat ca 
asfoaal am Djakarta indreptindu- 
se spre Mda* (iasala Sumatra).

BERLIN. — La 13 mai a sosit 
iatr-a vizita de prietenie la Ber
ka a delegat* a CC al U.I.CL 
ia frunte ca A. N. Aksenov, se
cretar al Comitetului Central. 
Delegația sovietică va rănune ia 
RepuMica Deieocrata Germana 
trei siptimiai ia carnal cărora va 
face o călMera pria R-D Gcr- 
manâ.

•OSCOVA. La li ca i sosit 
la o delegație de ziariști
cagari. !n frunte cu Dezsd Nemes, 
redactor a! ziamlui „Nepszabad-

PARIS. în cadrul unei ședințe 
de cabinet restrinse care a avut 
loc joi seara la Paris, primul mi
nistru Moliei a primit aprobarea 
colaboralo-ilo- săi să Dună ches
tiunea de increde-e in dezbaterile 
din Munarea Safionali in legă
turi cu prob'emele economise a’e 
frentei Dual cum relatează a- 
genfdle accidentale, este preba- 
bil ci gotul de încredere va .ur- 
zeni mar;: 22 mai.

NEW YORK. Comisia pentru 
energia atomica din SUA. a

znunțat nnettnri seara că expe 
rența atomica prevăzută pentru 
joi. 16 ma-, in regiunea Las Ve
gas a fest amînată cu 24 de ore 
din cauza „condițiilor meteorolo
gice nefavorabile". Această primă 
experiența face parte dintr o serie 
de min mum 14 experiențe cu 
arma nucleară care vor avea loc 
în acest an în S.U.A.

GENEVA. — La 15 mai a avut 
loc la Geneva ședința ordinară a 
ambasadorilor R.P. Chineze și 
SUA.

Următoarea ședință a fost fi
xată pentru II iulie.

MÂȚII
dr. Anoushiravan Khoshkish, di
rectorul Educației din Federația 
Mondială a Asociațiilor pentru 
Națiunile Unite, secretar general 
al Mișcării internaționale studen
țești pentru Națiunile Unite.

La aeroportul Băneasa oaspeții 
au fost întîmpinați de reprezen
tanți ai Asociației pentru Națiu
nile Unite din R.P.R. și ai 
I.R.R.C.S.

★
Vineri 17 mai la ora 17, va 

avea loc în aula Facultății de 
științe juridice din București o 
adunare publică în legătură cu 
interzicerea experiențelor cu arme 
nucleare, organizată de Comitetul 
național pentru apărarea păcii 
din R.P.R și Comitetul Femeilor 
Democrate din R.P.R.

★
Miercuri dimineafa s-a deschis 

la Clubul Sindicatului lucrătorilor 
din invăfămînt din Capitală „Ex
poziția de desene ale copiilor dm 
Uruguay", organizată de Institu
tul romin pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

Expoziția cuprinde circa 160 de 
desene infăfișind aspecte din co
lonia Contreras de Riachuelo din 
Uruguay, executate de copii tn 
vlrstă de 5-12 ani. Desenele expuse 
au fost cotecfionate de către pro
fesorul 1 eșuai do., cunoscut peda
gog Uruguayan.

*
Joi a plecat spre Moscova, aca

demicianul S. Stoilov, membru al 
Prezidiului Academiei R.P.R., di- 
rec’orul institutului de matema
tică al Academiei R.P.R. care va 
fi timp de o lună oaspetele Pre
zidiului Academiei de Științe a 
U.R.S.S

★
Zilele acestea au părăsit țara 

indreptindu-se spre patrie, o par
te din medicii de peste hotare 
care au participat la lucrările 
Congresului național de științe 
medicale din R.P R și la sărbă
torirea Centenarului învățămin- 
tu’ui medical din București.

La plecare oaspeții au fost 
conduși de academicieni, profe
sori universitari, membri ai Co
mitetului de organiza’e a Con
gresului național de științe medi
cale. reprezentanți ai Societății 
Științelor Medicale din RPR și 
C.C al Sindicalului muncitorilor 
sanitari din R.P.R.. medici.

★
Miercuri seara a părăsit Capi

tala, plecînd spre Italia, prof. dr. 
I. Pavel invitat să participe la 
Zilele medicale din Montecatini, 
care vor avea loc între 18—20 
mai.

(Agerpres)
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lndrăgostiții 
din Verona
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* • La Bad-Godesherg (R.F.
^Germană) a avut loc o întîlnire 

unor savanți de frunte vest» 
[germani — specialiști in dome- 
>niul energiei atomice. La aceas- 
^ă întîlnire au participat și cei

Cine sînt îndrăgos
tit ii care pășesc pe 
dalele de piatră ale 
Veronei ? Care sînt 
numele lor ? Încă nu 
le știe nimeni, încă 
nu s-a ivit nimeni 
care să le facă cele
bre. Dar ei pășesc pe 
dalele de piatră ale 
Veronei, se furișează 
între bazilicile din 
epoca romană, sim
ple și clare, care 
tși aruncă umbra pes
te clădirile în stilul 
renașterii, merg pe 
străzi înguste, întune
cate și tăcute, coboa
ră cîteva trepte și 
traversează piețe lar
gi, pline de ' 
de freamăt.

Verona.
Prin pacea 

de ani care 
orașul, mașinile, re
clamele luminoase, 
undele muzicale ale 
radioului aduc seco
lul XX. Un secol care 
nu-i tulbură pe în- 
drăgostiții Veronei cu 
semnele distinctive 
ale civilizației, ci cu 
altceva.

O știre laconică a. 
nunță că grupul de 
trupe americane
„Task Force" înma
gazinează la Verona 
și in alte orașe ale 
Italiei proiectile do
tate cu încărcătură 
atomică. Spectrul sin- 
gerosului Tybalt în
vie, în proporții co
losale, braț înarmat 
al unei uri feroce.

Umbrele lui Romeo 
ți a Jtdietei instrfesc 
îadrierwftfu de azi 
d» Vw. Spectrul 
1» TyMt in-

aorțâi de la

lumină,

sutelor 
învăluie

pot îm-alții nu se .
păca. lndrăgostiții de 
azi din Verona sînt 
amenințați de arme 
mai puternice ca o- 
țelul și otrava. Se 
vor supune ei desti
nului, îl vor considera 
ei implacabil ?

Totul în lume răs. 
punde: NU 1

Pentru avertismen
tele cele mai drastice 
există cuvinte din Vo
cabularul modern. 
Uneori însă cuvintele 
vechi, încărcate de 
parfumul veacurilor, 
cuvintele alăturate de

un geniu, pot să vor
bească mai bine, cu 
un ecou mai profund 
în inima oamenilor. 
Shakespeare vine în 
ajutorul îndrăgostiți- 
lor de astăzi. Sha
kespeare cel care la 
1597 a înviat o dra
mă petrecută în Ve
rona anilor 1300 și 
ceva, Shakespeare 
vine în ajutorul anu
lui 1957 și spune, 
prin gura ducelui Ve- 
ronei, mîhnitul și au
toritarul duce al 
ronei ;

„...Dușmani ai păcii care 
Mînjiți cu singe de vecin oțelul! 
...De tulburați orașul înc-odată 
Plătiți cu viața

Nu credem că ins
piratorii trupelor a- 
parținînd grupului 
„Task Force" țin 
minte versurile tra-

Jmbfi

Ve-

pacea tulburată",
gediei. Dar îndrăgos
tita din Verona de 
astăzi cu siguranță 
că da.

FL. DANCIU

Adenauer
Tn ciuda asigurărilor date re

cent de Adenauer (in scrisoarea 
de răspuns adresată guvernului 
sovietic la 28 aprilie) câ guvernul 
de la Bonn nu posedă nici un tip 
de armă atomică și că nu a făcut 
demersuri în legătură cu furni* 
zarea armei atomice, populația 
vestgermanâ manifestă o vie ne
liniște, ridieîndu-și cu tot mai 
multă hotărî re glasul împotriva 
pregătirilor ce se fac In vederea 
înzestrării Bundeswehr-ului cu 
arma nucleari Aceasta cu atit 
mai mult cu cit, hotărî rile luate 
zilele trecute la sesiunea NA-T.O. 
de la Bonn nu lasă loc nici unei 
îndoieli In ce privește intențiile 
cercurilor revanșarde vestgerma
ne. In legătură cu aceasta, este 
mai mult decît edificatoare decla
rația făcută la o conferință de 
presă de către Felix von Eckardt 
Purtătorul de cuvînt al guvernului 
de la Bonn a ținut să precizeze că 
Adenauer nu este hotărit să re
nunțe la înzestrarea noii armate 
vestgermane cu arme atomice.

De altfel, zilele trecute, însuși 
Adenauer și-a precizat poziția. 
Intr-un discurs ținut la 13 mai, h 
Congresul Uniunii Creștin-demo»

vestg; 
liniște

hpuf* ilf 'i VtHAir
tltt- jș J/ni frtjre» u Zzr

er-vast-iH vrut SuâuIaa. did

și înarmarea atomică
erate, el a susțint că problema 
Înarmării atomice a Bunoeswehr- 
u'-ui n-a venit încă Ia ordinea zilei' 
dar că ea „va deverj de actualita
te in viitor*. Ca și dL Felix von 
Eckardt, cancelarul ă repetat că 
R.F. Germană nu poate să renun
țe la arma atomică, dedarind că 
aceasta ar înrăutăți, cică, perspec
tivele tratativelor de ia Londra 
c-j privire la dezarmare.

Derunțlnd primejdia înarmării 
atomice, pături largi ale popu
lației vestgermane organizează 
acum puternice acțiuni pentru ză
dărnicirea planului de transfor
mare a Germaniei in teatral unui 
război atomic fratricid, care ar 
putea incendia lumea întreagă.

Una din acțiunile patriotice care 
se bucură d« cea mai mare popu
laritate este inițativa luată de or
ganizația Prietenii picii din Bre
men care au început să strings 
semnături pe o serie de scrisori 
adresate Bundestagului, prin care 
se cere renunțarea la echiparea

Bunderarefar-uhii cu arme atomice 
Jos, ia stingă, putem vedea fac

similul uneia gin ares< scrisori 
colective care poartă nu mai pu
țin de 257 semnături Semnatarii 
iși exprimă adeziunea fa apelul 
celor 18 savaati atom:ști din G6- 
tingen și cheamă pe deputată 
Bundestagului să respingă înar
marea atomică.

Tot mai frecvente stnt și de
monstrațiile de stradă anti-atomi- 
ce. Iată de pildă, o interesantă 
lormă de.protest: membrii „Gru
pului celor care refuză să presteze 
serviciul militar*, ai „Internațio
nalei adversarilor serviciului mili
tar de război* și ai „Societății 
germane pentru pace" au organi
zat o demonstrație automobilistică 
de o oră și jumătate pe princi
palele străzi ale orașului Hanno
ver cu afișe de genul celor din fo
tografia alăturată. Afișul poartă 
laconica însemnare : ,,240.000 de 
morți la Hiroțima*.

S. E.

v.. ■ _ ■ Ma ■ - <(18 savanți atomiști vestgennaniExplozia nucleară de pe Christmas
Omenirea a faat sfidata. Miercuri, un bombardier britanic de tip 

^VaJianf ea patru motoare cu reacție s-a rotit deasupra insulelor 
Christnus din Paafie U a lansat un proiectil termonuclear. „France 
Preaae" «feri amănunte : aparatul era vopsit în alb pentru a respinge 
pe dt posibil radiațiile primeidioue iar carlingile aveau geamuri 
vopsite spre a feri pe zburători de lumina exploziei care putea să-i 
orbească. Deci, experiențele atomice britanice au început. Glasul ra
tion no a fost ascultat

Explozia de la Christmas zguduie conștiința popoarelor. De ce ? 
Desigw. istoria ultimilor ani a mai înregistrat experiențe nucleare. 
Explozia de pe Christmas, efectnalj departe de insulele britanice, 
dar aproape de țări cu aute de milioane de locuitori, are loc in mo- 
meatul in care opinia pubBcă mondială desfășoară una din cele mai 
aprige bătălii cunoscute în ultimul deceniu pentru a obține înceta
rea experiențelor eu anna A ți H. Cînd L’.1LS^„ una din cele trei 
puteri ce de armament nuclear, a făcut propuneri rezonabile
ce tind h rarea amenințării războiului atomic și cînd un orga
nism al O.N.U. discută despre dezarmare, pe platforma luptei îm
potriva primejdiei atomice se întîlnesc nu numai anumite categorii 
sociale și politice, ci cele mai largi cercuri ale omenirii.

Un savant american a declarat că 1.000 de oameni vor muri din 
pricina experienței britanice cu bomba cu hidrogen. E declarația 
unui om pe care nici cei mai absurzi „vînători de vrăjitoare** nu-1 
pot acuza de simpatie pentru comuniști. De altfel declarația pe 
care au publicat-o savanții atomiști britanici era un avertisment la 
fel de teribil. Iar cele 18 somități ale științei atomice din Germania 
occidentală au exprimat aceeași îngrijorare în fața primejdiei nu-

Dar nu-i vorba numai de declarațiile marilor savanți. Mișcarea 
împotriva experiențelor proiectate de Anglia în Pacific a prilejuit 
forme emoționante de generozitate umană, de spirit de sacrificiu în 
slujba idealurilor de fericire ale omenirii. Un bătrîn englez, în 
vîrstă de 63 de ani, s-a declarat dispus să-și părăsească cei trei copii 
ai săi și să plece în Pacific, pe Iocnrile proiectatei explozii. Un gest 
eroic pe care însă conducătorii Angliei l-au desconsiderat. Viețile (.yatLt de importante și 
omenești nu sînt cotate la bursa din City. '' 1 7 ”

Bomba cu hidrogen a explodat pe Christmas. Citești știrea și nu-| 
vine să crezi că omenirea a fost sfidată. De la Nehru și pînă la Ber
nard Baruch, figură proieminentă a vieții politice americane, există 
o nesfîrșită galerie de personalități ale lumii burgheze care în numele 
omeniei au cerut să se pună capăt coșmarului atomic.

Explozia de pe Christmas este un răspuns. Dar un răspuns provo
cator, un NU categoric. Ce opun cavalerii războiului atomic cerin
țelor omenirii ? Propunerea ca experiențele atomice să fie... înregis
trate. Naivă manevră. Oare popoarele nu înțeleg că aceasta înseamnă 
în fond legalizarea războiului atomic ? Oare cine poate crede că o 
experiență atomică anunțată este mai puțin primejdioasă decît una 
neanunțaîă ? Stronțiu 90 nu ține seamă de proceduri birocratice. El 
se adună în atmosferă pe aceleași căi...

Explozia de. pe Christmas trebuie să răsune în lume ca un semnal 
de alarmă. Primejdia războiului nuclear este reală și tocmai de a- 
ceea omenirea trebuie să-și adune forțele pentru a evita o catastrofă* 
Maniacii atomici pot și trebuiesc făcuți inofensivi.

E. OBREA

de

•fcipanții la intilnire au subliniat < 
\că și tinerii cercetători in <Zo-J 
>) meniul energiei atomice și-au < 
'?alăturat glasul lor, glasului ce-' 
\<lor ÎS saoanfi din R.F. Ger-* 
o mană. <
J< • Populația din Gelsenkir-J 
6chen (Germania occidentală): 
junele există 85.000 de muncitori* 
[(organizați în sindicate, a obți-' 
onut succese în lupta împotriva < 
/creării unui aeroport al forțelor: 
(N.A.T.O. în Germania occiden-' 
>tală chiar în centrul orașului: 
?ior. Protestele populației au si-: 
(lit de asemenea autoritățile pro* 
ivinciale din Hesse să nu-și deaj 
zconsimțămîntul la crearea unei < 
(baze pentru lansarea de rachete* 
<în apropiere de Darmstadt. <
< • în cadrul dezbaterilor! 
icare au loc ip Camera Comu-* 
snelor, numeroși deputaji tabu., 
? riști au atacat joi cu vehe- < 
(mentă programul guvernului' 
S conservator cu privire la e- < 
ffectuarea experiențelor cu ar- <
< ma nucleară. Liderul opoziției ' 
șH. Gaitskell a arătat că. n>< 
ftrivit știrilor anărute tn presă.' 
(experienfa cu bomba cu hi J
> drogen efectuată de Marez J 
) Brilanie tn regiunea insulelor <
> Chrtttmas tn Oceanul Pacific <

Un*eest avut ln efecte ro(<
........  >//■»< chta-l 

<( mai prelungite declt cele sem- S 
. y>nalate după experiențele ume-j 

T1 Uricane de acum cl(iva ani dini 
insulele Bikini. '

v • Mareșalul englez Mont- 
Rgomery, comandant adjunct al1 
oN.A.T.O., a afirmat de curînd, 
/cu o ușurință de necrezut, căi 
'xar fi o nebunie să se renunțe' 
Ala arma, atomică. El s-a decla- [ 
orat de asemenea cu hotărîreț 
ximpotrica oricărei forme de in-< 
oterzlcere a acesteia. j
/ Ce i-ar putea spune omeni- < 
(rea d-lui Montgomery, docil căi 
(nebunie nu înseamnă renunța-) 
)rea la arma atomică, ci chiori 
^afirmațiile lui iresponsabile.
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