
LITERATURA
ARTA

Proletari din toata țările, uniți-vil

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Sosirea în Capitală

Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2497 4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 18 mai 1957

Vineri dimineața a sositțîn Ca- 
' pitală delegația de oameni de 
( cultură din R.S.F.S.R. care va 
| participa la Decada culturii 
I R.S.F.S. Ruse ce va avea loc în 
i țara noastră între 19 și 29 mai.

Din delegație fac parte: E. I. 
Afanasenko, ministrul învăță- 

i mîntului al R.S.F.S.R, conducă- 
torul delegației, V. A. Krotov, 

I președintele Prezidiului filialei 
’ din Siberia de est a Academiei 
de Științe a U.R.S.S., V. A. Za-

Să fie interzise
experiențele cu arme nucleare

Vineri după amiază a avut loc 
în aula Facultății de științe ju
ridice din Capitală o adunare pu
blică convocată de Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R. și Comitetul Femeilor De
mocrate din R.P.R. în legătură cu 
interzicerea experiențelor cu ar
me nucleare.

Au participat numeroși cetățeni 
ai Capitalei, muncitori, tehni
cieni, funcționari, oameni al ar
tei și științei, gospodine, repre
zentanți ai cultelor religioase, 
militari, tineri și tinere.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășa Stela Enescu, preșe
dinta C-F.D.R.

A luat apoi cuvîntul acad, 
prof. P. Constantinescu-lași, 
membru în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale, vicepreședinte al 
Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii din R.P.R.

în prezent, pericolului unul 
război atomic I se adaugă pri
mejdia pe care o crează expe
riențele cu arma atomică și cu 
hidrogen. La 15 mal, în largul 
Oceanului Pacific, pe insulele 
Christmas, s-a produs prima ex
plozie dintr-o serie de experiențe 
organizate de guvernul englez 
cu arma termonucleară. In ace-

Adunarea publică 
din Capitală convocată 

de Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii din R. P. R. 

și Comitetul Femeilor 
Democrate din R. P. R.

ltjșl timp autoritățile americane 
au anunțat și ele reînceperea ex
periențelor cu armele nucleare.

Mișcarea mondială pentru pace 
a adresat din nou popoarelor un 
apel Înflăcărat, chemindu-le să-și 
strtngă rîndurile și să acționeze 
hotărît și netntîrziat. întrunit la 
Berlin Intre 30 martie și 2 apri
lie, Biroul Consiliului Mondial al 
Păcii a lansat popoarelor mărea
ța chemare de a participa la o 
campanie de proporții uriașe, fără 
precedent, pentru încetarea ex
periențelor cu bombele atomice și 
cu hidrogen.

S-a Împlinit mal bine de un 
deceniu de la prima sesiune a 
O.N.U., cînd Uniunea Sovietică 
a propus reducerea generală a 
înarmărilor, interzicerea fabrică-

rii și folosirii armei atomice și 
un program adecvat în această 
direcție. De atunci și pînă acum, 
guvernul sovietic a luat nume
roase inițiative în aceeași direc
ție. De fiecare dată insă, propu
nerile guvernului sovietic s-au 
lovit ca de un zid, de neînțele
gerea puterilor occidentale.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la noile propuneri făcute 
de reprezentantul sovietic în ca
drul sesiunii de la Londra a sub
comitetului comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare, arătînd că prin 
aceste propuneri Uniunea Sovie
tică dă un sprijin hotărît lup
tei popoarelor pentru pace, pen
tru dezarmare.

Popoarele trebuie să obțină în
cetarea exploziilor atomice expe-

krutkin, scriitor, membru al con
ducerii secției din Rostov a Uni
unii Scriitorilor Sovietici, mem
bru tn colegiul redacțional, al re
vistei „Don“, E. P. Kareakina, ar. 
tistă a poporului din R.S.F.S.R., 
de la Teatrul de dramă ,,A. S. 
Pușkin” din Leningrad, și prof. 
R. V. Merțlin rectorul Universi
tății „Cernișevski" din Saratov, 
doctor in științe chimice.

Pe aeroportul Băneasa, delega
ția sovietică a fost salutată de 
tovarășii: acad. prof. dr. C. I. 
Parhon, președintele A.R.L.U.S- 
ului, ion Pas și C Nicuță, ad- 
juncți ai ministrului Invățămîn- 
tului și Culturii, Stela Enescu, 
președinta C.F.D.R., Ofelia Ma- 
nole și Octav Livezeanu, vicepre 
ședinți ai A.R.L.U.S.-ului, Al. Bui. 
can, vicepreședinte al Institutului 
romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, dr. losif Bogdan 
și M. Ghelmegeanu, vicepreședinți 
ai S.R.S.C., acad. I. Murgulescu, 
acad. Al. Graur, prof. T. Bugna- 
riu și prof. E. Angelțscu. mem
bri corespondenți ai Academiei 
R.P.R., Pâvel Țugui, Costin Nă-

dejde, N. Goldberger, Aurel Da
ma, C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
președintele Asociației Juriștilor 
din R.P.R., Sanda Rangheț, se
cretar al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R., 
Eugen Rodan, secretar al 
A.R.L.U.S.-ului. Ana Lungu, Ele
na Livezeanu, secretare ale 
C.F.D.R., M. Gafița, secretar al 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R, 
St. Cruceru, secretar al comite
tului orășenesc București al 
P.M.R., I. Rădan și Steliana Nă» 
tăsescu, vicepreședinți ai Statului 
Popular al Capitalei, P. V. Cot- 
tescu, Zenalda Pally, Jules Caza, 
ban, artiști emeriți, Radu Bourea- 
nu, Horia Lovlnescu și alți scrii
tori, I. Moraru, llca Molinescu, 
Scarlat Calimachi, prof. N. Pas- 
cu, membri ai Consiliului General 
A.R.L.U.S. și alții.

Din partea Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București au fost de 
față ambasadorul A. A. Epișev, 
V. F. Nikolaev, consilier, V. I. 
Barahnin, prim secretar și I. S. 
Ilin, secretar.

(Agerpres)

Nu numai în producție cl șl în munca culturală țesătorul 
Grigore Heralu de la țesători a 13 Decembrie din Capitală este 
fruntaș. Acordarea Insignei „Iubiți cartea" celor 130 partici
pant! la concurs, este și rodul muncii Iul.

In fotografie: tînărul țesător se interesează de ultimele nou
tăți literare.

V"l'î

(Continuare In pag. 3-a)

S-A ARS BECUL
In ultimii ani, industria noas

tră electrotehnică a luat o mare 
dezvoltare. Au fost produse o 
serie de noi sortimeme impor
tante care asigură acoperirea 
mai deplină a nevoilor cetățe
nești cu diferite produse de uz 
casnic.

Am vizitat de curînd cîteva 
magazine de produse electrice 
din Capitală cu scopul de a a- 
fla părerea cumpărătorilor asu* 
pra calității acestora. Din dis
cuțiile purtate cu cîțiva res
ponsabili de magazine am aflat 
care sînt produsele cele mai ce
rute. Cetățenii cumpără cu 
încredere fiare de călcat pro
duse de întreprinderea „Elec
troaparataj"-București, care sînt 
de o bună calitate șt au un as
pect îngrijit. Mult apreciate sint 
și aparatele de radio produse de 
„Radio Popular".

Pentru prima dată anul aces
ta, fabrica „Clement Gottwald" 
produce frigidere electrice cu 
aspect frumos și care dau rezul
tate bune. Cumpărătorii însă 
se întreabă adesea : de ce con
ducerea acestei fabrici nu-și 
complectează străduința pentru

Delegația Marii Adunări Naționale a R. P. R
care a vizitat R. P. Chineză s-a înapoiat in Capitală

Vineri la amiază s-a înapoiat în 
Capitală delegația Marii Adunări 
Naționale a R.P R. care a vizitat 
timp de aproape trei săptămîni 
Republica Populară Chineză, la 
invitația Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină. De
legația a fost condusă de tovară
șul Constantin Pîrvulescu, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Marii Adu
nări Naționale.

La sosire, pe aeroportul Bă-

neasa, membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii t Gheor
ghe Apostol, Alexandru Moghio- 
roș, Gh. Stoica, Ghizela Vass, 
I Gh; Maurer, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Th. Ru- 
denco, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe, de deputății Fi
lip Geltz și C. Paraschivescu-Bă
lăceanu, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Gh. 
Vasilichi, preot Alexandru îones- 
cu, Elena Livezeanu, Aneti 
Marinescu, Maria Moraru, și al«

țîî, Stela Enescu, președinta Co
mitetului Femeilor Democrate, Al. 
Buican și O. Livezeanu, vice
președinți ai Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, Isache Rădan și Steliana 
Năstăsescu, vicepreședinți ai Sfa
tului Popular al Capitalei și alții

Au fost de față Ke Bo-nîan, 
ambasadorul R.P. Chineze la 
București șl membri ai ambasa
dei.

(Agerpre»)
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Paiața halucinantă
„Un teoretician pentru babaltci 

fi adolescenți, pentru femeiuști, 
pentru menopauza metafizice... o 
rămășiță de creatură, o paiață ha
lucinantă1*, — așa se prezintă 
Emil Cioran tn Ispita de a exista 
(La tentation d’exister. Paris 
1956).

Cartea menită să-l impună pa 
tutor în fața opiniei publice nu 
.tîmește decît stupoare. Inmărmu- 
rirea de la început se transformă, 
in cursul lecturii, într-o irezisti
bilă, pătrunzătoare și enervantă 
greață. Aveam serioase rețineri îna
inte de a așterne pe hîrtie acest 
cuvînt tare: greață. Bineînțeles 
nu-i dăm o semnificație „filozo
fică", socotind împreună cu Jean 
Paul Sartre, că greața — la nau- 
tee — îl năpădește pe om în fața 
existenței care amenință să-I în
ghită și să-l înăbușe. Dimpotrivă, 
sentimentul încercat de noi nu are 
asemenea false rezonanțe metafi
zice. El este de ordinul reacțiilor 
aproape viscerale pe care le pro
voacă atingerea tîrîtoareior vîs- 
coase, vederea unui hoit în putre
facție sau viziunea unui om ce se 
complace în descompunere și de
cădere.

In cazul de față, cadavrul mo
ral, răspunzînd la numele Cioran, 
din punct de vedere fizic trăiește. 
Existența lui constă în savurarea 
propriei sale dezagregări morale, 
cu voluptatea perversității atrase 
de orice putregai. Scrisul i se pare 
doar o „terfeleală", gîndirea — 
„arta de a trăncăni", iar sensul 
Vieții spirituale se reduce la „cău-

tarea ne-omului** (p. 197). Cum ie 
fălește singur „lipsa de pudoare 
e legea lui**.

Intr-o scriere mai veche, Cioran 
medita astfel : Filozoful „ar tre
bui să imite... prostituata**. (Precis 
de decomposition — Mic tratat 
de descompunere — Paris 1948, 
p. 114—115). Femeia de stradă i 
s-a părut „un model de compor
tare* pentru ușurința cu care își 
însușește „dispoziția și părerile 
clientului**. învățătura de „luci- 
ditate** și de realizare umană pe 
care o desprinde constă în „a fi 
lipsit de convingeri**.

Ispita de a exista ■ merge mai 
departe și stabilește norma mo
rală a insului croit după măsura 
acestei etici de lupanar ; ea con
stă în „a îmbrățișa și a trăda toa
te cauzele** (p. 85 sublinierea noa
stră). Un astfel de crez definește 
prostituarea morală, — în bună 
limbă romînească : lepădarea de 
neam și țară. Poate nici unul din
tre fugarii romîni nu-1 formulase 
atît de fățiș și atît de ostentativ. 
Dintre renegați, unii folosesc un 
limbaj diferit, cu vădite accente 
de tristețe. Bunăoară, Zevedei 
Barbu mărturisește că a încercat 
„un puternic sentiment de măr
ginire și umilință1* (Democracy 
and Dictatorship, New-York 1956 
p. 65) în fața idealurilor nereali
zate în civilizația occidentală. 
C. V. Gheorghiu recunoștea, nu de 
mult, că omul rupt de țara și po- 
porvî său seamănă unei ființe seni- 
loade care și a pierdut vederea, 
brațele sau lumina minții (Le Peu-

CLIENTUL
a adapta frigiderului un ter- 
mostat cu ajutorul căruia tem
peratura să se mențină constan
tă?

Dacă ne-am propune să 
scriem despre toate produsele 
electrotehnice fabricate de in
dustria noastră care se bucură 
de stimă în ochii cumpărători
lor ne-ar trebui pagini întregi. 
Socotim însă că este mai util 
ca în cele ce urmează să vor
bim despre unele lucruri în a. 
parență mici dar care aduc des
tule necazuri cumpărătorilor.

S-a vorbit deseori despre ca
litatea becurilor. Se vede- totuși 
că fabricile „Electrofaf‘-Bucu
rești și „Steaua Electrică"-Fi- 
eni, care produc becuri nu au 
tras încă învățămintele nece
sare, deoarece continuă să pro. 
ducă becuri de proastă calitate, 
cu filamentul foarte slab. Din 
pricina neglijenței cu care se 
lucrează, baloanele se deslipesc 
de soclu cu mare ușurință. De 
asemenea plumbul din capătul 
becurilor, precum și cel late
ral, sînt atît de grosolan puse, 
îneît de multe ori becul nu în
cape în fasung. In plus, maga
zinele primesc adesea becuri cu 
filetul inegal și soclul ruginit.

gazinuluî I.CS. „Victoria" din 
Capitală:

— Vn aspirator de praf ? 
Da, poftim unul. E fabricat la 
„Electromotor"-Timișoara.

— Să-l încercăm — ceru un 
vizitator.

Un oaspete aruncă jos scru
mul țigării. Aspiratorul însă... 
nu aspiră nimic. „Noroc" că 
vinzătorul, inspirat fi dornic 
să-fi tindă marfa .aduni scru
mul cu mina fi-l împinse spre 
gura tubului.

•k
— Vedeți ? Aspiră... totuși.
Mare bălaie de cap dau cum- 

'irătordor rezistențele pentru

Ci
o

Delegația de oameni de cul
tură din 
participa 
R.S.F.S. 
aeroport.

Construcții pentru mineri
de la

7 Petroșani, au ternii-
lucrări. Este vorba tn 
rtnd de pavillonul- 

de la Vulcan. Noua

R.S.F.S.R. oare va 
la Decada culturii 

Ruse, la sosire pe

Recent constructorii 
Trustul 
nat noi 
primul 
spital
construcție cuprinde 19 dormi
toare moderne, cameră de pri
mire, bucătărie. Instalații de 
aburi, bale etc.

Tot la Vulcan au fost ter
minate 25 de apartamente .la

blocurile dispuse tn șir. In 
primele cinci apartamente s-au 
și mutat familii ale mineri
lor.

In cursul acestui trimestru 
vor mal fi gata pentru dat in 
folosință 75 de- apartamente 
la Lupeni, 72 la Petroșani și 
un cămin cu 340 locuri pentru 
tinerii mineri de ia Vulcan.

Corespondent 
OH. TAUTAN

O noapte la telefoane

z

ple dei Immortela, Paris 1955, p. 
10).

Dacă tn 1953 Cioran se înfiora 
încă de „oroarea de a nu fi de
cît un suflet într-un scuipat** 
(Syllogismes de l’amertume, Paris 
1953, p. 33), azi, în Ispita de a 
exista, el trage concluzia neiertă
toare a renegării sale : „cel ce a 
pierdut totul* trebuie să ajungă 
pînă la proclamarea „lipsei... de 
loialitate față de patrie**.

Gravitatea faptei nu scade nid 
atunci cînd ne dăm seama că o 
asemenea manifestare iresponsa
bilă nu va reuși să se bucure de 
creditul opiniei publice din straie 
nătate. Totuși, fapta rămîne.

Poporul romîn este pentru Cio
ran „o colectivitate de învinși*4 
ce a luat ființă „din drojdia barba
rilor, din pleava marilor năvăliri, 
din acele hoarde care, neputincio- 
se să-și continue mersul lor spre 
Apus, s-au tupilat de-alungnl Car- 
paților și Dunării : masă de de
zertori la marginile Imperiului, go- 
lănime spoită cu o nimica de lati
nitate**. El nu uită să adauge : 
„Așa trecut, așa prezent. Și așa 
viitor**, (p. 54 subl. noastră). Ro- 
mînii reprezintă pentru el „un 
neam care n-a fost niciodată” (p. 
57), iar țara „un rezumat al ne
antului sau o materializare a non
sensului” (p. 55). Dragostea de 
neam și țară este stigmatizată ca 
o primitivă „înnămolire în geo
grafie” (p. 85). Cu aceasta fizio-

PAVEL APOSTOL

(Continuare tn pag. IV-a)

La toate aceste neglijențe, se 
mai adaugă și aceea a marcării 
caracteristicilor: pe cutie 
indicată o tensiune — iar 
bec alta. >

într-una din zile raionul 
produse electrotehnice al

arte
P»

de
mo

fiarele de călcat. In mai toate 
magazinele electrice se găsesc 
rezistențe de rezervă. Acestea 
sînt de două feluri: cu izolație 
de mică sau de șamotă. Rezis
tența cu mică este prost izo
lată, din care cauză se arde re
pede. La cea din șamotă, colec
tivul fabricii „Electroaparataj" 
nu dă de asemenea atenția cu
venită izolării. Din această pri
cină la cea mai mică atingere 
șamota cade.

în ultima vreme s-au cons
truit mai'mtiUe locuințe. Cetă
țenii care se mută.in case noi 
caută să-și împodobească inte
riorul cit mai frumos, cumpă- 
rîndu-și, alături de o mobilă 
frumoasă și bună, o lustră fru
moasă. Dorința lor este însă 
adeseori realizată numai în par.

C. BANCILA

La ora 24, pe Calea Victoriet, 
pașii se aud rar. La ferestrele 
blocurilor s au stins ultimele lu
mini, obloanele magazinelor au 
fost trase de mult, automobilele 
nu mai claxonează ci se strecoa
ră mut. cuprinse parcă și ele de 
un pios respect pentru odihna ce
tățenilor. Este miezul nopții. Este 
ora cînd orașul doarme obosit de 
trepidanta unei zile care și a 
trăit ultimele clipe. Nu doarme 
îrrsă tqată lumea. In zeci de 
locuri, la această oră, munca este 
în toi Aco'o noaptea se confundă 
cu ziua, iar munca se desfă
șoară la fel de viu și de intens.

In Palatul telefoanelor lumi
nile nu s-au stins. Și la această 
oră își înaltă majestuos silueta i 
dominind prin înălțime clădirile 
dimprejur, sfidînd parcă liniștea 
odihnitoare a nopții în Palatul 
telefoanelor la această oră se lu
crează.

Sala mașinilor. Blocuri uriașe 
de mașini delimitate doar de cu
loare paralele, strălucitor de cu
rate și nesfîrșit de lungi. Zumzet 
neîntrerupt ce dă impresia unui 
imens stup. Unde sint oamenii 
care le mînuiesc, cine dirijează 
această răsuflare vie, neobosită ? 
Oamenii (ne așteptam să fie cî- 
teva zeci), sînt numai doi. Doi 
oameni care supraveghează cu o 
grijă părintească roboteala har
nică a acestor mașini. Pe aici, 
pe calea nesfîrșită a firelor, se 
vorbește pe mii de circuite, se 
fac mii de apeluri, se dau mii de 
comenzi. Vorbesc între ei sute de 
mii de oameni de la depărtări de 
mii de kilometri.

Un bîzîit prelung cu Intensita
te mereu crescîndă se face auzit 
brusc. O lampă mică roșie, sus
pendată deasupra culoarului prin
cipal, se aprinde și se stinge cu 
o Încăpățînată stăruință. Vasile 
Paponi, șeful de tură, se îndreap
tă cu siguranță spre un panou ui- 
tîndu-se la un cadran pe care a-

pare un număr. Un telefon lăsat 
deschis. Cite complicații atrage 
după sine o astfel de neglijentă. 
Deranjări de circuite, blocaj’h 
mașinilor, nemulțumirea celui 
care face apelul — etc. Poftiți 
la masa de verificare: 01.

— Alo I 4 34 38 Vă rugăm să 
Închideți telefonul, ne produceți 
greutăți — se aude vocea calmă 
a operatorului (sunetul pu
ternic și strident, trezește din 
somnul cel mai greu pe oricine

se face vinovat de neglijența de 
a lăsa telefonul deschis).

— încet, frate, încet, nu mă 
luat tare că nu mă sperii — răs
punde vocea de la capătul firului. 
Cetățeanul închide telefonul, apoi 
ridică din nou receptorul lăsin- 
du-1 deschis. Sunetul fonic intră 
din nou în funcțiune și discuția 
se repetă, de data asta însă con
travenientul se enervează, vor
bește urît. apostrofează funcțio
narul de la 01 care-și îndeplineș
te cu conștiinciozitate datoria. 
Nu-i just ce faci tovarășe Ma- 
teescu Gheorghe, din strada Vi- 
nători nr. 18, raionul Lenin. 
Chiar și noaptea telefonul trebuie 
să stea închis, atunci cînd nu sa 
vorbește I

Telefon interurban și Interna
tional central. Prin acest servi
ciu se dau legături interurbane 
și internaționale de noapte, con
tinentale și intercontinentale cu 
toate tarile lumii, în toate limbi
le. Cheamă Montrealul. Karlovy- 
Vary, Roma sau Parisul. Alma- 
Ata sau Tobolskul, Berlinul sau 
Praga

— Tovarășe, ți-am cerut Buftea 
care e la douăzeci kilometri și 
aștept două ore. Cu toate astea

între timp mi-al dat Satu Mare 
și Oradea, deși făcusem comen
zile mai tîrziu. .

Cetățeanul refuză să creadă că 
linia Buftea e deranjată și că în 
acest caz distanta nu mJ joacă 
nici un rol. Supărări din cauza 
deranjamentelor mal au și cei 
ce au cerut să fie sculați la o 
anumită oră la numărul 05 și nil 
au fost sculați din același motiv. 
Deranjamentele, veșnicele și ne
crezutele deranj’S>nen*e după care 
sîht judecate un«*<»ri atit de aspru 
harn’cele telefoniste, sini totuși 
inevitabile.

03. Numărul atît de nes sol ei 
tat de către abonați Și ziua și 
noaptea

— Vă rog numărul lui lonescu 
Gheorghe.

— Pe ce stradă ?
— Nu cunosc strada dar dacă 1 

cheamă Gheorghe- E clar.
Urmează o înșiruire de zeci de 

numere de telefon aparținind Io- 
neștilor Gheorghe Solicitantul 
renunță nemulțumit iar telefonista 
rămîne neconsolată că nu i a 
putut servi numărul cefut. Isto
ria se repetă zilnic cu Georgeștii, 
Petreștii, Popeștii etc. Cînd te 
gîndești că totul e în funcție de 
o adresă sau o inițială pe care 
solicitantul ar avea obligația s-o 
dea pentru a ușura munca tele
fonistei de la informații.

începe să se lumineze de ziuă. 
Intensitatea și varietatea muncii 
din Palatul telefoanelor te cap
tivează. te uimește. Aci totul se 
măsoară în spațiu și timp. „A- 
veți Londra*4 — spune simplu te
lefonista Da. aveți Londra obți
nută în mai puțin de 6 minute. 
Șase minute în care sint cuprinși 
mii de kilometri, șase minute 
care au învins distantele.

...A trecut o noapte din munca 
devotată și plină de abnegație a 
personalului de la telefoane.

EUSEBIU PITULESCU

(Continuare tn pag. 3-a)

Rugbiștii francezi
ÎN INTIMITATE

în tarul celor I națiuni care opune 
In flecare an echipele Angliei, Țării 
Galilor, Irlandei, Scoției șl Franței, se
zonul 1957 nu poate fi considerat ca 
un succes pentru francezi I lntr.ade
văr, rugbiștii francezi au pierdut de 4 
ori. Dar în rugbl contează mal mult 
spiritul decît rezultatul, căci după cum 
afirma ironic un gentlemen bătrîn In
tr-un club din Old Bond Street : „Rug* 
biul este un Joc de „briganzi’ practicat 
de cavaleri** .

Dar. în afara succeselor modeste asupra Cehoslovaciei șl Italiei, fran
cezii mai au un motiv de satisfacție: tinerețea echipei lori

Cele două aripi : Darrouy șl Maudhuy sînt tntr-adevăr tncl Juniori. Du
minica trecută, Darrouy (sau Darrouille cum se pronunță în sud) disputa cu 
clubul său — State Montois — finala Campionatului Franței rezervată celor 
sub 20 de ani Darrouy este un băiat înalt, blond, roșind la cel mal mic 
compliment, dar pe teren este foarte degajat. Este singurul jucător care a 
marcat un eseu împotriva Angliei și aceasta este o referință !

Maudhuy, din Perlgneux, este pe atît de moale pe cit este Darrouy de 
dinamic ! Este mal rapid decît prietenul său. In 1956 a fost internațional 
în lotul de atletism. Scund, avînd trăsăturile regulate ale unui artist de ci
nema, Maudhuy „valorează’’ IO”9 pe 100 m Este o speranță, deoarece la 
locul lui Dupuy, căruia selecționerii îi reproșează lipsa de Înțelepciune... In 
joc.

In afară de acești doi de mal sus, nici ceilalți „nu se împiedică Intr-o 
barbă mare, âlbă”. Centrul Vignes are 22 de ani, Iar In linia treîa, centru 
Crauste, 23 ani

La echipa națională a Franței, doi Jucători poarti mustăți : Crauste șl 
Normand Cel mal tn vlrstă este Dufau — la jumătate de grămadă, care la 

32 ani. nu pare a avea mai mult de 25 ! Haget, fn deschidere, ocupă acela? post 
ca și taică-său... acum 30 de ani.

Vedeta echipei este Maurice Prat, din Lourdes, care Joacă în linia de trei 
sferturi centru dreapta. Porecla Iul Domenech, pilonul stînga este „ducele**’, 
a Ittl Manlerola este „Diochet” iar a Iul Marcel Vannler este „crenguță de 
salcie”... o crenguță de salcie care ca șl trestia Iul Pascal se apleacă, dar 
nu se rupe I

Prezentai) cititorilor 
noțtri de crainicul 
sportiv al postului 

de radio Paris

LOYS VANLEE 
Crainic sportiv la Radio-Parts I

Afară pîouă! Ei 
Și ? In curînd soa
rele va rîde din 
nou din toată ini
ma. La o parte ful
garinele. E rîndul 
rochiilor. Magazi
nele sînt asa tâte 
de cumpărători Se 
aduc noi produse, 
mai frumoase, mal 
bune.

Vitrinele își schim
bă înfățișarea.

în fotografie: 
un grup de tinere 
dintr-un magazin 
din București ex
pun cele mal noi 
produse.

Foto :
5. TOMESCU



Vicfor Tulbure

Cosînzeana
0 ÎNCURCĂTURĂ „AMOROASĂ"

Dtnd norodului binețe, 
Ride mlndra Cosinzeană 
Și pe unde-;i duce pașii 
Cintă frunza în poiană.

Dau vlăstarele in muguri, 
Iarba glezna l-o sărută 
Și prin griie vintul sună 
Ca o veche alăută.

Numai Piază-rea somn n-are. 
Tihnă n-are căpcăunul, 
Că din mii de vicleșuguri 
Nu l-a izbindit niciunui.

Făt-frumos 
Prinde atra 
Și-ar mai 
Și nu știe

O momește 
Cu brățări 
Doară-doar 
Să o ducă

Zic« fata i 
„Nu ești F 
In grăirea 
Chipul ți-1

frumos. Degeaba 
vicleană 

tunzi ți laba".

Nu mai p< 
Ca de mo; 
Tntr-o zi.
Va plezni

: stirpitura, 
• pircasudă. 
bună seamă, 
:-atita ciudă.

Vintul 
Frunza 
Dînd n 
Ride m

grile coapte, 
in poiană, 
ui binețe 
Cosinzeană.

Unui confrate
Dece-ți pier 
Lasă alții să 
De-ai fost n 
Singur nu-ți

Că asemeni cu bufonii-. 
Cei ce se iubesc pe sine. 
Oare ți-i patron Adonis. 
Prea-ndrăgituie de tine ?

PE SCURT

Tinerețea nu-i o piedică
Tn seara premierei piesei „Va

canta fratelui mai mic“ la Tea
trul National din Cluj, la ram
pă s-au aliniat 14 actori și doi 
regizori, tot' tineri. Nimeni nu 
știa tnsă cit de fericit era în a- 
cele clipe, ascultînd din culise 
aplauzele celor din sală, un tî- 
năr scund, cu fata copilărească, 
care stătea rezemat de o masă 
și abia mai respira de emoție. 
Pentru el această zi era „cea 
mai fericită", era ziua debutului 
său ca regizor tehnic

Ion Marian era doar un puști 
eu părul sburlit cînd aducea de 
mîncare în fiecare seară tatălui 
său care era electrician la teatru. 
Stătea ceasuri întregi și privea 
dintr-un colt unde nu „încurca" 
pe nimeni cum jucau actorii pe 
scenă, oum manevrau regizorii 
tehnici magnetofonul, cum se 
montau decorurile sau cum se 
crea în cele mai ciudate feluri 
„ploaia", vintul, „tunetele" sau 
„valurile mării". Irezistibilul „mi
raj" al scenei acționa puternic a- 
supra lui. Și de aceea intr-o bună 
zi a luat hotărîrea să se facă 
actor. S-a înscris la Școala Popu
lară de Artă. Anul acesta își ter
mină studiile. Dar ciudat lucru. 
După ce a jucat rolul lui Spiri
don în „O noapte furtunoasă" cu 
toate că a avut succes, dorea 
parcă mai mult sau, să zicem, 
în egală măsură să răspundă 
singur de un spectacol în calitate 
de regizor tehnic.

Nu va uita, niciodată dimi
neața aceea „de pomină" cînd 
regizorii Victor I. Popa și 
Călin P. Florian dictau dactilo
grafei distribuția spectacolului 
cu „Vacanta fratelui mai mic". 
Ion Marian s-a rugat timid să-i 
încredințeze lui regia tehnică a 
spectacolului. Cei doi regizori 
s-au uitat o clipă unul la celălalt 
și apoi au declarat categoric, 
fără drept de apel: „ești încă 
prea tînar pentru un spectacol 
așa greu".

Ion Marian a tăcut și asculta 
ca prin vis cum se discuta distri
buția. Ah, cit de greu îl apasă pe 
umeri „tinerețea”. Și iată că se 
auziră deodată, rostite mai răs
picat, (cine are wechi de auzit

să audă) cuvintele: regia tehni
că : ...Ion Marian Chiar $i cri doi 
care îi jucaseră cu atîta seriozi
tate „festa" au rămas impresio
nați cînd în locul exclamaț ii de 
bucurie au auzit niște suspine de 
emoție.

Ion Marian a muncit ca tm 
„leu“. Trebuia să-l vedeți cum 
și-a notat pe bandă tot felul de 
semne și indicați ca nu cumva 
să se încurce, fiindcă specta
colul era într-adevăr greu pentru 
regizorul tehnic. In seara premie
rei un singur gîn3 îl frăminta 
pină la obsesie: „de nu s-ar rupe 
banda. ,,Și banda nu s-a rupt, 
muzica și toate ceieiaite «uncie 
sau zgomote au fost ,4a locul 
lor". Ion Marian și-a trecut cu 
bine examenul.

Mai tîrziu, cînd toți membru 
colectivului sărbătoreau succesul. 
Ion Marian mingiia ginditor pe 
talele unei narcise. La ce se gir. 
dea ? Poate că-1 frâminta un 
gînd: ce-i mai bine? Actor sau 
regizor tehnic Sau poate amin- 
două ? Cînd ai 20 de ani, adică 
atîți cîți are Ion Marian, ți se 
pare lesne a putea fi făcute a- 
mîndouă. Cu timpul însă, cu si
guranță că își va da singur sea
ma unde îi este adevărata „vo
cație". Și va fi destul de matur 
ca să se hotărască definitiv.

LUCIA BOGDAN

rlcă șade tolănit 
oe un dlmb de pă- 
mtnt proaspăt, pră- 
jindu-șl țurloaiele 
la soarele primă
verii. O furnică l 
s-a suit pe ge
nunchi și înain

tează îndrăzneață mai depar
te detectind cu mustățile ei 
microscopice pielea bronzată pe 
care s-a așezat un praf ușor și al
buriu. Trică o urmărește de un 
sfert de oră încordat și prin min
te li trec ginduri dintre cele mai 
bizare: fărima asta de ființă o fi 
avînd suflet? Bineînțeles, dacă 
trăiește / Dar minte are? Ce gin- 
dește ea acum, ce planuri iși 
face? Unde vrea să se ducă, ce 
urmărește, are frămintări sufle
tești, te bucură, ride, se întris
tează ? Cine știe...

Tried îi puse degetul înainte și 
furnica sg opri, îl privi cîteva 
clipe, apoi, răzgindindu-se parcă, 
se întoarse înapoi. Cobor; de pe 
picior p se pierdu printre bolo
vanii de țărînă. Trică rămase cu 
privirea pierdută a.urea, fără să 
poată gindi la ceva anume. în- 
tr-adevăr, la ce Se gindește el a- 
cum ? La nimic. Uneori se mira 
și el cum poate să nu se gindeas- 
că la nimic, să lenevească nu nu
mai eu trupul, ă și cu mintea. 
Starea aceasta de somnolență și 
moțăială îl legăna insă plăcut, 
var că amețindu-l cu un ba.sam 
nedeslușit. Și-i era așa de greu să 
se trezească din această toropeală 
dulce. Cînd era acasă, ti plăcea să 
doarmă mult dimineața. Atunci 
visurile aveau o aromă și o tărie 
de vin vechi, pe carg le-ar fi gus
tat la nesfirșit. Primăvara, de 
cînd înflorea piersicul și îmbătri- 
neau urzicile, maică-sa li așter- 
nea să doarmă pe prispă, punlnd 
sub țoale un polog de iarbă ca 
să nu-i înțepenească oasele. Tried 
lenevea pină se urca soarele de 
un băț pe cer. Atunci ceda ghion- 
turilor maică-si și pleca cu oUe 
pe cimp. întotdeauna era trist 
dimineața. Niciodată nu i se îm
plineau visurile. Răminea să le 
continue pe izlaz, culcat pe pa
jiște, ronțăitul cile un fir de iar
bă cu gust amărui. Ce visa ? Cine 
mai știe. Multe. La dte nu vi
sează un băiat de șaptesprezece 
ani și jumătate! Pe cimp, Tried 
citea Insă de cele mai miuie ori, 
plin de patimă. Rămăsese de mic 
cu gustul cititului. Cînd era de- 
abia de 5 ani, nenea Sa«, fratele 
cei mai mare, U arăta pozele dom
nitorilor din cartea de istorie fi 
el știa pe dinafară :um ii cheamă 
și întrg ce ani au domnii. Taccd- 
su nu l-a dai însă la școală mai 
departe. A 'ămat cu 7 clase eze- 
menlare. ^Lasâ cA-s desele F-«- 
titeoT — a zis el p La pas 
-cdâ oi pentru d ^de la rie 
mdnlncd lapte. de 'a

Tried s-a sBpxz. și a zAzxt de ai, 
deși la ara de moarte. îi venea sd 
ta sjlfie de vi. ^La»-cd belesc 
eu :e voi.— — le a-rtenoilț el fi 
inir^uiever ducea nai ta fiecare 
o acasă cile una fdiioapâ. Ceea 
ce^ înfuria ns; "-uitf ta eta era 
fireserua fi riuUltea lor. Tried 
știe cd oile U urdtc toate fi cd 
rue. vor decit rduL Astfel, dnd 
vedeau cd atefte fi e cufundat ta 
lecturi o ștergea* fiecare ta h- 
nifte fi pe rind ta crez. Ian da 
porumb sa» pria frușe. Clnd ta 
vedea. Tried cH «pvfd
randali^e fi le f.gdrec ca pe nșle 
hoți de caL De cele mai multe ori 
primea fi ai ritro ureduaii de la 
pașnicul de imp cu care sa afla 
Inir^ veșnică dușmănie. Pe Ungi 
toate neeaeurile astea Trică Se În
drăgostite de iota intitătorului. 
Mioara, o fată drăgălași și veseU, 
de IS oră. de la care Împrumuta 
cărți. Discutau amlndoi ore în
tregi absolut despre lucruri se
rioase. dar printr, altele Tried li 
arunca niște priairi afit de vino
vate de iubire incit fata roșea ca 
o cireașă coaptă. Dragostea ar a 
rămas insă, '.ntr-un stadia focrte 
pr-Jnar. adică aemărturisită, de- 
oarece Tried a fugit de acasă ta- 
tr-o buni zu In urna unei dis- 
cufii pe care a avut-o pe izlaz cu 
tacarițul Mitrei de ta raionul 
U.TM., Trică s-a dus pe șantier. 
Tovarășul Milroi de ia raion a 
primit de Ia mama lui Trică o ocă- 
rală teribili de fi-a astupat tot 
salul urechile, dar băiatul dus a 
fost și nu s-a mai întors niă azi, 
deși au trecut mai bine de 4 luni.

adină și tntortochiate, ca nif- 
te fortificații de război, plus 
două cabane de dormit și o bucă
tărie — și pină in oraș nu slnt 
deal vreo 3-4 km. Brigadierii au 
plecat aproape tați să se plimbe, 
să Se distreze. Trică a rămas pe 
șantier să aștepte poșta. La ora 
două vine in fiecare zi poștașul pe 
șantier, fi, chiar și duminica pen
tru că așa a căzut ia învoială ca 
băieții. Trică a așteptat in zadar. 
Nu a primit nimic. Ce dracu poate 
să-nsemne asta ? Ori dom' MUică, 
tnvățătoru’, a pus mina Pe scri
sorile lui jori Mioara pur și sim
plu nu vrea să-i scrie. Trică nu-fi 
mai tace nici un fel de ginduri cn 
să nu se amărască și nai mult. 
Preferă si urmărească furnica ce 
i s-a suit pe picior,

— Unde te duci, ginganie ne
norociți? o întrebă ei amenin- 
ț’.nd-o cu degetul Vrei să muști 
nițel din mine ca să duă mincare 
la puii tăi ? Bine, uite Iți dau voie 
td iei acolo, o firlmă de carne 
proaspătă fi crudă. Să ftie fi fur- 
mcăraia ta că a mincat odata-n 
vuiți carne de Trică.

In clipa clnd termină acest mo
nolog după care furnica li întor
sese un fond dl un bob de met, 
Trică văzu la âțiva pași o umbri 
lunguiață. Ridică privirea. Era 
Țigănuș, un băiat îndesat, ca jaf» 
lată ți negnaoasă. pe care o um
brea cozoroad unei șepci codri- 
iote, așa cum poartă șmecherii. 
Țigănuș lucra ta echipa iui Tried, 
Era un leneș fără pereche, nu u 
omora deloc cu treaba, do- ta 
schimb ii distra pe băieți cu gueme 
fi tot felul de fătiL Avea o mutră 
hazlie fi mucalită, fi nu era md 
lipsit de umor uneorL Trică • 
-freca- el citeodată tn ședinșe 
de-i mergeau fulgii, dar nici țrea 
rău nu se purta cu el pentru ci 
Țigănuș iude plinea o misiune im
portantă ta echipă de care si 
nu-și dădea seama: întreținea o 
atmosferă de veseiie ți optimism, 
ceea ceri făcea pe băieți sd mun
cească mai cu chef.

— Ce fad, șefule, joa baba-po- 
» de unul sir.jur? ii întrebă et. 
așezindu-se altturi ți intute-n- 
du-se leneș finiri pfriirt tccte 
oasele.

— Mi glndesc.
— Ce rost are sd te gin dese. ? 

întrebă filozof Țigănuș, otsând 
ca o babă cina dă ce deochi. Eșu 
incurcct cu vreo femeu. precs — 
TMtin- ă el grav ți superior, supt 
are iri apr-nse Sntr-ma poemei 
tanfr ca pata • pgwc are

Crimea de ceia. De fapt an te 
palea șd prods te aad> naa *- 
rosul pentru cd Țigănuș odpr n 
să-fi verse ta fiecare za ta frapa« 
cirponțată cite o stupă inz-eagd 
de briantmă.

— Nu, u^m aici o încurcătură 
— ti răssmse Tried la fed ie grao 
fi important

— Ea pm o tnc^rcdi-'t faee- 
hară — spuse Țigănuș, cart se 
căznea să varbecscd pe reducă! 
Frute-mia a ră-ms ceri ent .e 
tmmetKa. .4« primit eectea as- 
tăd, așa oțiinaaL

— Sta, fie de bine. Mei e cine- 
OS

— PnUÎM. Toți f-csa 
bi cr*l- Eu am dormit «ca.vu
Am pUrduî o șusîd leritelâ cu o- 
c^zia asta»

— Ce șustS?
— C-o femeie. Și-mi pare rău al 

draadui. Era mișto de tot. Blondă 
fi rmbți^e.

— De unde-o cunoști? se in
ternă Trică. domic să mai ajie 
o pocește.

— Am ameszut-o Intr-o seară 
la Him.

Tried stătu puțin pe gtnduri, 
ermdrmd firul albastrz de fum

— Schița de Ion Bâieșu

care se ridica din țigara lui Ți
gănuș. „Mă, da al dracului mai 
ești și tu — se gindi el. Jonglezi 
așa cu femeile, ca un mare fante11.

— la zi mă, cum ai agățatșo?
— Simplu. Am ginit-o de c\nd 

a intrat. M-am așezat lingă ea, 
i-am transmis, în pauză cîteva 
priviri călduroase și pe urmă i-am 
tras cu vraja. ,,Vă place filmul, 
sinteți din localitate sau... Vedeți 
bine de-acolo sau să schimbăm 
locurile ?** Și s-a prins. Am aran
jat cu ea să ne-ntilnim azi la 
două. Păcat că nu m-am dus. Di
scard dormeam precis la ea. Are 
cameră separată, m-am informat.

Trică simți cum li ard obrajii. 
El nu se intilnise niciodată cu o 
fată, in viața lui nu ,,agațaseu 
mciuna, nu îndrăznea nici măcar 
să se uite prea mult în ochii unei 
fete pe care o întilnea, conside
rând asia ca o obrăznicie intole
rabilă. Noaptea chiar ziua, 
visa însă aventuri teribile, cu 
femei frumoase, făcea declarații 
fulminante de dragoste, pe core

de

Joi seara pe scena Operei 
Maghiare de Stat din Cluj a 
avut loc premiera baletu 
. SI PALE“ de FARID JA- 

RLU.IN
la tocegrafie: 

Lacacs Mar ica
■■l

------------- duminică după^ 
miază. E coare și 
ca'^> împrejurimile 
shit de-o frumuse- 

(------------------- molcomă și o-
bișnuită, pline de 
0 nutică-
De aici de pe 

șantier — care in momentul de 
față nu e decît niște șanțuri

Ia podul răvășit și distrus al --—•-■!--« - ------> -l_ JillDei IutrepnnucTi cfrafrcidit ain 
Amsterdam s-a găsit puțin înain
tea terminării ultimului război, 
ua jurnal de zL Foaeee scris pe 
un modest caiet de dictando de 
o fetiță de 18 ani, Anne Frank 
pe nume, de-a hangul a doi ani; 
adică de-a lungul acelor 24 de 
Ioni, celor peste 720 de zile în 
care două familii au stat ascunse, 
de spaima fasciștilor, în podul 
unei case, fără a putea ieși vreo
dată din casă, fără a vedea vreo
dată lumina soarelui, fără a se pu
tea mișca, vorbi sau face cel mai 
mic zgomot între 8 dimineața și 6 
seara pentru a na fi auziți de 
funcționarii firmei comerciale din 
acel imobil. Doi ani, nesfirșiți, în 
care cel mai mic zgomot ame
nințător era pîndit cu sufletul cu
tremurat de groază de cei 8 oa
meni care acceptaseră de bună 
voie această sinistră închisoare, de 
preferat totuși Auschwitz-ului și 
Mathausen-ului.

Printre acești 8 oameni se aflau 
trei adolescenți: fetele familiei 
Frank — Margot și Anne, și Pe
ter —■ fiul soților Van Dan. Tra
gedia tinereții lor sugrumate dar 
nebiruite, a fost descrisă de o co
pilă care-și cerea cu impetuozi
tate, în acest jurnal pe alocuri 
naiv și duios, pe alocuri însă de o 
surprinzătoare luciditate matură și 
gravitate, dreptul la viață. Jurna
lul a fost găsit și publicat în 14 
limbi. „Vreau să continui să tră
iesc chiar și după moarte, a no
tat micuța Anne, cîteva zile îna
inte ca ascunzătoarea lor să fie 
descoperită de fasciști și ei expe- 
diați în lagărele unde-și vor găsi 
moartea chiar în ultimele săptă- 
mîni ale războiului. Dorința ei a 
fost împlinită: Anne Frank nu a 
murit. Jurnalul îi păstrează viumurn. jumaiui ii |i<*sAivu<.a viu 

I sufletul generos și pur, sponta- 
i neitatea și veselia-i îneîntătoare, 
j farmecul adolescenței și inepuiza- 
bila-i sete de viață. Jurnalul Annei 
Frank păstrează însă și transmite 
mai mult decît atît: e un vibrant 
mesaj împotriva războiului crimi

Trică se uită la el lung, înghiți 
In sec, se înroși și apoi întrebă 
stins:

— Mă Țigănuș, tu... , ai fost 
vreodată la o femeie ?

Țigănuș rise superior și-l privi 
cu compătimire,

— Ha, asta-i bună! Numai 
odată ? Am trăit c-o văduvă vreo 
cinci luni' Tu... niciodată?

— Nu. Spune-mi și mie cum e.
— Cum să fie ? Simplu... N-am 

ce să-ți spun, de fapt. Asta de
pinde de fiecare, expedie el răs
punsul ca și cum problema era 
prea ' — -........... -
prea

— Așa rămtne, la zece bați 
trei ori in geam și aștepți.
Trică rămase mai departe lungit 

pe burtă. Tremura șl acum din 
tot corpul și simțea că arde, că 
o căldură molatecă li toropește. 
Olimpia, da, o cunoșt-a. 0 fată 
grăsuță, cu fața rotundă și ro
șie, care se, certa toată ziua cu 
băieții la masă, se inghioldea cu 
ei. tntr-o zi ll văzuse pe unul 
cum o ciupea de șolduri intr-un 
colț. Unii se lăudau ci... Dracu 
știe I

Rămase mai 
mormanul de 
scormonind in

departe acolo, pe 
pămlnt reavăn, 

(ărînd cu un gă-

șine.

banală și-l plictisea. Tu ești 
fricos, mă Tried, 
Ăsta-i adevărat,

prea timid, 
mi-e ru-

— îl bătu 
umăr. Așa 

te ajut eu. 
Lite, chiar

— Așa-i la început 
Țigănuș protector pe 
eram și eu. Las-că 
Ți-araniez o fustă, 
distort

— Diseari? întrebă Tried ui
mit și începu si tremure.

— Sigur că da. Tu o cunoști 
pe Olimpia, fata de la cantată ?

&T.

— O sanosc, sigur,
— Ei sUu U ceva 'ritm 

as ea. A'a’. a ea xx șs d*-

— Cam. asm ? .Va înțeleg —se 
biloi. Tried îngrozii, ins păi mi nt at 
peste măsură. Nu, nu, nu acum...

— Hai mă, lasă, nu fii prost. 
Eu aranjez iotul. Tu vii pe la 
zece, după ce se culcă toți și bați 
la geam la ea de trei ori, Așa 
jac și eu. Restul e simplu, merge 
repede. Tu n-ai niă o grijă, 
p-am spus. Aranjez eu totul, o 
pun U gardă.

“Țigănuș se sculă și se scutură 
it mi.

— Md duc ta oraș s-o găsesc. 
Da. eu de ea pe centru.

tata fi apoi st făcu 
ci-și amintește de 
ceea.

Măi. tu n-ai 
douăzeci-trei- 

de lei ? Tre- 
s-o minjesc

| ’ IT-;! creo
■ I «ecx

c-c prăjituri pe la 
bot, altfel nu merge. îi spun că-i 
din poprea ta.

Tried li dădu treizeci de lei, 
toți bond pe care-i avea. Țigănuș 
li virî repede intr-un portmoneu 
jegos și jupuit și plecă, dlndu-i 
ultimele indicații'

★

Trică ședea tn fața comandan
tului și-și studia insistent vîrful 
pantofilor, cu o privire fixă și 
desnăddjduită. Era palid și avea 
privirea obosită și tristă. Se ve
dea că nu dormise toată noaptea.

— Vasăzică așa, măi tovarășe 
Trică! spuse comandantul cu o 
voce groasă și severă, privindu-l 
încruntat. Apoi rămase și el pe 
gloduri, stringindu-și buzele ne
dumerit.

— Nu ți-a fost ție rușine să 
faci una ca asta ?! Și dacă erai 
unul așa, fără pic de nivel, mai 
ziceam, treacă-meargă. Dar tu, 
mâi tovarășe Tried, șef de echi
pă, om în care noi puneam o 
bază... Acum o săptămină te-am 
dai la ziar, ți-a apărut și poza. 
Ce zice tovarășii de la ziar dacă 
află c-ai încălcat morala? la zi!

Trică, ce să zică? Tace. De 
două zile n-a vorbit cu nimeni, 
n-a ridicat niciodată privirea. Ce 
poate să mai spună? Totul e 
limpede. A făcui o trăznaie de-i 
vine să-și dea cu pumnii în cap. 
Tot șantierul vorbește că Trică 
a bătut noaptea la geamul Olim
piei cu ginduri păcătoase și că 
ea i-a făcut un scandal teribil și 
apoi l-a spus la comandant. 0 
rușine mai mare nici nu putea 
să pățească. Toată noaptea s-a 
svîrcolit, a mușcat cu dinții de 
pernă de necaz. N-a putut să în
chidă ochii nid o clipă, o febră 
mistuitoare l-a chinuit cu haluci
nații absurde pînă dimineața. 
Doamne, ce neghiob a fost! îl 
chinuia tntr-o vreme gîndul să 
fugă, să se ducă în lume, ori
unde. eSe sculase chiar să plece. 
Pe urmă s-a răzgindit. Nu, nu 
se pcoie să (ugă așa ca un de- 
nr:ty9 Ar fi o prostie șt mai 
W’e. tir fi o InfMe.

— El, ce să facem noi 
cu tine? continuă comandantul 
fixindu-l neîndurător. Ai greșit 
grav pe linie de morală, tova
rășe. Noi te punem în discuția 
brigadierilor. Să hotărască ei ce 
facem cu tine.

Trică ii aruncă o privire dis
perată, parcă rugătoare. Era ex
trem de palid și-i tremurau o- 
brajti.

— Tovarășe comandant, eu... 
de două nopți de cînd s-a tnttm- 
piaL.' n-am mai închis ochii. 
M-am gindit la toate, 
dau seama ce-am făcui.
e

Plec de-aici. Mă duc pe alt înv 
tier.

Comandantul rimase pe glo
duri.

— De, măi tovarășe Trlct, 
mie-mi pațe rău de tine. Erai un 
băiat bun. Cine te-a-ndemnat pe 
tine să faci prostia asta 7

— Nimeni — răspunse Tried 
repede și hotărit, vrind parcă să 
curme orice discuție' tn legătură 
cu asia. In nopțile lui de glo
duri și chinuri, Trică hotărlse să 
nu spună nimic despre faptul ci 
Țigănuș il împinsese la păcat. 
N-ar fi avut nici un rost,

— Faci cum crezi. E bine cd 
Iii la prestigiul tiu. Tu... mai 
gindește-te.

— Ce să mă mai glndesc. Plec 
chiar In dimineața asta. Mă duc 
la Cricu.

— La șantierul ăla de prefa
bricate? E bine acolo, nu-i nici 
departe. Vrei să-ți dau o reco
mandai ie către comandant?

— Nu. nu. Nu-mi trebuie nimic. 
Mă duc să-mi iau valiza. Noroc,

’ >7^. l Trică ieși cu
( capul plecat. Se
\ dormitor,.
X valiza

oorni încet pe șo- 
ySgLfiBr/ sea. Era o dinu-

neață frumoasă, 
călduță. Băieții 

ieșiseră la lucru în spatele
barăcilor unde erau șanțurile. 
Trică îi ocoli pe departe. 
Le aruncă Insă o privire In fugă. 
Sus, pe un mamelon de pămint, 
tl zări pe Țigănuș cu lopata tn 
mină. Acesta se uită la el, tre
sări parcă și dispăru repede tn 
șanț.

— Dracu să te ial bombăni 
Trică și merse mai departe, bă- 
lăngănindu-și valiza pe lingă 
genunchi, posomorit și fără chef.

Trică ajunse pe șantier, ta Cri
cu, noaptea, după ce brigadierii 
se culcaseră. îl găsi numai pe 
comandant în biroul lui citind, 
înainte de a bate la ușă, Tried 
își aprinse o țigară și își luă o 
poză de siguranță și bărbăție. 
Pe drum, cit timp mersese, mai 
lăsase ceva la o parte din mutra 
vrohodită cu care plecase, se 
mai înviorase puțin.

— Noroc, tovarășe comandant! 
salută el vesel.

— Noroc, li răspunse coman
dantul intimpinindu4 zîmbitor. 
Ai venit pe șantier?

— Da.
Utemist?

— Utemist.
— Din ce organizație?
~~ Din BentU' Dar eu, de fapt, 

vin de pe șantierul de la Bogo- 
teșt;. Am lucrat acolo patru luni 
jumate.

— Și... de ce-ai plecat de-a- 
colo ?

Trică rămase cîteva clipe pe 
ginduri și oftă,

— Am făcut și eu o nrostie. 
M-a dus un șmecher de nas. Mi-a 
făcut una de n-oi uita-o toată 
viața.

— Da’ ce-a fost?
— Un fleac aproape. O în

curcătură c-o femeie... Ți-o spun 
și dumitale, să nu crezi că mă 
feresc.

După ce ascultă toată poves
tea, comandantul — un tînăr în
desat, roșcovan șl vesel ,■— rise 
de se prăpădi. Apoi ll prinse pe 

M . Trică după gtt și-i zburli părul 
sa pleci, cu 0 rntnă mare și aspră 
un ton

acuma

Eu îmi 
Cred că

mai bine să plec.
— Unde să pleci ?
— Eu știu? Oriunde.
— Nu, nu. Nu trebuie 

vorbi comandantul pe 
mai moale. Noi o să insistăm să 
rămli pe șantier, să primești nu
mai o sancțiune. Chestiunea e că 
te-ai compromis In fața brigadie
rilor, N-o gă mai poți rămlne șef 
de echipă.

— Nu-i vorba c-o să mai fiu 
eau nu șef. Mi-e rușine de băieți.

— Lasă, măi frățioare, nu mai 
fii amărit' Am pățit și eu odată 
una cam la fel de mi-a pleznit 
obrazul. Astea-s răni ușoare, se 
vindecă repede cit ești tînăr. la 
zi mai bine, (i-e foame? Mie-mi 
ghiorăie mațele. Am o conservă 
de pește, dar n-am pîine.

— Am eu. Am și șuncă, și 
ceapă.

Jurnalul Annei Frank
nal și inuman, împotriva fascis
mului yi a cruzimilor sale de neîn
chipuit, e, de dincolo de mor- 
mint, un mesaj al vieții triumfă
toare. Și prin acestea, e de o ac
tualitate impresionantă.

Doi scriitori americani progre
siști, F. Goodrich și A. Haekett, 
au scris, pornind de la acest 
juma! și fokxindu-i cu fidelitate 
datele autentice, o piesă de tea
tru.

Dacă la lectură, jurnalul Annei 
Frank își dezvăluie prin simplele 
notații cotidiene, filonul său tragic 
și într-un fel epic, piesa — în 
care am fi așteptat cuvîntul fap
telor, al acțiunii, al verbului — 
nu merge mai departe de simpla 
transcriere scenică a acestor în
semnări. In cele două acte — fă
râmițate în nenumărate tablouri de 
gen, fiecare avîndu-și independen
ța și logica-i lăuntrică, nu se în
tâmplă nimic, nimic în sensul ac
țiunii vii, hotărîtoare, care e, desi
gur o lege a dramei. Dar poate că 
acțiunea acestei piese se închea
gă din mișcările interioare ale per
sonajelor, din evoluțiile lor psihice 
categorice, fie ele neexprimate 
amplu, faptic. Nu s-ar putea răs
punde afirmativ nici acestei even
tuale observații : personajele din 
„Jurnalul Annei Frank“ nu suferă 
nici o metamorfoză esențială, ca
racterele lor nu se schimbă, ci 
doar se precizează în acea ten
siune încordată în care au fost si
liți să trăiască. Excepția o consti
tuie doar Anne, care în cei doi 
ani care despart vîrsta de 13 la 
15 ani, de la copil la tânăr, își ur
mează fireasca-i mișcare sufleteas
că, fireasca-i maturizare, iar în 
prezentarea acesteia autorii nu au 
vreun merit deosebit, pentru că 
ea era așternută, cu savoarea sin
cerității totale a adolescentului, de

către însăși Anne, în jurnalul ei. 
Piesa scriitorilor americani nu 
trăiește deci prin dinamismul fap
telor și poate mai puțin al carac
terelor personajelor: în fond, 
nici unul din ei nu și-ar merita 
locul într-o dramă, ale cărei coor
donate nu le-ar putea niciodată 
schimba prin fatala lor pasivitate, 
prin lipsa unei conștiințe active. 
De altfel, limitele concepției ideo
logice a autorilor se văd limpede 
în această filosofie de victimă pa
sivă pe care o imprimă personaje
lor, și de care doar Anne se de
tașează, nu din dorința autorilor,

Cronica
TEATRALA

ci prin însăși adevărul istoric, ca 
să zic așa, transmis de jurnalul 
ei de zi.

Prin ce trăiește deci piesa, ce 
conferă premizele unui spectacol 
bun, sau — în condițiile unei re
gii inteligente și a unei distribu
ții valoroase ca în cazul specta
colului Teatrului Evreesc de Stat 
din București — chiar a unei re
prezentații excepționale ? Prin 
faptul că tot ce se întâmplă 
în acești doi ani de cumplită 
detențiune a celor 8 oameni ne- 
vinovați, trece prin sufletul proas
păt al Annei, prin inima și 
judecata acestei fetițe de o inte
ligență neobișnuită, vioaie, curioa
să la tot ce înseamnă viață, cu 
simț profund al dreptății, cu ne
voia imperioasă de a acționa, de 
a lua atitudine și care, rînd pe 
rînd, e indignată, furioasă, ve
selă, tristă, plină de speranță, în
drăgostită cu farmecul juvenil al

celor 15 ani, plină de curaj și în
țelepciune, chiar în fața morțiî. Și 
din această pricină, piesa e în pri
mul rînd un prilej de relevare a 
interpretei Annei Frank, rol cu o 
gamă infinită de nuanțe, dar cu 
tot atât de infinite dificultăți. O 
actriță mediocră poate literalmen
te distruge întreg spectacolul. Lia 
Kdnig-Stolper și-a executat însă 
partitura cu o rară strălucire ac
toricească. Nu e vreun epitet sau 
etichetă de cronicar amabil, ci un 
adevăr : actrița a jucat rolul unei 
copile între 13 și 15 ani cu o arta 
atît de subtilă, sinceră, rafinată, 
incit spectatorul a pierdut pur și 
simplu senzația convenției teatrale 
și a crezut tot ceea ce interpreta 
trăia pe scenă. Vraja aceasta nu 
s-a rupt nici o clipă, Anne—Juia 
Konig a subjugat tot timpul spec
tatorul cu atîta copleșitoare forță, 
incit mediocra piesă a celor doi 
scriitori americani a căpătat vi
brații autentice, rezonanțe impre
sionante. Lia Konig Stolper 

o revelație, ci o consacrare, 
consacrare definitivă.

Dar ceea ce e îndeosebi valoros 
în acest spectacol e că roluri in
grate, liniare, monocorde, au de
venit desigur sub îndrumarea aten
tă a regiei (și în interpretarea 
unor tineri actori, partâcipanți la 
concurs) profiluri umane puterni
ce, figuri pregnante care te prind 
de-a lungul spectacolului, și te ur
măresc și după ce ai părăsit sala. 
Heni Levis Rieber e o tînără ac
triță cu multă sensibilitate care, 
cu totul inexplicabil, nu a fost uti
lizată în ultimii ani, și au fost 
necesare rolurile din „Un vis gol- 
fadenian1* și în căzui piesei de 
față, cel al mamei, pentru ca da
rurile ei scenice să fie valorificate 
și recunoscute. Ce poate fi mai

plicticos și monoton decît rolul 
unei mame destul de insignifiante 
care, în afara unui singur moment 
de furie, nu face decît să întrebe 
copiii cum stau cu stomacul și să 
Ie dea sicîitoare îndrumări de con
duită ? Și totuși, Heni Levis Rie
ber a creat o mamă care te cîș- 
tigă prin simplitate demnă, sobrie
tate, discreție și care există în 
scena, îi simți tot timpul prezen
ța. Sau în alt rol ingrat, cel al lui 
Pețer, un băiat închis, timid, bă
nuitor, cu complexe de inferiorita
te, care nu are momente „bune" 
decît atunci cînd se îndrăgostește 
de micuța Anne : interpretarea lui 
i-a revenit lui Victor Tulenfeld 
care e dotat, prin verva-i natu
rală, mai mult pentru comedie și 
care mergînd împotriva tendințe
lor și manierei obișnuite de joc, a 
creionat cu multă delicatețe lipul 
cuvenit. O reală și agreabilă sur
priză a constituit-o apariția Iui 
Villi Becker în rolul bătrînului și 
mofturosului burlac dl. Dussel; 
pentru puțina experiență scenică a 
tînărului actor, crearea acestui 
complicat rol de compoziție a în
semnat un examen trecut cu nota 
mare. Corecți, fără a depăși posi
bilitățile reduse oferite de text, ti
nerii actori Leoni Waldman-Alexi, 
Ruth Schnecker, Doili Schreiber.

Toată prețuirea noastră pentru 
realizările actorilor Samue] Fis- 
chler (dl. Frank), Beno Poplicher 
(dl. Van Dan) și Sonia Gurman 
(d-na Van Dan), asupra cărora nu 
vom insista dat fiindcă în acest 
spectacol ei sînt „secundanții" ti» 
nerilor ce s-au prezentat în con
curs.

Regia lui George Teodorescu a 
ferit reprezentația, cu multa 
știință și inteligență scenică, și da 
melodramă și de o atmosferă de 
groază apăsătoare, realizînd un 
spectacol de ținută, omogen, fin. 
sobru, o adevărată bijuterie regi
zorală.

Decorurile tinerilor Adina Reichi 
și Dan Nemțeanu, pe deplin adeoț 
vate și mulțumitoare.

SANDA FAUR



Cu gîndul la FESTIV AL
însemnări pe marginea lucrărilor plenarei 
Comitetului regional U. T. M. Timișoara

— Cit mai avem pînă la Fes
tival ?

Curiozitatea a devenit molipsi
toare. Cîteva minute mai tîrziu 
cineva a rostit cu voce tare în 
așa fel să fie auzit de cei din 
jur:

— Mai avem exact 100 de 
zile.

...Ordinea de zi a plenarei, cele 
două referate și apoi discuțiile 
au dovedit că nu este vorba de 
o simplă curiozitate, ci de un bi
lanț de realizări, rodul unor preo
cupări entuziaste împletite cu 
hărnicie, dobindite prin utilizarea 
de forme variate, tinerești, prin 
îmbrățișarea unor inițiative năs
cute în această perioadă de în- 
tîmpinare a Festivalului. N-a fost 
omisă în plenară nici evidenție
rea metodelor folosite și — îniă- 
furind bineînțeles lipsurile care 
au existat — ce vom face în a- 
ceste 100 de zile cite ne mai des
part de Festival ?

★
Prima carte de vizită.
A devenit de acum o tradiție 

in țara noastră ca sărbătorile cele 
mai iubite să le intimpinăm in 
primul rînd cu cele mai frumoase 
realizări in muncă.

...La capătul platoului oțelăriei 
„Siemens Martin" de la Reșița se 
află cuptorul nr. 6 — cuptor al 
tineretului. Imaginile îmi vin in 
minte parcă mai proaspete. îmi 
apar în față chipurile neîntrecu- 
ților tineri oțelari — Alexandru 
Bucateci — prim topitor — adus 
de mină de tatăl său să învețe 
să topească oțelul. Astăzi, a de
venit oțelar destoinic, dînd peste 
plan (cu brigada sa de tineret) 
347 de tone de oțel.

Constantin Moraru sau mai 
bine zis „nea Costică" — altă 
Imagine. Brigada sa poți s-o a- 
semui cu un cuib de păsări. Ai
doma mamei care-și învață puii 
să zboare, nea Costică pregătește 
oțelarii tineri care în fiecare an. 
cite unul sau doi, tși iau zborul 
în munca de... prîm-topitor. Gh. 
Stengel, Ludovic Pribl- iată nu
mai două exemple. Realizările 
brigăzii sale sînt și mai mari — 
500 tone oțel peste plan.

Și acum ai treilea prim-topitor 
al cuptorului — Vasile Mocea, 
neîntrecut în întreaga oțelărie, 
campion al șarjelor rapide, al 
sutelor de tone de oțel date peste 
plan. Brigada condusă de el șl-a 
Întrecut cu 600 tone d« oțel plă
nui de producție. De altfel, pen
tru aceste rezultate este și deți
nătorul drapelului de brigadă de 
tineret fruntașă pe Combinatul 
Metalurgic Reșița.

Deci 1447 tone de oțel peste 
plan la un singur cuptor față de 
850 tone cit a fost angajamen
tul.

Totalizînd realizările tuturor 
celor 12 brigăzi de oțelari-topi- 
tori ajungem la 4.100 tone de 
oțel peste plan, cu 1.300 tone mai 
mult decit era angajamentul.

Țineți minte și aceste două „a- 
mănunte":

1) In această perioadă s-a a- 
juns ca într-o zi să fie depășită 
cu peste 300 de tone cea mai ri
dicată producție obținută în isto
ria oțelăriei și realizările cele 
mai mari în acea zi au fost ale 
brigăzii de tineret condusă de 
Vasile Mocea și 2) aceste 4100 
tone peste plan înseamnă 
pentru 1000 autocamioane 
1500 tractoare U.T.O.S.

ir
In întîmpinarea celui de 

IV-lea Festival care a avut loc la 
București s-a născut Ia uzinele 
„Progresul" din Brăila o iniția
tivă — „Să realizăm economii 
echivalente cu prețul de cost al 
unor importante produse finite", 
inițiativă reluată in toamna anu
lui trecut.

în vederea Festivalului de la 
Moscova tinerii muncitori din re
giunea Timișoara și-au luat în 
această privință angajamente fru
moase. Iată cîteva — economii 
echivalente cu prețul de cost al 
unei turbine de 3000 kw. mai bine

oțe! 
sau

al

zis o adevărată uzină in stare 
să ilumineze un oraș cu o popu
lație de circa 30.000 locuitori ca 
Reșița, Vaslui sau Călărași (an
gajamentul tinerilor reșițeni), a 
trei vagoane de clasă cu 88 de 
locuri (angajamentul tinerilor de 
la uzinele „Gheorghi Dimitrov"- 
Arad) a 22 motoare electrice (an
gajamentul tinerilor de la Elec- 
tromotor-Timișoara). lată și va
loarea economiilor realizate de 
tineri de la începutul anului și 
pînă acum. In contul angajamen
telor — combinatul Meta
lurgic Reșița — 1.900.000 lei, 
uzinele „Gheorghi Dimitrov"- 
Arad 1.000.000 lei, Electromotor- 
Timișoara 170.000 lei etc.

★
La sate — lotul Festivalului. 

Tonul l-au dat tinerii din Siliș
tea. Pe meleagurile regiunii, in 
Uivar, raionul Jimbolia a fost 
creiat primul lot. Au luat ființă 
apoi în toate raioanele. Suprafața 
totală se ridică ia 256 hectare 
iar producția de porumb boabe 
(după angajament) la 716.800 
kg. din care circa 170.000 kg. 
de pe ioturile din raionul Sinni- 
colaui Mare și 112.000 kg. de pe 
cele din raionul Jimbolia.

Ce s-a făcut în regiune pentru 
a putea fi atinse aceste product''?

In raionul Jimbolia, de pildă 
cele 32 de hectare — cit însu
mează loturile Festivalului — 
sînt lucrate de 37 echipe care cu
prind 697 tineri. Pe loturi au fost 
transportate 200.000 kg. ingrășă- 
mintenaturale și 2.000 kg. îngră
șăminte “ ‘ ‘
strlnsă 
hibrid, 
regiune 
mințării 
Jimbolia 
munca de însămînțare a 
lor este pe terminate.

Nu de mult a avut loc 
mitetul regîonaî U.T.M„ 
sfătuire. Aici responsabilii 
turi au discutat cum să 
ganizeze munca, iar un profesor 
universitar ie-a vorbit despre 
„Lucrările și timpii optimi de 
efectuare la cultura de porumb 
hibrid".

In sfîrșit. acum tinerii așteaptă 
să răsară porumbul.

★
Sărbătoarea va fi nu numai la 

Moscova ci și în Timișoara și în 
satul Rugi, în Arad și la I ipova. 
Va fi sărbătoarea tinereții căreia 
cei de o vîrstă cu ea ii pregă
tesc parcuri noi, alei îngr.jite, 
străjuite cu puieți. străzi și uliți 
cu pomi pe margini, fabrici și 
uzine cu aspect civilizat de gră
dini.

In Timișoara — oraș al parcu
rilor — se naște un nou parc — 
„Vasile Pîrvan". Studenții de Ia 
agronomie au făcut o mică gră
dină botanică. La Arad, în pădu
rea Ceala cinci hectare de tufiș 
au fost defrișate — aici va fi 
parcul tineretului. Toți pomii din 
centrul orașului au fost văruiți. 
In curtea și in fața fabricilor se 
fac ronduri de flori, părculețe. La 
munca voluntară din Arad, în 
întîmpinarea Festivalului s-au 
prestat peste 51.000 ore muncă- 
voluntară), iar Ia Timișoara 
33.400. La Arad tinerii care efec
tuează un anumit număr de ore 
muncă-voluntară primesc o in
signă. Realizările cele mai deo
sebite vor fi stimulate cu diplo
me și premii. Aceste forme de 
stimulare au fost introduse, după 
exemplul lor, și la Timișoara. 
Constantin Bălteanu de la uzi
nele textile Timișoara și Gheor- 
ghe Leucuța de la Industria Li
nei vor fi primii care vor primi 
insigna întrucît 
baremul de 60 ( 
Iun tară.

cele mai bune echipe artistice din 
regiune.

In acest scop Comitetul Orășe
nesc U.T.M. Arad a pornit mun
ca sub lozinca „Fiecare organi
zație de bază U.T.M cu echipă 
artistică". Plnă acum a fost crea
tă o estradă a studenților (mult 
aplaudată in Arad Timișoara și 
Lugoj), un ansamblu al tinerilor 
textiliștj de la uzinele .,30 decem
brie".

In raionul Lipova — 17 coruri, 
19 echipe de teatru, 28 formații 
de dansuri populare și 35 de so
liști vocali și instrumentiști fac 
pregătiri intense, iar Ansamblul 
tineretului din orașul Lugoj se 
află în repetiție generală cu un 
nou spectacol.

Tot in intîmpinarea Festivalu
lui s-a desfășurat în Timișoara 
„Festivalul cîntecului și jocului 
pionierilor și școlarilor" din re
giune. Timp de două zile săliie 
de spectacole din oraș au fost 
cedate celor 3.000 de școlari ve- 
niți să-și arate măiestria lor la 
cintec și joc.

A început plantarea răsadurilor de roșii pe cele 120 hectare 
ale G.A.S. ..Dunărea1' din reg. Galați.

Tinerele Irina Bunea și Dominica Pavel (in prim plan) sint 
fruntașe in gospodărie.

Foto: AGERPRES

Decorări la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale

și întrecerile sporti- 
celei de a doua 

de vara a tinerelu-

chimice. Sămințâ a fost 
și schimbată cu porumb 
Acum, aici, in întreaga 
este „săptămâna insă- 
loturilor*4. In raioanele 

și Sinicoiaul Mare 
loturi-

la co- 
o con- 
de lo
se or-

t ei au întrecut 
de ore muncă-vo-

★
jocul slnt și ele 
pregătirile pentru

Ctntecul și 
prezente în 
Festival, mai ales că la începutul 
lunii iulie se va desfășura in Ti
mișoara festivalul regional al ti
neretului la care vor fi prezente

S-A ARS BECUL
CLIENTUL

(Urmare din pag. l-a)

te. Dacă în ceea ce privește far 
bricarea altor produse noi s-au 
făcut pași înainte, în privința 
fabricării de lustre întreprinde
rea „Electrobanat“ - Timișoara 
bate pasul pe loc.

Pe același drum merge, din 
păcate, și colectivul cooperati
vei „Micii meseriași metalurgiș- 
ti“-București, care realizează 
lustre lucrate neglijent, de mîn- 
tuială. Astfel, brațele lustrelor 
produse aici sînt aranjate ne-

Funeraliile academicianului 
Camil Petrescu

abat-jour-uri de un singur tip, 
colorate ori bleu, ori verde. In 
plus acestea sînt foarte fragile, 
iar în caz de spargere cetățea
nul n-are cu ce le înlocui. Cum
părătorii se întreabă adesea fi, 
pe bună dreptate: Este oare a- 
tît de greu să se fabrice abat- 
jour-uri din sticlă într-o canti
tate mai mare „incit si existe și 
rezerve P Credem că nu e greu. 
In această .direcție Departamen. 
tul Industriei Ușoare are de
sigur un cuvînt de spus.

O realizare a fabricii „Elec
tromotor‘-Timișoara o consti
tuie aspiratorul de praf de care 
v-am mai povestit. Pe lingă că 
pierde aerul și nu aspiră, fur
tunul lui are și un diametru atît 
de mare ,incit gospodina care-l 
mînuiește trebuie să aibă niște 
miini foarte vînfoase ca să-i 
poată rezista.

Supărări produc cetățenilor 
lămpile de carte, aprinzătorul 
electric pentru aragaz, lanter
nele de vînătoare, bateriile 
„Pionier* și alte asemenea pro
duse, lucrate de mîntuială și 
care din neglijența controlului 
calitativ din fabricile care le 
produc ajung cu defecte în 
magazine.

Este timpul ca fabricile pro
ducătoare de asemenea produse

simetric iar duliile nu slnt bine să dea o atenție mai mare cali- 
prin.se de brațe. La aspectul tății și aspectului mărfurilor pe 
urît al lustrelor „își dă con- care le fabrică. Numai așa pro- 
cursul" și colectivul fabricii dusele electrotehnice se vor 
„Steaua Electrică"-Fieni, care putea bucura unanim de apre- 
”de ani de zile fabrică numai cierea cumpărătorilor.

Au început 
ve in cadrul 
Spartachiade _
tul. Realizările sini insă nesatis
făcătoare de aceia nu putem în
chide ochii in fața unei asemenea 
situații. Comisia regională va tre- ■ 
bui să se desmorțească. Primă i 
vara n-a avut încotro. Cu ezitări, 
a venit totuși. Aveți grijă tova
răși, timpul trece!

*
E bine să spunem cîteva cu

vinte și despre inițiativele care au 
luat naștere in intimpinarea Fes 
rivalului de la Moscova. La In
dustria Linei s-au creat două 
cercuri .Prieteni ai Festivalului". 
Tinerii au și trimis scrisori in 
raionul Sverdlovsc și așteaptă 
răspuns. Cercul „Legături cu 
străinătatea* din cadrul Palatului 
pionierilor din Timișoara și-a 
sporit numărul membrilor cu încă 
54 de pionieri La întreprinderile 
„Nikos Beloiannis" și „Bumba
cul", la .Joile tineretului" nenu- 
mărați tineri pun Întrebări și ca
pătă răspunsuri despre Festival.

La Reșița, în cadrul Casei de 
cultură și la Școala medie mixtă 
au avut loc întîlniri ale tinerilor 
cu participant! la Festivalurile 
Mondiale de la Berlin. Bucu
rești și Varșovia. In întreaga re
giune au început să se țină în 
țața tineretului conferințe despre 
Festivalul de la Moscova.

★
Iată pregătirile șl realizările 

de pînă acum. Un bilanț rod
nic, intr-adevăr, dar care va tre
bui să fie dus mai departe 
entuziasm sporit. De altfel 
hotărit și recenta plenară 
mitetului regional U.T.M.

C. BUCUR 
corespondentul „Scinteii tine

retului" pentru regiunea
Timișoara

Pentru merite deosebite în ac
tivitatea artistică, pedagogică, 
precum și în munca din alte do
menii ale culturii. Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a conferit, 
printr-un decret, titluri, ordine și 
medalii unor oameni de artă și al 
tor lucrători din domeniul 
furii

Astfel Tiberiu Bredlceanu, 
I pozitor. Ion Jalea și Cornel Me- 
drea. sculptori, Grigore Vasiliu 
Birlic, actor, au fost distinși cu 
titlul de „Artist al poporului din 
Republica Populară Romină".

Titlul de „Maestru emerit 
artei din Republica Populară Ro- 
mînă" s-a conferit următorilor : 
Nicolaie Buicliu, compozitor; 
Mony Ghelerter, regizor; Gheor- 
ghe Anghel și Geza Vida, sculp
tori; Aurel Ciupe, Cecilia Storck 
Cuțescu. Dumitru Gheață, Nico- 
lae Mantu, Emeric Nagy, Rudolf 
Schweitzer - Cumpăna și 
dor Zifier, pictori; Aurel Jiquidi 
și Gy, Szabo Bella, graficieni.

Titlul de „Artist emerit al Re 
publicii Populare Romine" s-a 
conferit următorilor : Garbis Zo- 
bian, Ion Tudoran. Fenia Nicolau, 
Trăian Nicolau și Filomela Pitei- 
Georgescu, soliști; Ionel Budiștea- 
nu și Mircea Popa, dirijori ; Nicu-

cul-

com-

al

San-

șor Constantinescu, Jean Rînzes- 
cu și Grof Ladislau, regizori; E- 
lena Bodi. Clody Bertoia, Iosif 
Csoka, Silvia Dumitrescu-Timică, 
Viorica Dumitriu. A'.adar Ihasz, 
Gheorghe Leahu, Ion Manta, Vic
toria Mierlescu. Alexandru Rădu- 
lescu și End re Szenkalszki, 
tori; Herman Klee, maestru 
cor; Mac Constantinescu 
mul Ladca, sculptori; 
Constantinescu, Gheorghe 
Zoiian Kovacs, Gheorghe 
și Aurel Popp, pictori.

„Ordinul Muncii" clasa 
conferit următorilor : Florica Mu- 
zicescu, Iosif Prunner și Constan
tin Stroescu, profesori; Kricor H. 
Zambaccian, c'lic de artă.

„Ordinul Muncii" clasa Ill-a 
s-a conferit lui Victor Mono Cia- 
canica, artist de circ.

Au fost decorați cu „Medalia 
Muncii" Ion Moldovan și Gheor
ghe Constantin, linotipiști; Lu- 
dovica Brezaia și Alexandrina 
Trandafirescu, cartonagiste; A- 
dalbert Starck, Gheorghișor Bă
dița și Petra Diamandescu, 1egă- 
tori; Nicolae Udrescu, zețar; 
Petre Barbu, monotipist; Ștefan 
Ionescu, mașinist (plane); Elena 
Dușan, Sofia Lazăr și Marii “ 
tulescu, vînzătoare librari.

INFOR AȚII

cu un 
așa a 
a Co-

Vineri după-amiază, la muzeul 
„V. I. Lenin-I. V. Stalin", a avut 
loc o conferință de presă în le
gătură cu apropiata deschidere în 
Capitală a expoziției „Arta apli
cată și decorativă în R.S.F.S. 
Rusă11.

La conferință au participat co
respondenți ai presei străine, 
ziariști romîni, artiști plastici.

♦
Vineri dimineața s-a deschis Ia 

Muzeul regional de .artă din Cra-

ac- 
de 

și Ro- 
Ștefin 
Juster, 
Labin

I-a s-a

Te-

Re-iova expoziția „Caricatura în 
publica Democrată Germană".

Expoziția cuprinde peste 50 de 
lucrări care au ca temă lupta îm
potriva imperialismului, demasca
rea provocatorilor la război, sa
tirizarea birocratismului și super
ficialității în muncă etc.

Au fost mult apreciate carica
turile semnate de prof. Jazdzewski 
Ernst, Boltiniak Kurth, Wilke 
Georg și altele.

Să fie interzise experiențele
cu arme nucleare!

(Urmare din pag. l-a) 
rimentale. In jurul acestui obiec
tiv central al recentului mesaj 
adresat întregii lumi de către Bi
roul Consiliului. Mondial al Păcii 
se unesc tot mai mulți oameni 
de cele mai diferite categorii so
ciale, orientări politice și credințe 
religioase. In ultimul timp au pro
testat cu hotărîre împotriva pre
gătirii războiului atomic impor
tante partide politice, organizații 
de masă, oameni politici de vază, 
savanți cunoscuți în lumea în
treagă.

In încheiere, vorbitorul a spus: 
Un scut de nădejde al apărării 
păcii în întreaga lume îl consti
tuie gigantica forță materială a 
Uniunii Sovietice și unitatea ma
relui lagăr socialist; un puternic 
factor îl constituie și comunitatea 
de vederi între țările iubitoare de 
pace nesocialiste. Luptătorii pen
tru pace sînt hotărîți să-și sirin
gă și mai mult rîndurile, să răs
pundă cu însuflețire la chemarea 
adresată de Consiliul Mondial al 
Păcii, să-și întărească unitatea, 
cu convingerea că forțele păcii, 
care sînt infinit mai puternice 
decît forțele războiului, pot și 
trebuie să provoace eșecul planu
rilor întunecate ale dușmanilor 
omenirii.

Tov. Grigore Geamănu, jurist, 
membru al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R. 
a spus:

Juriștii democrați din lumea în
treagă au luat poziție invocînd 
principiile de drept internațional 
împotriva armelor nucleare de ex
terminare în masă.

Pe plan juridic, dreptul interna
tional condamnă deschis folosirea 
armelor nucleare, tot atît de clar 
și de hotărît cum o fac pe plan 
uman, sutele de milioane de oa
meni simpli din lumea întreagă.

In zilele noastre se desfășoară 
cea mai largă și cea mai impre
sionantă mișcare a luptei pentru 
pace pe care a cunoscut-o istoria. 
Toate popoarele lumii protestează 
împotriva experiențelor atomice.

In aceste momente hotărîtoare 
pentru pacea lumii, juriștii din 
R.P.R. se alătură acestui protest 
care este protestul întregii uma
nități.

A luat apoi cuvîntul tov. Maria 
Mironescu, directoarea fabricii 
„Tricotajul roșu" din Capitală 
care a spus:

Cu profundă indignare și în
grijorare am aflat de noile expe
riențe ce se fac de către acei 
care întețesc cursa înarmărilor, 
care uneltesc dezlănțuirea 
război atomic.

Ar putea oare admite

unui

vreo

muncitoare, vreun om cinstit din 
țara noastră, ca bunurile pe care 
le posedăm și le-am obținut cu 
atîta trudă — mașinile la care 
lucrăm și care sînt ale noastre 
— să fie distruse?

Ar putea oare admite vreo 
mamă să-i fie omorit copilul în 
leagăn, sau pe banca școlii ? Nu, 
hotărît că nu.

Noi, acei c» sîntem împotriva 
celui mai odios flagel ce cunoa
ște omenirea — războiul — sîntem 
milioane și milioane în toată lu
mea, sîntem o forță uriașă. De 
voința noastră nestrămutată tre
buie să țină seama cei ce vor să 
dezlănțuie un nou război.

Noi vrem ca pacea să nu m«J 
fie amenințată, ca popoarele să 
trăiască în înțelegere și colabo
rare.

Luînd ouvîntui fti numele cetă
țenilor de naționalitate maghiară 
tov. Emeric Robotoș ziarist, a 
subliniat că în politica de răspîn- 
dire a ideologiei otrăvitoare a 
cercurilor agresive imperialiste se 
încadrează politica de dezbinare 
a popoarelor, de descompunere a 
conștiinței lor patriotice. Această 
politică urmărește să înfrîngă re
zistența crescîndă a popoarelor 
față de tendințele imperialiste de 
cotropire.

Opunindu-se politicii de învrăj
bire a popoarelor practicată de 
imperialiști, țările lagărului so
cialist duc o politică de apropiere 
și de colaborare a popoarelor, in
diferent de sistemul lor social. 
Totodată ele își cimentează și mai 
mult unitatea.

Noi, cei de naționalitate ma
ghiară — care ne bucurăm de 
drepturi egale — luăm parte ală
turi de poporul romîn la mă
reața muncă de dezvoltare poli- 
tico-economico-culturală a patrie] 
noastre. Poporul nostru — fără 
deosebire de naționalitate — a- 
pără unit cuceririle socialiste, a- 
pără cauza păcii.

A luat apoi cuvîntul preotul 
Vasile Constantinescu, membru în 
Comitetul național pentru apăra
rea copilului din R.P.R., care a 
spus printre altele:

„învățătura creștină este bazată 
pe ideia de ascensiune, de desă- 
vîrșire a vieții omenești. Ea are 
ca țel binele oamenilor, apărarea 
și întărirea vieții lor. Pe această 
linie dorim ca și știința să aibă 
un rol constructiv cit mai mare, 
dar dorim ca descoperirile științei 
să ajute oamenilor, să fie puse 
în slujba progresului, a ușurării 
muncii lor, a înfrumusețării vieții 
omenești.

Cu nemărginită durere aflăm 
însă că imperialiștii occidentali, în 
«copul promovării intereselor lor 
egoiste, vor să folosească descc-

perirea energiei atomice pentru 
deslănțuirea unui nou război 
care ar fi mai cumplit decit toate 
cele de pînă acum. Popoarele paș
nice, oamenii conștienți din lu
mea întreagă, sg opun însă a- 
cestei politici de distrugere a o- 
menirii. Biserica ortodoxă romi- 
nă stă cu hotărîre alături de par
tizanii păcii și sprijină cu toate 
puterile acțiunile inițiate de Con
siliul Mondial al Păcii pe linia 
interzicerii experimentării și foio. 
sirii armelor atomice și cu hidro
gen.

Luînd cuvîntul mama eroină 
Păuna Marin, a spus: vreau 
să-mi alătur și eu glasul la ace
la al tuturor oamenilor cinstiți 
din lume care văd cu îngrijorare 
pregătirile de război și condam
nă uneltirile dușmanilor păcii.

Cej nouă copii ai mei pe care 
i-am crescut cu greu în vremurile 
în care nu puteam să le dau nici 
hrană îndeajuns, nici taxe pentru 
școală, nici ghetuțe ca să poată 
înfrunta iarna, acum sînt oameni 
cu rostul lor, cu meserie, cu școa
lă. Cei mari au familie și copii. 
Ei muncesc și duc o viață tihnită 
și chiar dacă se întîmplă uneori 
să avem greutăți, știm bine că 
viața va fi din ce în ce mai bună, 
mai frumoasă, mai fericită.

Ca și alte milioane de mame 
am cunoscut și eu războiul cu du- 
rerile lui, care nu doresc să se 
mai repete. Noi iubim pacea. 
Vrem să trăim în pace și priete
nie cu toate popoarele lumii. Noi 
mamele creștem copii pentru via
ță, pentru fericire, punem în ei 
toate speranțele noastre.

In numele lor cerem : să în
ceteze cursa înarmărilor I Să în
ceteze experiențele cu arme ato
mice I

Pentru viața, pentru fericirea 
copiilor noștri, susținem cu toa
tă tăria Apelul Federației Demo
crate Internaționale a Femeilor 
și al Consiliului Mondial al Păcii.

La sfîrșit, participanții la adu
nare au adoptat prin aplauze u- 
nanime telegrame către Consiliul 
Mondial al Păcii și către Fede
rația Democrată Internațională a 
Femeilor.

In aceste telegrame, al căror 
text a fost citit de prof. univ. 
Jean Livescu, prorector al Uni
versității „C. 1. Parhon" și de 
scriitoarea Lucia Demetrius, lau
reată a Premiului de Stat, se cere 
încetarea imediată a experiențe
lor cu arme nucleare și interzice
rea acestor experiențe, în scopul 
înlăturării pericolului unui nou 
războj pustiitor.

Vineri după-amiază au avut loc 
funeraliile academicianului Camil 
Petrescu, eminent scriitor, luptă
tor neobosit pentru dezvoltarea 
culturii noastre înaintate și pen
tru cauza păcii.

In cursul zilei de joi după a- 
miază și vineri dimineață, prin 
fața catafalcului așezat în aula 
Academiei R.P. Romîne s-au pe
rindat numeroși oameni de știință, 
artă și cultură, studenți și elevi 
prieteni, colaboratori, mulți din
tre cei care i-au cunoscut și iubit 
opera — pentru a aduce un ultim 
salut strălucitului reprezentant al 
literaturii noastre, personalitate 
de seamă a culturii rominești. 
Mulți dintre ei au depus flori la 
căpătîiuî defunctului. In jurul ca
tafalcului au făcut de gardă 
academicieni, scriitori, artiști, co
laboratori ai institutelor Acade
miei R.P. Romîne.

Din ultimele gărzi au făcut 
parte tovarășii Miron Constanti
nescu, acad. prof. dr. C-1. Parhon, 
Leonte Răutu, Constanța Cră
ciun, Ion Pas, Sorin Toma. Pavei 
Țugui, Ștefan Voicu, academicie
nii Șt. Milcu. Geo Bogza. AL 
Graur, Iorgu Iordan. D. Panai- 
tescu Perpessicius, Al. Rosetti, 
Zaharia Stancu, Tudor Vianu. 
Eugen Jebeieanu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R. și 
Ion Marin Sadoveanu directorul 
Teatrului National „L L. Cara- 
giale" din București.

La ora 16 a avut loc aduna
rea de doliu.

Au fost de față membri ai C-C. 
al P31.R. și ai guvernului, un 
mare număr de academicieni, 
scriitori, oameni de artă, nume
roși cititori ai operei marelui 
scriitor dispărut

In numele Prezidiului Acade
miei R. P. Romîne a luat cuvîntul 
acad. Iorgu iordan care a spus 
printre altele :

„Plecarea definitivă atît de 
■ prematură și de neașteptată a lui 
Camil Petrescu dintre noi însem
nează o foarte grea pierdere pen
tru literatura ca și pentru cultura 
rominească in general, căci co
legul și tovarășul nostru de pînă 
ieri a fost nu numai un mare 
scriitor, ci și un om de cultură 
în cel mai autentic și mai înalt 
înțeles al cuvîntulut

Despărțindu-ne de acela care a 
fost Camil Petrescu, în numele 
Prezidiului Academiei R.P.R. ex
prim profunda părere de rău pen
tru dispariția unei mari forțe 
spirituale a poporului nostru și 
asigur familia, pe prietenii și pe 
extrem de numeroșii săi admira
tori că îi vom păstra o pioasă și 
neștearsă amintire".

A luat apoi cuvîntul. acad. Tu
dor Vianu, în numele membrilor 
subsecției de știința limbii și li- 
teratură a Academiei R. P. Romî 
ne, care, după ce a evocat perso
nalitatea lui Camil Petrescu, așa 
cum a cunoscut-o încă din anii 
tinereții, a spus printre altele;

„Camil Petrescu a fost nu nu
mai unul dintre scriitorii cei mai 
vrednici, unu! din acei care au 
dus mai departe metodele realis
mului, dar și unul a cărui pasiu
ne de luptător nu a fost mai pu
țin evidentă. A fost un om bucu
ros de luptă, un om care a cre
zut întotdeauna în izbînda rați
unii. Pe această temelie a fost în
credințat cu nestrămutare că lu
mea poate fi clădită din nou. In 
baza acestei rațiuni, trebuie să 
izbutești să înlături multiplele 
pricini de înșelăciune strecurate 
în spiritul -nostru: superstiții, 
prejudecăți, egoism, tradiții ru
ginite. Atunci cînd tntîmpina una 
din aceste piedici în drumul min
ții lui, Camil Petrescu nu ostenea 
să lucreze pentru a.i dovedi ab
surditatea.

Evenimentele din toamna anu
lui 1944 nu l-au găsit nepregătit. 
Era un om din poporul anonim, 
unui din acei cărora li se cer jert
fele cele mai grele, era un mare 
muncitor, cineva care răzbește cu 
greutate spre lumină și avea deci 
elementele pentru a înțelege pe 
toți nedreptățiții lumii. Socialis 
mul i s-a părut ușor lui Camil 
A aderat la el cu bună credință, 
cu hotărirea de a sluji.

Noul regim popular a recunos 
cut meritele lui. Camil a primit 
numeroase distincții, a participat 
la conducerea mai multor institu
ții. a fost colegul nostru la Aca
demie, dar nu și-a recunoscui 
niciodată mai multe drepturi de
cît îndatoriri. îndeplinite mereu 
cu zel pasionat pînă la fringerea 
lui.

Nu ne vom mai bucura nicioda 
tă de entuziasta intîmpinare a lui 
Camil Petrescu — a spus în in 
cheiere vorbitorul — dar vom 
păstra comoara amintirii lui".

Din partea Uniunii Scriitorilor 
din R.P R. a luat cuvîntul scriito
rul Eugen Jebeieanu, membru 
corespondent al Academiei R.P.R.

„Este greu, foarte greu de ex
primat prin cuvinte durerea pe 
care moartea lui Camil Petrescu 
a abătut-o asupra inimilor noa
stre. Cu atît mai neputincioase 
sint cuvintele atunci cind pe 
muiți dintre cei de față ne leagă 
de Camil Petrescu un sfert de 
veac de viață literară, iar pe 
unii mult mai mult decît atîta. 
Nimic nu era mai departe de 
moarte decit spiritul Iui Camil 
Petrescu.

Pasionat și lucid în același 
timp, de o mobilitate spirituală 
fosforescentă, Camil Petrescu a 
creat pe lingă excepționala-i ope
ră literară — masiv tezaur ar
tistic al unuia dintre cei mai mari 
scriitori pe care i-a dăruit acest 
popor — un climat intelectual 
care Intre cele două războaie a 
înlesnit nu doar unuia dintre scrii
torii noștri navigarea justă, Oco
lirea fumegoaselor ape ale misti
cismului și evitarea sirenelor de
magogilor literari. Camil Petrescu 
a fost, după propria-i mărturisire 
un pasionat intru descoperirea 
ideilor și nu in născocirea lor. 
Luptînd pentru respectarea dem
nității muncii intelectualului, Ca
mil Petrescu a putut să vadă 
triumful acestei idei abia după 
eliberarea țării noastre.

Legat, pentru totdeauna de po
porul nostru, călăuzit de partidul 
său, legat pentru totdeauna de 
inimile noastre; legat pentru tot
deauna. prin opera-i monumen
tală de destinul literaturii și spi
ritualității poporului nostru, spi
ritul lui Camil Petrescu rămîne 
printre noi.

Dați-mi voie ca în numele 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R. să 
mă inchin cu recunoștință în fața 
trupului neînsuflețit al celui care 
a fost și care rămîne marele no
stru scriitor, Camil Petrescu".

In numele C C. al P.M.R. și al 
Consiliului de Miniștri, a luat cu
vîntul Constanța Crăciun, ad
junct al ministrului Invățămîn- 
tului și Culturii care a spus 
printre altele:

„Greu ne putem obișnui cu gîn 
dul morții lui Camil Petrescu, 
romancier și poet, critic, publi
cist și dramaturg, eminent prieten 
și sfătuitor apropiat și competent 
în multiplele probleme ale acti
vității noastre culturale Cărnii 
Petrescu a fost unul din primii 
scriitori ai poporului nostru care 
a înțeles să facă din arta lui un 
mijloc de luptă pentru dreptate 
socială și progres. In anii în care 
valuri de obscurantism invadau 
cultura țării noastre, Camil Pe
trescu a fost printre acei intelec

tuali care au proclamat în scrie* 
rile lor dragostea și respectul 
pentru om, încrederea In biruin
ța forțelor rațiunii și adevărului. 
Eliberarea poporului nostru a des, 
cătușat noi energii creatoare și a 
dat o nouă strălucire activității 
sale literare.

Camil Petrescu a fost nu nu
mai un scriitor ai cărui nume a 
intrat în patrimoniul literar; e! 
a fost totodată un cetățean de
votat cu trup și suflet patriei și 
poporului său.

Preocupat îndeaproape de me
nirea intelectualului In societate; 
preocupare ce se întrezărește în. 
toate lucrările sale, Camil Pe
trescu a înțeles că rolul intelec
tualului înaintat este de a-și în
china întreaga sa viață și putere 
de muncă slujirii cauzei poporu
lui din sinul căruia s-a ridicat: 
Camil Petrescu s-a alăturat cu 
căldură luptei dusă de poporul 
nostru sub conducerea partidului, 
pentru făurirea unei vieți noi Cu 
entuziasmul și energia care-i erau 
caracteristice, el a adus o con
tribuție prețioasă în opera de ri
dicare culturală a poporului, fiind 
un luptător neobosit pentru dez
voltarea culturii noastre înain
tate.

Camil Petrescu a fost totodată 
unul din intelectualii care și-au 
ridicat cu tărie cuvîntul lor în 
apărarea păcii și libertății po
poarelor. fiind membru tn Comi
tetul Național pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R Atitudinea sa u- 
manitară antirăzboinică, mani
festată în paginile unora din lu
crările sale cele mai valoroase,, 
s-a transformat sub influența i- 
deilor înaintate ale timpului nos
tru. în atitudinea unui luptător 
conștient pentru cauza păcii și 
prieteniei între popoare, împotriva 
celor ce pun la cale un nou răz
boi.

Cultura rominească pierde în 
persoana lui Camil Petrescu una 
dintre cele mai reprezentative 
figuri ale sale. Moartea sa a în
tristat profund toți oamenii de 
cultură, întregul nostru popor. Cu 
inimile adine îndurerate ne luăm 
acum adio de la unul din cei mai 
mari scriitori pe care i-a dat li
teratura romînă. în numele C.C. 
al P.M.R. și al Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. aduc un ultim 
omagiu eminentului scriitor și 
om de cultură al cărui nume va 
rămîne Înscris la loc de cinste 
in istoria culturii și literaturii 
noastre".

înhumarea academicianului Ca 
mil Petrescu a avut loc la Cimi
tirul Bellu.

După ceremonia funebră a luat 
cuvîntul directorul Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale". Ion Marin 
Sadoveanu, care a subliniat valo
roasa contribuție adusă de acade
micianul Camil Petrescu pe tărî- 
mul dramaturgiei originale.

De Teatrul National — a spus 
vorbitorul — Camil Petrescu a 
fost iegat ca toți cei din gene
rația lui, cu respect și devota
ment. Aici a debutat acum trei 
decenii și cu rare excepții aici 
și-a încheiat cariera de dramaturg, 
după anii eliberării, cu acel mi
nunat „Bălcescu", puternică frescă 
dramatică în care, resimțind In 
propria lui ființă frămîntările 
epocii revoluției, și poziția intelec
tualului în slujba ei, a izbutit să 
dea una din cele mai expresive 
evocări.

Amintirea lui Camil Petrescu 
va fi o lumină și un îndemn 
pentru toate generațiile viitoare 
care vor adăuga muncii lui devo
tate clădirea și desfășurarea tea
trului rominesc.

(Agerpres).

In legătură cu intilnirea de baschet
R. P. R.

In cazul cînd timpul va Ii ne
favorabil. meciul de baschet 
R.P.R.—Italia programat pentru 
astăzi la orele 17,45, se amină 
pentru duminică orele 10. Dacă 
vremea va continua să fie nefa-

- Italia
vorabilă, jocul se va disputa 
luni 20 mai orele 17,30, iar dacă 
în cursul zilei de luni timpul va 
fi ploios, întîinirea de baschet se 
va disputa în sala Floreasca în 
cursul aceleași zile la orele 19,30.

Campionatul 
republican de atletism

Astăzi dimineață, începind de 
la orele 9.30 și duminica toată 
ziua, stadionul , Republicii*’ va 
găzdui întrecerile din cadrul eta
pei a l-a a campionatului repu
blican de atletism Participă echi
pele asociațiilor sportive; Știin
ța, Dinamo, Locomotiva, Eneigia, 
C.C.A., Progresul Voința, Recol
ta și Flamura Roșie.
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• In vederea campionatelor 
europene de box de la Praga, 
vineri dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd cu avionul în 
R. Cehoslovacă, echipa repre
zentativă a R.P.R. Lotul boxe
rilor care a făcut deplasarea 
cuprinde pe Mircea Dobrescu 
(muscă), Nicolaie Mindreanu 
(cocoș), Emil Cismaș (pană), 
Dănilă Done (ușoara), Mihai 
Stoian (semimijiocie), Vasile 
Tiță (mijlocie mică) și Gheor
ghe Negrea (semigrea). Cei
lalți 3 cornponen|i ai echipei: 
Mihai Trancă (semiușoară), 
Dumitru Gheorghiu (mijlocie) 
și Vasile Mariuțan (grea) vor 
pleca spre Praga, de la Var
șovia, in cursul zilei de luni 
după întîinirea internațională 
pe care echipa de tineret a 
R.P.R. o susține simbătă în 
R. P. Polonă.

• Vineri seara a sosit în Ca
pitală echipa reprezentativă 
secundă de fotbal a R.P. Po
lone care va întîlni duminică 
echipa selecționată B a R. P. 
Romîne. In vederea acestui 
meci Federația poloneză de 
fotbal a deplasat un lot de 
16 jucători din care se remarcă 
portarul Wyrobek stoperul 
Grzybowski, mijlocașul Olej-

Uznanski șinik, atacanții 
Soporek.

In Gara de 
au fost întîmpinați de membri 
ai comisiei centrale de fotbal 
și de numeroși sportivi din 
Capitală.

• In localitatea Szczecin 
s-a disputat la 16 mai întîl 
nirea internațională de fotbal 
dintre echipa combinală a a- 
sociației Dinamo din R.P.R. și 
o selecționată locală aicatuiiă 
din jucătorii cluburilor Chrod. 
ny și Pogon. Fotbaliștii polo
nezi au obținut victoria cu 
scorul de 4-2 după ce au con
dus ia pauză cu 2-1.
• In cursul serii de vineri 

a sosit cu avionul in Capitală 
echipa de rugbi a Franței care 
urmează să susțină duminică 
pe stadionul „23 August11 o 
intilnire cu reprezentativa de 
rugbi a R.P. Romine. Din de
legația sportivilor francezi fac 
parte jucători bine cunoscuți 
pentru valoarea lor ca : Vaier, 
Urice, Trat, Domenech, Daruy, 
Dufau și alții.

La sosire, pe aeroportul Bă 
neasa, 
piuați 
misiei centrale de rugbi spor< 
tivi și

Nord, oaspeții

oaspeții au fost intim- 
de reprezentanți ai co-

ziariști.
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(Agerpres)

PATRIA BUCUREȘTI. LIBERTĂȚII
- Citadela sfărîmstă; REPUBLICA. I. 
C- FRIMU. MIORIȚA. GH COȘBUC
- Căsnicie dr Danwita; MAGHERU -
Ora H; ELENA PAVEL - FHc* mea 
trăiește la Viena; V. ALECSANDR1, 
AL SAHIA. I MAI. V. ROAI- 
TA — Oameni fără îmțjortan-’
ță; LUMINA, ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE. N BĂLCESCU — Dis- T 
părut fără urmă; CENTRAL - Ora H; 
23 AUGUST - In toiul luptei; V1C. 
TORIA — Ghitarele dragostei ; DOINA, 
ARTA - Don Juan; MAXIM GORKL 
GH. DOJA, DONCA SI MO - Inima ; 
cîntă; TINERETULUI - Tu și cama-, 
razii tăi; TIMPURI NOI - Măgăru
șul Magdanei; AL. POPOV - Omul 
din umbră; GRI VIȚA — Rîpa dracu
lui; CULTURAL — Thereze Raquin; 
UNIREA ILIE PINTILIE: Frorrioasele 
nopții; C. DAVID - Coasta lui A- 
dam; T. VLADIMIRESCU - Balada 
Siberiei; MOȘILOR - Aida; OLGA 
BANCIC — Garnizoana nemuritoare: 
AUREL VLAICU - Prea tîrziu; A- 
HANȚA - Trandafirii lui Allah; FLA- 
CARA - Feroviarul; POPULAR - Ul
tima tntîlnire; M. EMiNESCU - Dan- 
sează, mică doamnă 1; VOLGA — Cu 
fata spre public.

Timpul probabil de azi : Vreme
schimbătoare cu cer variabil, temporar 
noros favorabil ploii slabe trecătoare.
VInt cu ușoare intensificări din secto
rul nord-est. Temperatura ușor varia
bilă, noaptea va fi cuprinsă între 9—1^ 
grade, iar ziua va urca între 22-ji 
grade.

prin.se


INCONSECVENȚA 
GUVERNULUI JAPONEZ

UN ARTICOL DIN „BORBA

Opinia publică mondială
cere încetarea experiențelor nucleare

Conferința de presă de la Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. *

BELGRAD 17 (Agerpres). — 
TAN1UG transmite: Intr-un arti
col apărui in ziarul „Borba" la 
17 mai in legătură cu explozia 
unei bombe cu hidrogen britanică 
provocată in insulele Christmas 
se arată că asemenea experiențe 
constituie o cauză a încordării in
ternaționale, deoarece ele fac să 
sporească neîncrederea reciprocă 
creind teamă și suspiciune.

Consecințele acestei explozii 
provocate in centrul Oceanului 
Pacific nu contribuie cituși de 
pufin la eforturile pentru reali
zarea unor acorauri parțiale 
problema dezarmării, scrie 
continuare ziaruL

tlile atomice si fie anunfate fapt 
care implici recunoașterea ace
stor experiențe.

VAL DE INDIGNARE 
Șl PROTEST IN ANGLIA

In 
in

TOKIO 17 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum relateazi 
z.arul „Mainițl" rectorul universi
tății „Rikkio", Mafusita, care a 
vizitat recent Anglia și S.U.A. in 
calitate de reprezentant special 
al primului ministru Kiși pentru 
a cere acestor țări încetarea ex
perimentării armei nucleare, a 
criticat vehement propunerile gu
vernului japonez ca exploziile să 
fie anunțate dinainte.

Luind cuvintul la 15 mai in 
Comisia specială știintifico-tehnlcă 
a Camerii Inferioare a Parlamen
tului, Mafusita a declarat că gu
vernul a dat dovadă de o mare 
Inconsecventă. Intr-adevăr Kiși a 
trimis pe reprezentantul său in 
Anglia șl S.C.A. pentru a cere 
acestor Țări să pună capăt expe
riențelor cu arma nucleară șl tn 
același timp a propus ca explo-

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Explozia nucleară efectuată de 
guvernul englez pe iruula 
Christmas din Oceanul Pacific 
a provocat un val de indignare 
fi protest in Anglia.

Comitetul englez pentru apă
rarea păcii a dat publicității o 
declarație. ,Jn duda proteste
lor opiniei publice, se arată in 
declarație, guvernul englez a 
socotit necesar să efectueze o 
serie de experiențe. Trebuie si 
depunem cu toții 
pentru a obține 
armei nucleare".

Partidul laburist
ca ți Adunarea naționali a fe
meilor au dat publicității cite 
o declarație in care condamni 
acțiunile guvernului englez.

Adunarea anuali a Uniunii

Turneul lui Krupp

nci eforturi 
interzicerea

independent

| AWC4&4. După cum anunți
, presa, le a sosit mag-
' natul industrial din Germaitia 
occidentaiă Alfred frapp von 

\Bohien und Holbach. In dec^^- 
-ația făcută reprezentanți or 
presei, frapp a spus că a 

'sori/ Îs Farda pentru a lărgi 
tradițicfialele legături dintre 

I întreprinderile sale fi Turcia.

MOSCOVA 17 
TASS transmite: 
Serviciul presei 
Afacerilor Externe _ 
avut loc o conferință de presă la 
care au luat parte numeroși co
respondenți sovietici și străini.

La începutul conferinței de pre
să L. F. Ilicev, șeful Serviciului 
Presei din Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a făcut ur
mătoarea declarație :

După cum se știe, la 17 aprilie 
a.c.. Departamentul de stat al 
Statelor Unite ale Americii a ce- 
rjt ambasadei U.R.S.S. la Was
hington ca G. F. Mașkanțev, 
funcționar la Serviciul consular 
al ambasadei, să părăsească ime- 
d-at Washingtonul .Cu acest pri
lej Departamentul de stat nu a 
dat ambasadei nici un fel de ex
plicații mulțumindu-se să decla
re că Mașkanțev ar desfășura o 
activitate incompatibilă cu situa
ția Iui oficială.

La întrebarea reprezentantului 
ambasadei sovietice în S.UA. 
lire sint cauzele reale ale expul
zări: lui Mașkanțev din S.U.A., 
dl. Eim. secretar de stat adjunct 
a’ S U.A., a răspuns laconic că 
la cazul de față este vorba de

(Agerpres). —
La 15 mai la 
din Ministerul
al U.R.S.S. a

Realizarea unui acord cu privire la dezarmare —
unicul drum care corespunde intereselor popoarelor

Ratificarea acordului sovieto-romîn referitor 
la Statutul Juridic al trupelor sovietice 

staționate temporar pe teritoriul 
Republicii Populare Romîne

MOSCOVA 17 (Agerpres). — TASS transmite:
Printr-un decret din 17 mal 1957, Prezidiul Sovietului Suprem 

al U.R.S.S. a ratificat acordul între guvernul Republicii Populare 
Romîne șl guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste re
feritor la Statutul Juridic al trupelor sovietice staționate temporar 
Pe 
15 
al

teritoriul Republicii Populare Romine, semnat la București, la 
aprilie 1957, și care a fost aprobat de Consiliul de Miniștri 
U.R.S.S.

Pregătirile tineretului libanez 
pentru Festival

Hussein Sedjan, membru al 
Comitetului național libanez de 
pregătire în vederea celui de al 
VI-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de lg Mos
cova, a declarat într-o convorbire 
cu un corespondent al agenției 
TASS că tineretul libanez se ore- 
gătește activ în vederea apropia
tului festival.

Pregătirile în vederea festiva
lului de la Moscova coincid cu 
pregătirile tineretului libanez în 
vederea competițiilor sportive in- 
terarabe care vor avea loc în oc
tombrie a.c. la Beirut. In prezent, 
a spus Sedjan, au fost create ci

LONDRA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : Luînd cuvîntul 
la 16 mai în cadrul Subcomitetului 
Comisiei O.N.U. pentru dezarma
re, V. A. Zorin, reprezentantul so
vietic, și-a exprimat cîteva consi- 
derațiuni privind lucrările desfă
șurate pînă în prezent, avînd în 
vedere că subcomitetul își între
rupe vremelnic lucrările, și căile 
care după părerea guvernului so
vietic trebuie să ducă mai grabnic 
la rezolvarea sarcinilor de răspun
dere încredințate Subcomitetul ut

In prezent — a spus V. A. Zo
rin — o verigă importantă, dacă 
nu chiar hotărîtoare, în întărirea 
securității și păcii generale este 
realizarea unui acord cu privire 
la dezarmare.

Subcomitetul a avut de exami- 
nat propuneri importante prezen
tate de o serie de state.

Programul vast de măsuri pro
pus de delegația sovietică — a 
spus V. A. Zorin în continuare — 
deschide posibilități pentru reali
zarea unui acord general care să 
soluționeze radical problema de
zarmării.

Discuțiile care au urmat au ară
tat însă că PARTENERII NOȘ
TRI NU SINT HOTAR IȚI SA 
SE ÎNȚELEAGĂ ASUPRA SO
LUȚIONĂRII RADICALE 
PROBLEMEI DEZARMĂRII. 
LUȚIONARE CARE SA AS1CV- 

*RE O REDUCERE SUBSTAN- 
i ȚI ALA A FORȚELOR ARMATE 
ȘI ARMAMENTELOR CLASICE 
ȘI INTERZICEREA TOTALA A 
ARMELOR ATOMICĂ ȘI CU 
HIDROGEN. SCOATEREA LOR 
DIN ARMAMENTELE STATE-

Declarajia Iui V. A. Zorin 
în Subcomitetul Comisiei 
O N U. pentru dezarmare

așa-zlsul „caz Pirogov", tn jurul 
căruia înainte de aceasta s-a fă
cut zarvă In presa americana.

Cum s-au petrecut lucrurile In 
realitate ?

In martie a.c. pe adresa amba
sadei U.R.S.S. la Washington s-a 
primit o scrisoare adresată lui 
Pirogov din partea cetățeanului 
sovietic Borzov care locuiește in 
U.R.S.S. Serviciul consular a> 
ambasadei l-a informat prin tele
fon pe Pirogov despre această 
scrisoare.

Temindu-Se să nu fie persecu
tat pentru vizitarea ambasadei 
sovietice, Pirogov l-a rugat să se 
intilnească cu el în apartamentul 
său și să-i transmită personal a- 
ceastă scrisoare. Serviciul consu
lar a! ambasadei a acceptat să 
satisfacă dorința lui Pirogov. 
G. F. Mașkanțev l-a vizitat pe 
Pirogov in apartamentul acestuia, 
a transmis scrisoarea și a răs
puns la o serie de întrebări care 
îl interesau pe Pirogov tn legă
tură cu dorința lui de a se îna
poia în patrie.

Peste citva timp la cererea lui 
Pirogov, Mașkanțev s-a întîlnit 
pentru a doua oară cu el și a pri
mit scrisoare de răspuns pentru 
Borzov. în cazul de față după 
cum vedeți Mașkanțev nu și-a de
pășit în nici un fel funcțiile 
consulare.

In lumina faptelor expuse mal 
sus, cererea Departamentului de 
stat Ca un colaborator al amba
sadei sovietice să părăsească ime
diat S.U.A. nu poale fi apreciată 
altfel decît ca un act ostil al gu
vernului Statelor Unite față da 
Uniunea Sovietică menit să dis
crediteze reprezentanța dip'oma- 
tică sovietică și pe membrii săi 
oficiali

Zarva ridicată de presa ameri
cană în jurul lui Pirogov și Bor
zov urmărește de asemenea să 
intimideze pe cetățenii sovietici 
strămutați care locuiesc tn S.U.A. 
pentru a nu admite întoarcerea 
lor in patrie.

In legătură cu aceasta îmi voi 
permite să vă pun pe scurt la cu
rent cu acest caz.

In octombrie 1948 doj militari 
sovietici — pilotul Anatolie Perii.

rlevici Borzov și ofițerul de bord 
Piotr Afanasievici Pirogov — 
și-au trădat patria, 
bordul unui avion militar 
U.R.S.S. în zona americană de o- 
cupație din Austria, de unde au 
fost duși apoi de către americani 
în Statele Unite ale Americii.

Borzov nu s-a .adaptat la „mo
dul de viață american" și în au
gust 1949, în ciuda intimidărilor 
din partea reprezentanților unor 
organe guvernamentale america
ne, din proprie inițiativă s-a rein, 
tors tn patrie.

Pirogov însă a dat dovadă de 
lașitate și a rămas în S.U.A.

împrejurările în care Pirogov 
și Borzov și-au trădat patria și 
întoarcerea de bună voie a Iui 
Borzov în Uniunea Sovietică sînt 
bine cunoscute emigranților și 
„persoanelor strămutate" care se 
află în țările capitaliste, inclusiv 
în S.U.A.

Căutînd în fel și chip să îm
piedice repatrierea cetățenilor so
vietici unele cercuri americane și 
presa americană care le sprijină 
duc și astăzi o propagandă an- 
tisovietică ostilă publicînd dife
rite născociri calomnioase despre 
soarta care așteaptă chipurile pe 
cei ce doresc să se întoarcă în 
Uniunea Sovietică. Ca exemplu 
este citat „cazul Borzov".

Astfel, ziarul „New York World 
Telegram and Sun" și altele au 
anunțat în iunie 1956 că „Subco
mitetul securității interne" al Se
natului S.U.A. a primit „informa
ții demne de încredere" după care 
pilotul Anatolie Borzov din forțe
le aeriene sovietice, care in 1948 
a fugit în Statele Unite, a fost 
executat după ce s-a întors In U- 
niunea Sovietică.

Anatolie Porfirlevici Borzov 
„executat" de presa americană, 
care participă la conferința noas
tră de presă, vă va povesti cît de 
„demne de încredere" au fost a- 
ceste informații.

Apoi L. F. Ilicev a prezentat 
asistenței pe A. P. Borzov, ru
gi ndu-1 să vorbească despre el.

Corespondenții sovietici și stră
ini l-au pus lui A. P. Borzov 
multe întrebări la care au primit 
toate răspunsurile ce-i interesau.

trecînd pe 
din

ViziUle delegației 
Scupțcinel Populare 

Federative a R.P.F. 
Iugoslave

Vineri dimineața, membrii dete* 
gației Scupșcinei Populare Fede. 
rative a R.P.F. Iugoslavia, care 
se află în țara noastră de aproa
pe o săptămînă ca invitați ai Ma-t 
rii Adunări Naționale a Republi
cii Populare Romîne au vizitat 
orașul Bacău. Mai întîi ei au mers 
la fabrica de utilaj petrolifer unda 
au fost întîmpinați cu căldură de 
numeroși muncitori. După ce au 
urmărit procesul de fabricație al 
principalelor produse ale între
prinderii oaspeții i-au felicitat p< 
muncitori urîndu-Ie noi succese. 
Apoi, membrii delegației au vizi
tat noul stadion al orașului, aflat 
în construcție, după care au ple
cat la aeroport pentru a se îr>- 
drepta spre Constanța.

Traversînd cu avionul sudul 
Moldovei, Dunărea și o parte din 
Dobrogea, la ora 12,30 membrii 
delegației Scupșcinei Populare 
Federative a R.P.F. Iugoslavia au 
sosit pe aeroportul din Constanța, 
unde se aflau numeroși Gameni 
ai muncii. In numele celor pre- 
zenți, tov. Tudose Vasiliu, a adre
sat oaspeților un cuvînt de bun 
sosit. A răspuns tovarășul Blajo 
lovanovici, conducătorul delega-, 
ției.

De la aeroport oaspeții au fost 
conduși în portul Constanța. Aici 
ei s-au îmbarcat pe remorcherul 
„Filimon Sîrbu", vizitînd rada 
portului un-de se găseau ancora
te numeroase vase romînești, ita
liene, grecești, suedeze, vest- 
germane și ale altor țări. Oaspe
ții au văzut cu acest prilej insta
lațiile portuare moderne și șan
tierele de reparații.

Continuîndu-și vizita, membrii 
delegației parlamentare iugoslave 
s-au oprit la amiază la termo
centrala Ovidiu II, una din pri
mele unități energetice construite 
în cadrul planului de electrifi
care a țării. După amiază oaspe
ții au vizitat stațiunile Eforie 
și Vasile Roaită, interesîndu-se 
de lucrările care se execută pe 
litoralul Mării Negre pentru în
tărirea digurilor și de lucrările 
de la complexul sanatorial bal
neologie.

In cursul zilei de sîmbătă, 
membrii delegației parlamentare 
iugoslave vor face ’ ” *
giunea Constanta.

de stmbătă.

vizite în re-

Paiața halucinantă
(Urmare din pag. l-a)

Krrie^d, p»onung>-

te va subcomitete de pregătire 
care au ca sarcină să selecțione
ze pe participantii la festival și 
să organizeze repetiții și antre
namente.

S-a hotărît ca din delegația li
baneză să facă parte fotbaEști, 
luptători, baschetbaliști, boxeri, 
atleți, un ansamblu de dansuri 
și alții. * «

Tineretul libanez, a spus In în
cheiere Sedjan, va trimite Ia fes
tival pe cei mai buni reprezen- LOR ȘI DISTRUGEREA TUTU- 
tanti ai sai indiferent de vederi- REZtKVELOR EXIS 1 £N-anf ai mi. indiferent de \eder. D£ ATQMICE
le lor politice Și de alte consiae- HIDROGEN.
rente. ___ 1 După ce a studiat cu atenție re-

A
SO-

X M

nomia morală a renegatului este 
complect schițată.

Nedumerirea de la început, 
schimbată în dezgust și dispreț 
devine, în cele din urmă, mînie. 
Glndul cată spre imprecatiunea 
eminesciană, revărsare unică de 
revoltă. durere și ură. iar senti- 
sestu! se arcuiește spre pămînhJ 
și ntfBTM hri pînâri’j. invocînd 
verset*’? acelei neistovite Cintări a 
Rommiri ce stăruie în inimi și 
fapte, în oameni și locuri. Cînt 
înalt, început cîndva de un păstor 
al lui Buerebista, sau oștean a lui 
Decenal și care a dăinuit și va 
dâmui întru veacuri.

Ritmul său cînd molcom, cînd 
apric. mistuie în neființă graiul 
dezarticulat al „paiațelor haluci
nante” ce-și deapănă renegările pe 
aeieazurile străine. ași«deri foș
nete’ui codrilor care înghite ți
pete*» sălbăhczuniL

ii • coîsktâhii • snai • r;sst£ORi • cohentarii
■ L

După exemplul 
businessmenilor

Truman dă sfaturi Încă

americani
După cum se știe, un veritabil 

businessmen american preferă să 
distrugă stocuri uriașe de alimen
te și cereale numai șl numai pen
tru a tmpiedica scăderea prețuri
lor pe piață.

Printre alte apucături importa
te din S.U.A., negustorii mai mari 
și mai mici din Germania occiden
tală și-au însușit șl această me
todă de „menținere" a prețurilor. 
In cazul nostru este vorba de a- 
runcarea unor mari cantități de 
lapte de către furnizorii din re
giunea Stuttgart. (vezi fotografia 
alăturată). De îndată ce „lăptarii" 
afaceriști au aflat că li se impune 
vlnzarea la un anumit centru și 
la uri preț scăzut, ei au trecut la 
„represalii". Și după cum vedeți, 
bidoanele de lapte sint golite unul 
după altul tn... canal. Aceasta în 
timp ce numeroși copii și bolnavi 
din Germania occidentală stnt lip
siți de acest aliment attt de nece
sar, dar totodată atit de specu
lat după tipic afacerist american.

Fostul președinte al State
lor Unite, Harry Truman, e 
unul din inițiatorii și promo
torii războiului rece Ca lu
mea să nu-l dea uitării Tru
man scrie din cînd In ciad, 
dă interviuri, supralicitând po
litica cercurilor conducătoare 
americane. Intr-un recent ar
ticol apărut in „ Paris. Presse 
Llntransigeant". fostul preșe
dinte se războiește cu cei ce 
vor să se apropie de Uniunea 
Sovietică, cu cei ce văd rea
list situația internațională.

„Constat cu regret că exis, 
tă oameni care cer pace cu 
rușii" se înfurie Truman. Par
tizan al celei mai stricte „po
litici de forță" Truman cere 
ca Statele Unite să continue 
cursa înarmărilor, să nu În
ceteze experiențele cu armele 
atomică și cu hidrogen, să 
dea Înapoi in ce privește pro
punerea lui Eisenhower cuno
scută sub numele de ,jcer 
deschis". Totodată, Truman 
sfătuiește puterile occidentale 
să respingă principiul coexis
tenței pașnice în relațiile in
ternaționale.

Așa dar Harry Truman a 
rămas statornic. Nereușind să 
transforme conflictul din Co
reea într-o conflagrație mon
dială, nu pierde totuși nădej
dea de a vedea „incălzindu-se" 

războiul rece. Cercuri
le financiare pe care 
le-a reprezentat și. cu 
ajutorul cărora fostul 
președinte speră să 
mai fie odată in frun
tea Statelor Unite, 
vor grozav măcar un 
micuț război atomic. 
Avocatul lor nu poate 
să tacă și gelos pe 
politica „de pe mafgi- 
nea prăpastiei" a de-

nu intențio- 
după cum se 
să le puni 

Toate acestea

Situcțla economică 
precară a Franței 
este unanim cuno
scută. După războiul 
din Indochina a ur
mai cunoscuta aven
tură din Suez și 
luptele coloniale din 
Algeria cărora gu
vernul 
nează, 
arată, 
capăt.
au secătuit tnlr-o a- 
temenea măsură fi
nanțele franceze tn- 
ât, tn presa fran
cezi ministrul eco
nomiei, Ramadier, 
trebuie si te dedea 
la o adevărată echi
libristică pentru a o 
scoate la capăt.

Căuttnd să vină în 
ajutorul imaginației

un impozit!? 
d-lui Ramadier us 
cotidian parizian de 
secră și-a solicitat ci
titorii să-l ajute pe 
sărmanul ministru 
pus tn încurcătură. Și 
cu umorul unanim c- 
preciat al francezu
lui, un cititor mucalit 
a făcut o propunere 
interesantă. Să se 
pună . o taxd pe.- 
flecăreală. In defi
nitiv, francezul plă
tește impozite grele 
pentru toate, de ce 
n-ar fi impozabil și 
pentru 
„Din ce 
mult se 
se scriu
fac vizite și conver
sațiile se prelungesc

flecăreală, 
tn ce mal 
telefonează, 
scrisori, se

„ELASTICITATE
Gelos pe trecerea de care se 

bucură la Washington frații săi 
întru suferință. Cian Kai-și și 
Ngo Din Diem — cea de-a treia 
epavă asiatică, Li Sîn-man, a ținut 
și el să amintească lumii că există, 
în acest scop, deoarece singura lui 
rațiune de a mai exista este să 
facă declarații războinice, Li Sîn- 
man a ținut zilele trecute să-și reia 
într-un discurs vechea lui pasiune 
pentru „marșul spre nord". (Ca și 
cum experiența războiului coreean 
nu l-a învățat încă minte I). Dar 
bravura războinicului ramolit Li 
Sîn-man a fost repede apreciată la 
Washington. însuși secretarul De
partamentului de Stat a ținut per
sonal sad exprime recunoștința. A 
sosit probabil potrivit planurilor a- 
mericane, vremea ca și moșia sud-xxxcxxvexxxo, y- —-y-— -

partamentulul de stat coreeanj fje transformată în 
o supralicitează. Cine..^azS atomică americană. Și, cum 
știe, poate iese ceva 1 prevederile acordului de armistițiu

Din fii ai acestei țări de oameni 
întregi ei au devenit „pleavă" și 
„drojdia" scursorilor Occidentu
lui, schimbînd în mărunțișul „no
torietății" de o zi, sau de o noap
te, banul de aur al apartenenței 
la națiune. De acel trecut pe care 
ei îl reneagă, noi sîntem mîndri. 
Mîndri cu acel umanist dăruit Eu
ropei cu trei secole în urmă și 
care o viață întreagă a purtat po
recla poporului sau ca nume : Ni
colaus Olahus, prieten și protec
tor al prințului umaniștilor vremii 
Erasm de Rotterdam. Mîndri cu 
acel muzicant de geniu care a fă
cut ca lumea întreagă să îndră
gească ritmul și melodia cîntecului 
nostru popular. Mîndri cu mun
citorii, țăranii și cărturarii țării noi, 
liberă sub zodia faptei creatoare. 
Mîndri cu acest prezent în care, 
în noua rinduială, viitorul izbuc
nește din fiecare gest, din fiecare 
gînd.

Da, sînt certitudini simple, dom- 
■<sule Cioran. Dar din ele s-a înăl

pletîre de „prejudecăți generale" 
iar pe romîn îl socotea „nepăsă
tor, neatent, necalculat, surîzător 
fără grijă" (Dimensiunea romî- 
nească a existenței — 1944 p.6 și 
42). In Schimbarea la față a Ro- 
mîniei, Cioran definea istoria po
porului romîn ca „produsul unor 
deficiențe psihologice structurale” 
cum ar fi pasivitatea, 
rea, superficialitatea, 
față de sine însuși...

neîncrede- 
disprețul 

ța mc amc însuși...
In cartea sa recentă, răbufnește 
_ - ----------; t de dispreț

la nesftrșlt. scrie el 
IndignaL Aceasta 
devine mereu mal 
supărător. Trebuie 
găsit un sistem care 
taxează orice discu
ție depășind trei mi
nute". Și adaugă 
ironic: „Las pe sea
ma tehnicienilor să 
găsească acest sis
tem, dar cred ci 
cheltuielile de Insta
lare vor fi repede 
amortizate".

Propunerea pari
zianului șugubăț a 
stlrnit senzație. Mulțl 
s-au speriat că tn 
disperare de cauză 
autoritățile o vor a- 
dopta. Nu de alta 
dar s-au mai luat șl 
alte măsuri la fel.

II
■ ■■

„Reclama — 
sufletul 

comerțului11

preconizează ca să nu se Introducă 
armament și trupe pe teritoriul Co
reei, Dulles a propus ca acordul 
de armistițiu să fie interpretat 
„mai elastic". După cum relata 
buletinul de știri ăl Casei Albe, 
Dulles a arătat că acordul de ar
mistițiu încheiat acum patru âni, 
trebuie interpretat într-un mod 
realist și a precizat că acordul a 
fost semnat pentru o durată rela
tiv scurtă. El a arătat că în baza 
clauzelor armistițiului, armele și 
echipamentul militar pot fi înlocui, 
te cu arme și echipament modeme 
de calitate corespunzătoare. Unele 
din armele și echipamentul din Co
reea fiind depășite, „este necesar 
să se dea dovadă de elasticitate în 
interpretarea a^ordujui privind în
locuirea de arme".

„Elasticitatea", ce să-i faci... f

Vaer. ui a «rz: loc
focerni-e« preselor ta eadrnl re
iat 6e-a! teceiea Fcuthra! br.erea- 
pCMul ce rtnam»serafic cart va 
detfâjar»: la Cannes

P.’Uîul de aar a fost dece—zt 
IfoaM asericaa „Lețea stlpl- 
mlaa . realizat de WllLaxa Vjdor. 
F.lzil cotstt*3e va prxest puter- 
u tapoertva rizbotcizi.

Peesal pestra sceaa-u ortclnaL 
eaLtaze șt eirCfo ronautiei a fost 
acordat ta vaes-te ta:e fTguhii ao- 
vfetfc JU 41-lea”.

Fdnml pofonet iubesc Tla‘,a“. 
care reiateazl -- episod tragic din 
timpul insu-ecției populației Varșo
viei Împotriva oenpanților hlttenștl, 
a primit premiul special al juriului. 
Premial pentru cea mai buni reg!e 
a fost acordat filmului francez ..Un 
condamnat !a moarte a evadat” 
în regia lui Robert Bresson.

In ceea ce privește filmele de 
scurt metraj, premiul de aur a fost 
acordat filmului romînesc de desene 
animate ..Scurt! istorie* realizat de 
1. Popescu.Gopo .

Filmul documentar sovietic „VT- 
nitorii din mir le sudului- a primit 
o mențiune speciali.

Premiul pentru cea mal buni 
aeria de filme a fost acordat Fran
ței pentru filmele „l'n condamnat 
la moarte a evadat”. „Acela care 
trebuie s5 moari mtine” de Jnles 
Dassin și filmele de scurt metraj 
„Nick” și „întreaga memorie a 
omenirii”.

din nou acest climat de dispreț 
față de poporul romîn, luînd de 
data aceasta dimensiunile mon
struoase ale renegării mărturisite 
în fața lumii întregi. Incercînd să 
falsifice fața Romîniei, substituia- 
du-i propriul său rînjet dement, 
Cioran pretinde că ceea ce a pu
tut învăța din cultura poporului 
romîn ar fi „codul disperării”, 
„indolența" și „secretul cum poa
te fi păstrată". Citez : „țara mea, 
în rîvna ei de-a face din mine un 
om de nimica, mi-a indicat, în 
plus și mijloacele de-a mă degra
da fără a mă compromite prea 
tare. Nu-i datorez numai cele mai 
frumoase și mai sigure eșecuri ale 
mele, ci și aptitudinea de a-mi su
lemeni lașitatea și de a-mi tezau
riza remușcările". (subl. noastră).

Renegarea are logica ei neier
tătoare. Drumul ei duce la „de
gradare", la năruirea insului pînă 
a nu mai reprezenta decît „un om 
de nimica", preocupat numai de 
„tezaurizarea — sau, mai bine zis, 
comercializarea — remușcărilor". 
Exercițiile de renegare ale dom
nului Cioran o demonstrează cu 
prisosință.

Poporul lui Mircea și Horia, al 
lui Ștefan și Tudor, al lui Mihai

țat Ura, a crescut arta lui Emi- 
nescu și gindirea cutezătoare a lui 
Bălcescu... Certitudini ? Sigur, ele 
se destramă în picla fumului din 
cafenele și se topesc în întuneri
cul pe unde-și plimbă „lipsa de 
pudoare** prostituarea. Le vezi, 
însă, în zîmbetul copiilor de la 
noi, în duioșia mamelor, în dîr- 
zenia bărbaților. Ei sînt temelia.

Fizionomia morală a renegatu
lui se desemnează tot mai clar 
în fața ochilor rușinați că trebuie 
să vadă asemenea spectacol. Pana 
refuză să înscrie pe hîrtie calom
niile, pe care acest Cioran le în
șiră cu mîndria că ele îi produc 
„oarecare dulceață, ba chiar oa
recare voluptate" (p. 57). . . --—> -

Mrctnicu Ur tinerii de azi rd?”'"’ ^°PT “01 1 
•u aflxt ci in Romtnia burghezo- 
moșierească ponegrirea calităților 
umane ale poporului romîn făcea 
parte din zestrea spirituală a tu
turor naționalismelor. Prin gura 
unuia din eroii romanului său in
titulat semnificativ: „Huliganii" 
(1935), Mircea Eliade se întreba 
astfel: „Să vedem dacă romînul 
poate rămîne el însuși cînd va 
începe să se spele în fiecare zi... 
Eu nu cred... — Dar cînd vom 
introduce școli înalte, biblioteci?
— ...se înfiora ideologul legiona- 
roid — Dumnezeu știe ce se va 
alege atunci din ființa noastră 
romînească" 1? Mircea Vulcănescu 
vedea în specificul național o îm-

Cum a devenit subversiv
44„Irving Place Theatre

Pictorii englezi amatori își ex
pun lucrările de obicei, in parcul 
londonez Victoria. Această Uniră 
pictoriță de modă existențialistă 
și-a adus ca mijloc de atracție 
buldogul. Agăftndu-i de git ta
blourile cu subiect inspirat din 
viața cabaretelor și teme ale mu
zicii exotice, tlnăra candidată la 
gloria existenfialistă speri să-și 
vtndă mai lesne operele. La urma 
urmei nu-i decît „o nouă expresie 
a vechiului principiu comercial" 
reclama e... Și la așa artă, așa 
mijloace de desfacere.

Gt timp mai era în viață, senatorul de tristă amintire Joseph Mc. 
Carthy. americanii obișnuiau să spună că în S.UA. „pînă și un „zgî- 
rie-nori“ poate fi declarat -suspect-roșu“ peste noapte de către co
misiile „vînătorilor de vrăjitoare". Cine își închipuie însă că după 
moartea recentă a șerifului anticomunist din Wisconsin isteria „an- 
tiroșie** s-a mai potolit in America are numeroase prilejuri de a con
stata că sc înșeală amarnic. O proaspătă mostră de maccartism 
sadea ne oferă ultimul număr al faimosului „Ghid al organizațiilor 
și publicațiilor subversive" apărut de curînd în S.U.A. Nu mai puțin 
de 137 organizații și zeci de instituții științifice americane sînt tre
cute pe lista neagră. Scribii anticomuniști n-au cruțat nici măcar 
școlile și grădinițele de copii. Oriunde au intîlnit o organizație sau 
o instituție, pe frontispiciul căreia stă scris cuvîntul pace, s-au grăbit 
s-o țintuiascâ la stilpul infamiei, treeînd-o pe lista neagră a ghidu
lui maccartis*. Autorii acestui monstruos document inchizitorial s au 
lăsat intr-atita orbiți de ura lor fața de tot ce poete să reprezinte, 
într-un fel oarecare, un semn al păcii, incit au înscris pe. lista nea
gră pînă și teatrul american „In ing Place Theatre" (în traducere : 
„Teatrul din piața Irving") numai pentru ca, dintr-o întîmplare, pe 
un antet a fost greșit dactilografiat numele teatrului respectiv și a- 
nume : în loc de ,.Irving Place Theatre" apăruse : „Irving Peace 
Theatre" (în traducere : Irving, teatru al păcii).

Dacă în „țara tuturor posibilităților" pînă și un „zgîrie nori" poate 
deveni „suspect-roșu" ce să ne mai mirăm că un biet teatru din 
piața Irving a fost decretat „subversiv" cu... cazier în regulă într-un 
ghid maccartist.

steagul roșu al socialismului, nu 
se regăsește în tabloul descompu
nerii cioranilor.

Tradiția păstrează în figura cen
trală a creației folclorice, simbo
lul unei ținute etice realizate în 
cele mai bune trăsături ale po
porului romîn și întruchipate în 
simbolica făptură a lui Făt Fru
mos. Poporul romîn are o viziune 
realistă și eroica despre sensul 
vieții, viziune exprimată cu deose
bită transparență în .basmul lui 
Făt Frumos. Mesajul de actuali
tate nepieritoare a lui Făt Fru
mos este credința în puterea iz
băvitoare a faptei închinate drep
tății celor mulți. Izbînda drep
tății, libertatea și fericirea împli
nirii umane nu se capătă în dar, 
ci se cuceresc prin trudă, jertfe 
îndurate cu bărbăție, chibzuință, 
intr-ajutorare și stăruință. Pers
pectivele socialismului oferă cale 
sigură, deși nu scutită de greu
tăți, realizării năzuinței de drep
tate și fericire așa cum le vede 
poporul și cum se află înscrisa 
în minunatele povestiri în care se 
conturează, dincolo de granițele 
veacurilor, figura lui Făt Frumos, 
— îmbinare de frumusețe morală 
și trupească, de îndrăzneală și de
votament, eroul născut din lacri
ma și zîmbetul poporului.

Tn perspectiva mesajului de băr
bătească înfruntare a destinului 
și de luminoasă conștiință a dem
nității umane pe care îl iradiază 
imaginea lui Făt Frumos, convul- 
siunile dezarticulate ale autorului 
Ispitei de a exista apar în toată 
goliciunea lor ca faptele unui „om 
de nimica" — cum singjir se nu
mește — sau, dacă vreți, ca ges
turile unei „paiațe halucinante". 
„Paiață" neputincioasă a propriei 
sale vanități, plimbată indecent 
prin saloane și file de carte, „ha
lucinantă" prin proporțiile nefi« 

I rești ale faptei sale nedemne.
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