
Proletari din toate tării*, unifi-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2503 4 PAGINI — 20 BANI

In ve
și in

3
I » ')

£

îl

>>

Peste cîteva zile Congresul ASIT

11
0

îndepărtată cînd

ventatori

TELEGRAME
utrniiiniButiiiiiiiiniiiiniHiiHiiinitHtt'iiuitiiitiHiiiiiiiiiiimJiiiiiiiiiiiiimHii

Sîmbătă 25 mai 1957

Plutași pe Bistrița-

Vizita delegației Scupșcinei
Populare Federative 

a R. P. F. Iugoslavia 
la C. C. al P. M. R.

Tovarășului IOSIP BROZ TITO 
Secretar General al Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia
Belgrad

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dv. de naștere, Co
mitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă trimite felici
tări cordiale și urări de sănătate

C.C. al P.’M.R. își exprimă convingerea că legăturile de colabo
rare pe baza marxism-leninismului între P.M.R. și U.C.I. se vor 
dezvolta continuu și se vor întări legăturile de prietenie^ între po
poarele Romîniei și Iugoslaviei, în interesul celor două popoare 
ale noastre, care luptă pentru pace, pentru construirea socialis
mului. *

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC 

ROMIN

Tovarășului IOSIP BROZ TITO 
Președintele Republicii Populare Federative 

Iugoslavia
Belgrad

Ca ocazia zilei dv. de naștere vă rog să primiți sincere felicitări 
și urări cordiale de sănătate și activitate rodnică spre propășirea 

poarelor Iugoslaviei, spre întărirea prieteniei și colaborării între 
are’.e noastre, a păcii și colaborării internaționale.Vineri 24 mai, membrii delega

ției Scupșcinei Populare Federative 
a R.P.F. Iugoslavia, Blajo Iovano- 
vici, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, Slobodan Pe- 
nezici, Sefket Maglailici, membri 
ai C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Viktor Avbeli și 
Geavid Nimani au făcut o vizită 
la Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn.

Oaspeții au fost primiți de to
varășii Gheorghe Apostol, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., S. Bughici, FI. Dănăla- 
che, membri ai C.C. al P.M.R., și 
I. Gh. Maurer, membru supleant 
al C.C. al P.M.R.

A fost de față ambasadorul 
R.P.F. Iugoslavia la București N. 
Vuj ano viei.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine

tunci ? Atunci Mozart a scris 
și aceste triluri, atît pentru a 
nu strica armonia concertului 
cit și pentru a da un îndemn 
la perfecționarea instrumentu
lui... Și tînărul nostru student 
n-a mai fost atît de necăjit 
S-a gîndit că poate intr-o zi 
va realiza ei cu instrumentul 
său trilurile lui Mozart.

Au trecut ani și profesorul 
de fagot Ciucureanu Gheor- 
ghe, studentul de ieri, arată 
studenților de azi, la același 
Conservator, cit de sensibil 
este fagotul și ce suflet tră
iește intr-o bucată de lemn.

N-a desființat nimic instru
mentului, căci tradiția clasică 
este bună. A adăugat, dublind 
posibilitățile de obținere a 
unor note ; a împărțit mai ju-

Intr-o zi
scoarța pămîntului era încă in 
formare, un fulger brăzdînd 
norii a aPr*ns un copac. Omul 
primitiv s-a apropiat cu tea
mă de flacără. A mirosit-o, a 
pipăit-o, și s-a tras înapoi în- 
spăimîntat. Peste un an a iz
bit intr-un ciot uscat cu o 
piatră și, văzînd scîntela, a 
rămas îneîntat. In acea zi s-a 
făcut una din cele mai mari 
descoperiri ale lumii. Primiti
vul acela anonim a fost un 
inventator.

Astăzi, un , ...
din greșeală a eprubetă și 
conținutul ei " .
un lichid aflat întîmplător a- 
colo. Intrigat de 
bișnuită chimistul 
tul de neatenție 
riențe, Una, 
două, trei — o 
sută, și omul 
nostru devine 
un inventator.

Ca și în pri
mul caz inven
tatorul chimist 
își datorește 
succesul 
creatoare, 
vântul, cu 
tă știința 
uriașă n-ar pu
tea realiza ni
mic dacă n-ar 
fi stăpînit de 
idei creatoare. 
Și, la urma urmei , 
mulată nu este tot un șir de 
transformări împlinite ale idei
lor creatoare ?

Acum cifiva ani, un student 
al Conservatorului dia Bucu
rești învăța tainele unui in
strument delicat : fagotul. A- 
jungînd la sufletul instrumen
tului și mîngîindu-l cu rugă
mintea să redea sentimente 
omenești, a observat că fago
tul avea o infirmitate: din 
pricini neștiute nu putea scoa
te unele triluri și tremolouri. 
Și dacă o privighetoare nu 
scoate triluri înalte, atunci nu 
este o cîntăreață perfectă.

In concertul său pentru fa
got. Mozart a scris cîteva tri
luri care n-au putut fi atinse 
niciodată de instrument. Mo
zart nu știa că fagotul are 
imperfecțiuni ? Ba da! A-

chimist sparge

se varsă peste

reacția neo- 
repetă ges-

OMUL PREISTORIC: 
Carapacea e atrăgătoare... 
ce gust o fi avind friptă ? I

spus însă altfel: economiile 
de forță umană sînt mari! — 
și au realizat aparatul care 
pune și scoate automat penele 
garniturii de foraj.

O imagine retrospectivă: 
pe podul sondei doi oameni 
ridică pene grele de 50—60 
kg. și le introduc intre masa 
rotativă și prăjină Apoi le 
scot, iar le pun și așa mai 
departe. Muncă obositoare. A- 
paratul tovarășilor Pislaru și 
Florea face singur aceste ope
rații. Și o notă bună : Minis
terul Industriei Petrolului și 
Chimiei a și comandat noul 
aparat unei uzine de utilaj 
petrolifer.

Imaginați-vă acum următoa
rea scenă : la cazangerie cio
canele pneumatice fac un 
zgomot asurzitor. Amplificate 
de spațiile cazanelor. răpăie- 
lile umplu cu totul hala uriașă. 
Lingă tine un muncitor bate un 
nit înroșit Peste urechi poar
tă o pereche de căști de pro
tecție. Probabil că acum chiar 
nimic n-aude. De aceea, strigi 
la el insoțind cuvintele cu ges
turi. Muncitorul te privește ri- 
zînd și spune: „Nu striga 
că-mi spargi timpanele. Vor
bește cu voce normală, că te 
aud !“
Ciudat, nu ? Dacă strigi II 

supără, dar 
lor — nu-l 
mic.

Foloșește
tor, cazangiul. Explicația vine 
și ea, dar în reportajul viitor.

V. CONSTANTINESCU
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Roade ale contribuției 
obștești

Plecarea delegației 
Marii Adunări Naționale 

a R. P. R. în R. Cehoslovacă

Tovarășului IOSIP BROZ TITO 
Președintele Republicii Populare Federative 

Iugoslavia
Belgrad

: 2 de-a 65-a aniversări a zilei dv. de naștere, pri
mi'. . i : i :: președinte, felicitări sincere și călduroase
urări de sărâiate

Vă t*z-s-T <i poporului iugoslav prieten, cele mai bune
urări peolnt panspcrifitri Iugoslaviei, pentru dezvoltarea colabo
rării dintre țările Boastre. in interesul întăririi păcii și socialis
mului.

CHIVU STOICA 
Prețe^mtek Gmillulai de Miniștri 

al ReyaWkii Populare Romine

RECEPȚIE
în cinstea delegației 
Scupșcinei Populare

tre Lup, țăran cu gospodărie in* 
dividuală din regiunea Hunedoa
ra.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa. membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii: C. Pîrvu
lescu, președintele Marii Adunări 
Naționale. Anton Moisescu, vice
președinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale. I. Gh. Mau
rer, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, C. Parasc’ni- 
vescu-Bălăceanu și Filip Geltz, 
membri în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale, A. Mălnășan, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, deputății Alexa Augus
tin, A. Breitenhofer, Fl. Dănăla- 
che, Elena Lascu-Iordachescu, 
Iacob Coțoveanu, V. Cristache. 
Gh. Vidrașcu, Gabriela Bernachi, 
Gh. . Ionescu, Elena Livezeanu, 
Larisa Maieu, Maria Moraru, V. 
Popescu, N. Vasu și alți depu- 
tați în Marea Adunare Naț'onalâ, 
Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R C.S., Isache Rădan, vice
președinte al Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al Capi
talei. ziariști.

Au fost de față membrii Amba
sadei R. Cehoslovace la Bucu
rești în frunte cu Miloș Vojta, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. Cehoslovace.

(Agerpres)

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala plecînd in Republica Ceho
slovacă delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne care 
face o vizită în țara prietenă la 
invitația Adunării Naționale a 
R. Cehoslovace.

Delegația este alcătuită din 
deputății : Gh. Stoica, membru in 
Prezidiul Marii Adunări Naționa
le. membru al C.C. al P.M.R., 
conducătorul delegației, prof, 
univ. M. Cruceanu. președintele 
Comisiei de politică externă a 
Marii Adunări Naționale, scriito
rul Nagy Istvan, membru în Pre
zidiul Marii Adunări Naționale. 
Barbu Solomon, judecător la 
Tribunalul Suprem al R.P.R., 
membru al C.C. al P.M.R., Ene 
Țurcanu, prim-secretar al Comi
tetului regional Suceava al 
P.M.R., membru al C.C. al I?.M.R., 
I. Beldean, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popular 
al regiunii Timișoara, Balaș Bal- 
tagiu, secretar al Comitetului re
gional Bacău al P.M.R., Dukasz 
Anna, artistă la Teatrul Maghiar 
de Stat din Oradea. Octavian 
Pop, inginer agronom, directorul 
Direcției agricole a Sfatului popu
lar al regiunii Baia Mare. Stelian 
Grindeanu. inginer mecanic la 
fabrica de piese de sch mb C.F.R. 
din Galati. Maria Petrii a. iagi- 
oer-șef la uzinele textile ,30 De
cembrie’ din Arad; C Cazacu. 
miner la mina Anina, regiunea 
Timișoara. Aurel Eaxu. președin
tele gospodăriei agricole colective 
-Filimon S;rbu“ din comuna Cuza 
Vodă, regiunea București și Pe-

Sfaturile populare din regiunea 
Baia Mare folosesc de la an la 
an cu mai multă pricepere, con
tribuția obștească. Roadele aces
tei contribuții se văd în fiecare 
sat al regiunii. De pildă, numai 
in ultimii cinci ani au fost cons
truite 82 școli. 78 așezăminte 
culturale, peste 600 poduri și po
dețe, sute de kilometri drumuri 
etc.

In acest an, tot prin contribu
ția obștească, se vor executa pes
te 500 de lucrări și reparații, 
printre care se prevăd construi
rea de noi școli, cămine culturale, 
electrificări de comune și sate, 
construiri și reparări de drumuri 
și poduri.

In raionul Vișeu, de pildă, cei 
peste 28.000 cetățeni care au par
ticipat la 23 adunări populate au 
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zgomotul ciocane- 
deranjează cu ni*

viitorilor 
întemeiază

ticipat la 23 adunări populate 
hotărît să depună suma 
945.405 lei. Din această sumă 
vor executa 38 lucrări noi și 
reparații.

știința acu-

>

CIVILA

diclos munca mîinilor. Fago
tul profesorului Ciucureanu 
este acum ca o vioară pe care 
miinile iscusite ale artistu
lui îl fac să cînte simțăminte 
înalte. *

La „Oficiul de stat pentru 
invenții" un inginer a scris 
laconic pe dosarul cu schița 
fagotului perfecționat: „In
venție*.

Lingă dosarul cu fagotul 
stă altul cu aceeași inscripție; 
Altă idee creatoare este înfă
țișată așa cum și-a găsit tran
sformarea practica.

Sint invenții care la prima 
vedere par neînsemnate și cu 
efect economic redus.

Un tehnician de la Oficiu 
spunea: economiile în lei nu 
sint prea mari. Inginerul Pis- 
laru și tehnicianul Florea au

PRECAUȚIUNE11
Unii tineri $e căsătoresc fără o prealabilă chib

zuință, fără o profundă cunoaștere a 
tovarăș: de viață. In acest 

rtezizb-de.

Federative a R. P. F. Iugoslavia
Președintele Marii Adunări Na

ționale, Constantin Pirvu'escu, a 
oferit vineri seara o recepție la 
Palatul Marii Adunări Naționale 
în cinstea delegației Scupșcinei 
Populare Federative a R.P.F. Iu
goslavia, care ne vizitează țara.

La recepție au luat parte mem
brii delegației Scupșcinei Popu
lare Federative a R.P F. Iugosla
via în frunte cu Blajo lovano
vici, președintele Scupșcinei 
Populare a R.P. Munteiegru, 
membru al Comitetului executiv 
al C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Au participat to
varășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim secretar al C.C. al 
P.M.R., Chivu Stoica, președinte
le Consiliului de Miniștri, gene
ral de armată Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte al Consiliu'ui de 
Miniștri, losif Chișinevscni, se
cretar al C.C. al P.M R., Alexan
dru Moghioroș. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Ștefan Voitec, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri,

merdrru suple^-it aJ Pr*
liric a! C.C a. P.MJC Tud P.cr 
rea și /. Gh. Maurer, c.zeve'.e- 
dinți ai Marii Adunări Națianjie. 
A Bunaciu. secretar al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, .4- 
lexa Augustin, A. Breitenhofer, 
S. Bughici, P. Daju FI. Ddnala- 
che. T. lotdăchescu, I. Pas, C. 
Scarlat, S. Toma, Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M R,, Gh. 
Diaconescu, Voirtea Marinescu, 
miniștri. Aurel Mălnășan, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, Gh. Bujor, acad. P. 
Constantinescu-Iași, F. F. Geltz, 
acad. N, Gh. Lupu C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu. R. Zăroni, mem
bri ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, acad. Geo Bogza, /. 
Coțoveanu, V. Cristache, Ion Do-

Tn pagina 3-a. continuarea 
relatării asupra recepției și 
cuvîntările tovarășilor Con
stantin Pîrvulescu și Blajo 
lovanovici.

Din lumea păpușilor

TINERI Șl TINERE!

ANCHETA
SCÎNTEII TINERETULUI — Apropo : cum te chiami pe tine ?

— Dar ce-ți veni tocmai acum ? !
— Nu Vreau să mi mărit decit cu un bărbat pe care li

Desen de FRED GHENADESCL

Premieră la National
Teatrul Naționcl ,J. L. Can- 

g!ale" a prezentat vineri seară In 
sz.a Studio, preuâera piesei ^In- 

feeS* te Offo Emsf, în 
^ne wte^rală.

de ezenă aparține ar- 
.'si e—e ;/ lcz FbUeș/tesns- 
distribuție fac parte Crxtache 
năt. artist al poporului, icu. 
rșieann. Nihi A:anasiu, lan 

-Mar.- și Â’.. GMbtricor., artiști 
9 meriți, Geo Barton, Lcsreal al 
PremiiM de Stat., Ion Henier, 
Mzrcea Const ant.nesz*, lags U-- 
rzen^, D, AnigloLj. Piâa Cr^- 
tescu. Ion Dragomirescx. Fifi M6- 
hcxlovici, Nina Diaconescu. Si
mona Bondoc și alții Deccrurile 
sint semnate de G. 3edros. iar 
oostumeig de Gebrtela Nițescu — 
Nzzariz.

în cea a muzicii
Am cunoscut-o pe Sorina loan 

Ia ea acasă. Ușor intimidata de 
prezenta unor străini, fetița de 
wce am s-a purtat stingad vreme 
de jumătate de oră. înțelegea 
scopul vizitei noastre și poate 
tocmai dzn pneina aceasta era 
stingherită. Răspundea monosila
bic la întrebări. își făcea mereu 
de lucru cu nodul cravatei pionie-
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în ltmga-i existență de aproa
pe 500 de ani, tumul lui Ștefan 
cel Mare — intact în zilele noa
stre în mijlocul orașului Piatra 
Neamț — nu cred să fi cunoscut 
niște curioși atît de... curioși, de 
insistenți și exuberanți.

Explicabil. Sînt 30 de fete. Cu
riozitate feminină și gălăgie de 
același gen.

Minutarele ceasurilor mari, din 
cele patru părți ale turnului, in
dică exact ora 12. Intervin, fac 
eforturi vocale (aproape țip) pen
tru a-mi satisface curiozitatea :

— Ei, fetelor, cine sînteți voi? 
Cine sînteți voi ?

— „Drumeții veseli" I Nu se 
cunoaște ?!

Prea bine chiar. Fetele nu se 
desmint. „Drumeții veseli", mai 
corect „drumețele vesele", sînt 
într-adevăr vesele. Mă invită să 
călătorim împreună: Piatra
Neamț — Bacău — Iași — Kiev 
— Moscova, orașul Festivalului. 
Mă asigură că nu sînt necesare 
formalitățile pentru obținerea pa
șaportului. Și... călătoria e gra
tuită. Plecarea: duminică 26 
mai din sala Teatrului 1 Mai — 
Piatra Neamț.

Ca viitori tovarăși de drum e 
necesar să ne cunoaștem : elevele 
clasei a IX-a A din Școala medie 
mixtă nr. 2, Piatra Neamț. Mi 
se explică: călătoria va fi lungă, 
nespus de lungă, iar rivalitatea 
cu elevii clasei a IX-a A din 
Școala medie mixtă nr. 1, fetele 
vor s-o tranșeze în favoarea lor.

„Uricioșii*, adică adversarii. cu 
care se întîlne-sc intîmplâtor des
tul de des (dacă orașul e așa 
mic!) le amenință cu infringerea 
la zero. Ambiționate insă, sini 
ferm hotănte să nu desmintâ în
țeleaptă vorbă bătrinească: „cine 
ride la urmă..."

In cele două tabere, fierberea 
domnește de mult, de cîteva 
sâptămîrîi și acum, la numai ci- 
teva zile înainte de plecare, în

O MARE 
OFENSIVA

așteptarea celor „15 puncte T se 
pun la punct ultimele amănunte.

Serviciile de „informare" și 
„contra informare" funcționează 
fructuos și cu promptitudine. Re
văd informațiile lor prezente și 
anterioare:

„Atențiune, atențiune a IX-a 
băieți! Fetele au împrumutat azi 
de la biblioteca raională 24 de 
volume! F. f. important de aflat 
pentru ce folosesc romanul „Alei 
codrule fîrtate" de Dumitru Al- 
maș!"

...„Fetelor, băieții, toată clasa 
plus profesorul au vizitat azi di
mineață între 8 și 12 muzeul ar
heologic regional. Directorul mu-

Ștefan din Piatra Neamț. O le
gendă interesantă. Trebuie nea
părat cunoscută de toți... Nu cu
nosc amănunte, dar fetele au pri
mit ceva cărți și albune de la 
București. E jale".

~.„A IX-a fete! Băieții au 
coborit în suhjolurite curții dom
nești aflată pe vremea lui Ștefan 
cel Mare pe locul unde se gă
sește școala lor astăzi. Că Ștefan 
a poposit la curtea din Piatra în 
ultima parte a vieții și că pe a- 
tunci tîrgul Pietrei se numea 
Piatra lui Crăciun, ăsta nu mai 
e un secret pentru noi. Dar, e 
necesar să vizităm și noi subso
lurile curții domnești... Trebuie să 
ne trezim odată cu noaptea în

Au împrumutat și cărți de la eu. 
învață de rup. înghit sute de pa
gini... Foarte vag, am auzit ceva 
despre cimitir, de mormîntul 'bă
nuiesc al scriitorului) la care cor 
să meargă. Trebuie urmărite. 
Mare atențiePregătesc întrebări 
încuietoare. Mare atenție T*

..^Atenție băieți! Fetele învață 
pînă la unu și două noaptea. A- 
mînăm meciul nostru de fotbal 
cu a 9-a, pînă după călătorie! 
Fiecare minut pierdut ne poate 
costa „15 puncte!". Puștoaicele 
au cules informații de la fabrica 
de postav Buhuși. Au date despre 
darurile pregătite Festivalului de
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

tineretul fabricii. Stott necesare 
ntarri foarte urgente pentru o 
egelă informare. Derpre Bacău 
avem material abandent. Vom fi 
doctori".

-^Fetelor. un! B£ctii n-au 
mei un profesor cert «4-p fi fă
cut studiile la Iași. Noi avem trei 
tovarășe profesoare. Atftoori ne 
•irilnim cu ele. Ascuțiți-tă cre
ioanele și aduceți multă hîrtie. 
Despre Iași se cere să știm 
multe, foarte multe lucruri... Ce 
emoții ne face bicicleta! (după 
ce o ciștigi abia ai bătaie de cap 
pînă să-i scoți număr!) Dar pînă 
acolo..."

~~Nts știu de unde au desco
perit fetele niște tineri ingineri 
proaspăt veniți de la studii din 
UJLSS. Culmea. Tocmai la 
Kiev au învățat. Le și văd atot
știutoare r*

—Am urmărit azi un „uriciot". 
îmi batea inima îngrozitor. A gă
sit în colecția „Scinteia tineretu
lui" un mare reportaj despre 
Moscova, orașul Festivalului. Bi
ne că l-am prins. Am luat și eu 
un ziar și în plus am împrumu
tat „Meridiane sovietice" de 
Geo Bogza. Sînt niște lucruri im
presionante despre Moscova. Ne 
va fi atît de cunoscută Moscova 
cu Piața Roșie, Kremlinul. Uni
versitatea de pe Coline... Dar ce 
obosiți vom ajunge la Moscova!... 
Obosiți și veseli așa cum ne stă 
bine nouă, drumeților..."

VALERIU LAZAROV

♦
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reșu «i ne pri
vea ciudat cu 
ochii ei albaștri 
— moștenire de 
la mamă. A- 

; tunci însă cînd 
s-a așezat la 
pian, cînd în fața 
ochilor nu avea 
decit clapele de 
fildeș și bustul 
iui Schubert, fe
tița și-a recă
pătat liniștea și 
siguranța. Lu
mea sunetelor o 
absorbise cu to- 
tuL Concentra
tă. gravă, insen
sibilă la tot ce 
se întîmplă în 
spatele ei, 
gură cu De
bussy al cărui 
studiu „Fata cu 
pârul bălai" îl 
cînta, Sorina nu 
mai 
lumii

sin-

aparținea 
copiilor. 

Dincolo de i 
peritățile • 
sunet ale pi 
nului vechi d( 
lușeai o 
bilitate muzicală neobișnuită vîrs- 
tei. Depășită, învinsă, copilăria se 
retrăsese spre alte colțuri ale ca
merei așteptînd parcă momentul 
prielnic spre a reintra în dreptu
rile firești.

Pe* marginea de lemn a studiou
lui stau înșirate — ca la paradă 
— păpușile. In mijloc, ca un pă
zitor credincios, Grivei. Rozalia, 
Florina, Albăstrița, Ciocolata, al
cătuiesc deseori auditoriul tăcut 
al Sorinei. Monicăi, fetița de la 
parter, prietenă de joacă a Sori
nei, nu-i plac păpușile. Stăpîna lor 
are însă grijă de ele. Le-a croit 
rochițe pe măsură, ba uneia din 
ele i-a făcut chiar o rochie lungă 
pentru a-i ascunde piciorul rupt. 
Vai, ce tristă e viața. Doctorul a

as- 
de 

)ia- 
les- 

sensi-

venit prea tîrziu și biata păpușă 
a rămas infirmă. Măcar o bucu
rie i-a mai rămas : muzica. Și So
rina cîntă cu plăcere păpușilor.

— Ce Ie place mai mult păpuși
lor tale Sorina ?

— Cîntece de leagăn.
— Dar Mozart, nu ?
— Ba da, și Mozart. Dar

a înțeles că se află în fața unui 
copil dotat cu un talent muzical 
excepțional pentru care clasicele 
metode școlare de deprindere cu 
pianul sînt insuficiente. Sorina 
trebuia pusă în fața unor bucăți 
muzicale care să-i solicite în mo
dul cel mai complex toate cali
tățile : citirea perfectă a notelor, 
memoria excepțională, sensibilita

tea artistică 
deosebită, u- 
reche muzicală 
excelent dezvol
tată. Profesoa
ra a valorificat 
cu un puternic 
simț pedagogic 
aceste calități 
ale Sorinei care 
de curînd și-au 
găsii 
parea 
concert 
în memoria 
șenilor.

Scepticismul 
inițial, care a 
caracterizat ma
joritatea audi
torilor — fată 
de îndrăzneala 
unui copil de a 
,ataca“ împreu
nă cu Filarmo
nica un concert 
pentru pian de 
Mozart — a fost 
zdruncinat după 
primele acor
duri de precizia 
intrărilor pianu
lui și s-a risipit 
apoi cu totul 

listei, a înțelegerii și redării ex- 
Pă- presive a lucrării, a sensibilită- 

prostuțe, ții interpretei. Au fost și dintre 
aceia care nu și-au putut reține la
crimile. De fapt, însă, succesul de 
publio interesează mai puțin. So-, 
rina e doar la început de drum. 
De altfel, ea nici nu-și dă seama 
pe deplin de zarva pe care a pro
dus-o în bătrînul oraș. A rămas 
același copil căruia îi place să se 
joace cu păpușile și cu mingea, 
care adoră științele naturii și se 
extaziază încă în fața unei bucăți 
de poleială. Și c foarte bine 
se întîmplă așa.

I. DEL^fl

tot

întru chi- 
într-un 

-ămas 
ie-

mai mult le plac cîntecele de lea- în fata muzicalității perfecte 
găn. ............................................

Sorina a intuit adevărul, 
pușile sînt încă mici, f- 
n-au dezvoltat simțul muzical. 
Mai trebuie să treacă multă vreme 
pînă să se obișnuiască. Dar Sori
na n-are timp să aștepte pînă a- 
tunci. Da, ea știe să cînte la pian 
și cîntece de leagăn. Dar de pe a- 
cum ea îl înțelege și pe Mozart. 
Au trecut doar mulți ani de cînd 
s-a așezat pentru prima oară la 
pian și încerca cu degetele firave 
— ca într-o joacă nevinovată — 
să lege un sunet de altul. Cînd 
profesoara de pian Florica Nițu- 
Iescu de Ia Școala specială de 
muzică din Iași a auzit-o cîntînd 
—Sorina avea atunci cinci ani —



MIHAIL SVETLOV

N. ATAROV

fPOVESTE
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Rusia mea, cumplit ți-a fost amarul! 
Ți-ai scris cu singe-al tău letopiseț! 
Și iată-acuma, eu ți-s cronicarul.
Eu scriu de reînnoirea altei vieți!

Rusia, nu ! nu-i brișcă demodată, 
Nici surugiul doar, cel peticit, 
Nici plîngăreața salcie uscată, 
De lingă podul veșnic ruginit.

Da! Eu, prezent în noua ta oștire 
De luptători, eu tine mă avînt, 
Sub coperiflul cald al fericirii, 
Ca să-ți cuprindem veșnicul pămînt.despre prima irabire

„Poveste despre prima iubire** este istoria dragostei curate — 
de-abia înmugurită, dar puternică și plină de poezie — dintre 
doi adolescenți sovietici, Mitea și Olea. Nicolai Atarov, care nu
trește un interes deosebit-pentru problemele educației școlare (că
rora le-a consacrat chiar o serie de articole publicate în presă) 
pledează în cartea sa pentru înțelegerea plină de tact a sufletului 
adolescentului de către pedagogi și întreaga societate.

Rămasă singură pe lume în urma morții mamei sale, Olea Kejun 
primește ajutorul dezinteresat al lui Mitea și devine aproape X 
membră a familiei acestuia, locuind în casa lui, împreună cu bâfrtk 
na lui mătușă. Dragostea lor pură, prietenia și devotamentul care-M 
unesc pe cei doi smt privite cu simpatie de către oamenii socieficB 
care recunosc în acestea trăsături ale moralei comunist^ 
Niște indivizi lipsiți de suflet, însă, încearcă să persecute pe în
drăgostiți răspîndind pe socoteala lor insinuări și calomnii. însăși 
directoarea școlii de fete, căreia Olea i-a povestit încrezătoare despre 
dragostea ei, cere comitetului orășenesc de Comsomol să nu per
mită ca cei doi tineri — numiți instructori de pionieri în timpul 
vacanței — să plece în aceeași tabără. Dovedesc lipsă de tact, în
țelegere greșită a problemelor dragostei și prieteniei și unii acti
viști de Comsomol, a căror atitudine, însă, este con
damnată de către organizația de tineret. Împotriva atitudinilor rigi
de se ridică și Vetocika Roslova — fosta instructoare de pionieri 
a lui Mitea — acum membră în biroul comitetului orășenesc de 
Comsomol. Tot ea, împreuna cu alți oameni cinstiți, umani și 
ostili fățărniciei, o ajută pe Olea — zdruncinată și descumpănită 
de încercările prin care a trecut — să-și recapete curajul. Deși 
despărțiți temporar din cauza studiilor Mitea și Olea își păstrează 
aceeași afecțiune. Trăinicia sentimentului lor va fi dovedită de
creme...

FRAGMENTE
DE ROMAN

Mitea ezită puțin, îi aruncă 6 
privire încurajatoare Olei și cu 
pași repezi ieși din cameră.

ica Olea Kejun, cu 
pomeții ieșiți și 
ochii ei cenușii, avea 
în gesturi, în felul 
cum se apleca și cum 
râdea, ceva nou pen
tru Mitea, ceva tul
burător și atrăgător 

totodată. Ieșind pe teren, un ceas 
încheiat el se înverșună să marche
ze goluri în poarta de fotbal, cu o 
forță nemaipomenită. Cursul se 
termină, băieții se împrăștiară, dar 
el se întoarse în sala de sport, deși 
nu avea ce face acolo. Fără să 
știe cum, se pomeni așezat lîngă 
Olea pe pervazul ferestrei și începu 
să discute cu ea. Despre ce nu 
vorbi el în ziua aceea ! îi povesti 
cum în clasa a V-a, la o manifesta
ție, arsese, cu ajutorul unei lupe, 
codicele unei fete, fără ca aceasta 
să simtă ceva ; îi spuse ca lașa 
Kazaciok pomenea cu dispreț 
despre munca sa la școala de 
fete : „Le tot atîm pe paralele, 
mi s-a urât cu treaba asta...**; îi 
povesti ce om plin de viață, deși 
bătrân și bolnav, e profesorul lor 
de fizică al cărui nume sună atît 
de complicat: Abdul Hamid-Oma- 
rovici. Profesorul se dovedi o cu
noștință comună : preda și la școa
la de fete 1 Bucuros de coinciden
ța asta, Mitea îi împărtăși Olei lu
cruri pe care ea. nu Ie știa : Abdul 
Hamid ținea în portmoneu o scri
soare, copiată de el, a lui Cehov 
către Suvorin despre anghina pec
torală a lui Grigorovici.

— Știi, era un scriitor cu nu
mele ăsta, un contemporan al lui 
Cehov, mai în vîrstă decît el. Ei, 
desigur ca ai citit „Anton cel ne
căjit" ? Abdul Hamid are și el an- 
ghină pectorală. Dar o ține în frâu, 
poartă scrisoarea lui Cehov ca pe 
un talisman și glumește: „O să 
trăiesc încă 20 de ani cu anghina 
în piept..."

Pălăvrăgea despre tot ce-i venea 
în minte. Băieții ar fi spus că s-a 
purtat prostește, sentimental și lui 
însuși i se părea că e așâ, dar 
nu putea face nimic; era stăpînit 
de un sentiment neînțeles. Ședeau 
aproape unul de altul și — fiindcă 
uneori el îi vorbea în șoaptă la 
ureche, sau privirile li se întîlneau 
— devenea tot mai vorbăreț, iar 
Olea tot mai tăcută. Apoi discuția 
trecu la teme filozofice.

— Vezi tu, Olea, la vîrsta noas
tră fiecare se socotește în secret un 
geniu. Mitea făcu un gest parca ar 
fi vrut s-o încredințeze că toți gre
șesc în privința asta. Unul vrea să 
fie ca Maiakovski, altul ca Cikalov. 
Dar nu poți să știi ce e mai im
portant aici: voința sau talentul...

— Ei și ce-i cu asta ? Te-ai 
încurcat de tot în raționamentele 
talc — spuse Olea gîndindu-se 
totuși că ei nu-i veniseră niciodată 
în minte ideile lui Mitea.

— Uite-1 de exemplu pe Ceap... : 
îl știi ? E cel mai bun prieten al ; 
meu I Nu-1 cunoști ?... O să-ți fac I 
cunoștință... Dar trebuie să-1 știi ’• j 
e cel mai bun ciclist de pe strada | 
principală...

— Ce-i cu Ceap ? ’
— El se pricepe la orice. Meșter i 

Ia toate I Vrea să inventeze o vioa- < 
ră pentru invalizii cu o singură , 
mînă. Visul lui e un aparat de ra-

viștii comitetului orășenesc, Olea 
îl cunoștea numai pe Belkin, care 
era întotdeauna un adevărat mo
del de bună dispoziție. Olea își 
spuse că organizatorii de Comso
mol adunați aici, care tăceau pri
vind stingheriți pereții, aveau in
tr-adevăr nevoie de îndemnul să 
„flecărească".

țîndu-i în relief pistruii, un zîm- 
bet răutăcios.

— Tot timpul sîntem împreu
nă, — răspunse după o pauză Mi
tea.

Fără să chibzuiască o clipă, 
Belkin spuse cu voce tar^.:

— Nu cumva e vorba de dragos
te, tovarăși ?

— Dar ce altceva crezi ? — 
pufni Miacikin.

Olei îi dădură lacrimile. Mitea 
sări jos de pe pervazul ferestrei 
și-și încrucișa brațele pe piept.

Belkin continuă să-l privească 
cu interes pe. Mitea. Apoi mișeîn- 
du-și sprâncenele frumoase, cum 
își mișcă un cal urechile, conti
nuă cahn :

— Vasăzică. priviți stelele îm
preună ? Stelele vă sînt mai dragi 
decît păm în tul nostru păcătos ? E 
neserios, dragii mei, e neserios.

— Nu-s îndrăgostiți, tovarășe 
Belkin, sînt prieteni, — interveni 
Miacikin, îneeîndu-se de râs.

Unii mai luau discuția în glu
mă. Dar cei mai mulți înțeleseră 
că nu-i nimic de rîs și își dădură 
seama că nu degeaba Belkin, în-

n aceeași zi. Olea o
întîlni pe medicinista 
pe care o văzuse la 
comitetul orășenescl 
Fata se apropie prie
tenoasă de Olea și 
cum se întîmplă de 
obicei oamenilor re- 
ei, acestei necunoscu-tiași, tocmai _________________

te, îi povesti Olea despre ea în- 
săși și despre Mitea. Studenta o 
asculta cu atenție, cum ascultă un 
tînăr medic pe primul său pa
cient și o sfătui și ea să-și caute 
o muncă. Olea era de acord. Dar 
unde să lucreze ?

— Du-te la comitețul orășe
nesc. Doar Belkin al vostru nu 
mai e acolo, — spuse fata zîiu
bind.

— Cum nu mai e ? — întrebă 
neîncrezătoare Olea.

— Ce, nu știai ? Oho 1 Ce-a mai 
zburat...

Fata era așa de bucuroasă că 
poate să anunțe noutatea asta, 
îneît scoase un fluierat vesel. După 
cite știa ea. Roslova aceea, mem
bră în birou, care îl dezaprobase 
pe Belkin și apoi ieșise mînioasă 
din cameră, ridicase problema a- 
ceasta in fața biroului comitetului 
orășenesc. Și Belkin a foat scos 
din muncă.

trecură nici două ore și 
care n-o găsise pe Roslova

mînă. Visul lui e un aparat de 
dio într-o cutie de țigări...

— Ce legătură are asta cu 
niul ? — ripostă Olea.

în tonul ei era atîta lipsă^ 
considerație față de Mitea îneît 
el se poticni :oricum era cu un an 
mai mare, în clasa a X-a. O privi 
cu interes. Fără a-i da atenție, ea 
își masa încheieturile mîinilor slă
bite, de la exerciții, ca să pună sîn- 
gele în mișcare. Gestul ăsta întîrziat 
sublinia jignitor lipsa ei de interes 
pentru discuție. Lui Mitea îi de
veni însă dintr-odată indiferent 
cum se poartă ea ; pur și simplu 
se simțea bine ca-s alături. Și cînd 
Olea fu din nou chemată la bare, 
el îi reținu mina și spuse încet «dar 
clar: „Hai să ne mai întîlnim".

Din rîpi și văi cu vetre glaciale, 
De pe poteci, de urși știute doar, 
Din moși-strămoși veleat de aspră cale 
Și-a despicat norodul legendar.

Și-n fumul acru-al vechilor tractire 
Și-acolo chiar, norodul nostru rus, 
Mereu visa un veac de fericire,
Din muite veacuri triste de nespus.

N-am irosit spre slava ta zadarnic 
Toți anii mei, nici viața mea în gol; 
Ți-oi dărui și de-azi-nainte harnic 
Și anii mei curați de Comsomol!— Cînd omului îi merge 

ceilalți se plictisesc cu el.
Gîndul acesta ,o obseda 

cînd îl rosti pentru prima 
cu voce tare i se făcu rușine și 
se grăbi să adauge;

— N-are importanță. Aici nu se 
mai poate face nimic. Am venit la 
dumneata fiindcă atunci cînd 
m-am certat cu Klitea i-am spus 
într-un moment de furie că ești... 
la fel cu Belkin. Azi am aflat că 
n-aveam de loc dreptate. Că după 
întâmplarea aceea, dumneata ai 
luptat pentru noi.

— Dar nu din cauza voastră 
l-au scos pe Belkin, — ripostă 
Vetocika. — Și nu pentru voi am 
luptat De mult trebuia scos Bel
kin. Felul cum s-a purtat cu voi 
a fost doar o dovadă în plus. Nici 
nu merită să mai vorbim des
pre el.

— Dar 
xistă ?

— Mai
— Păi, __ __ ______

rea noastră... O cunoști mai bine 
decît mine.

— Și mai cine încă ?
— Mai sînt... Pantiuhov, n-ai 

auzit de el ? Oh, ce specimen e 
ăsta... Cum de-1 ține pămîntul ?

— Olea, tu te pricepi la aseme
nea ..specimene* r —- întrebă zîm- 
bind Vetocika. Te-ai gîndit vreo
dată ce concluzie trebuie să tra- 
gon^diy existența unui individ ca

Olea o privi bănuitoare.
— Trebuie să luptăm pentru 

noi. pentru toți! — Roslova izbi 
cu pumnul ei mic marginea 
bărcii—

Șî voi ce faceți ? Ați văzut în 
jignirea care vi s-a adus numai 
o dbesriune personală. Doar vo- 
-iXi u mergeți in tabără nu ca să 
vi ocupați numai de sentimentele 
voastre, oi ca sâ munciți împreu- 
=i Dar s-a amestecat Belkin și 
wi de fapt i-ați făcut pe plac — 

certat și v-ați despărțit Cum 
ac pwtirt să vă purtați așa ?

dar 
oară

parcă numai Belkin e-

sînt și alții ca el ?
Boltianskaia, directoa-
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Și îl visa-n hățiș de nopți polare, 
Poteci tăind prin crivățul cumplit 
Și Lomonosov, singur către zare 
Mînînd pe jos spre diacul moscovit.

Și de-am trăit din secol jumătate, 
Eu tinereții scri-voi nou poem. 
(Deși Ie par copiilor în toate
Un patriarh — ba chiar Matusalem!)

Și iată, cum rubașca-și potrivește,
Și visător și tare ca un nuc, 
Spre-a-ntîmpina și moartea chiar, rusește 
Și Pugaciov pășea către butuc.

Și într-un zori cu paznicii-n coloană, 
Din Petersburgul nins fără istov, 
Pornea spre zări cu visul pe sub geană 
Și luptătorul dîrz — Jeliabov...

Rusie tu, în beznă ferecată 
Și-n fața morții aspră, fără grai, 
Doar de mînie cruntă fulgerată, 
Feciorii tăi ca muma-ți petrecea!.

Și mai scria vătaful înc-o mie...
Și alte nume și alte-n negre foi, — 
Curgea-n pămînt un fluviu de sicrie 
Deasupra Iui — război după război.

Da ! voi cînta bătrânii, făclierii, 
Trecutul lor de lupte evocînd, 
Dar mai ales slăvi-voi pionierii, 
Ca lomonosovi mii pășind în rând.

Ei duc-nainte veșnica-ți făclie
Ei viitor-aeve-ntrezăresc
Si peste ei, tu muma lor, Rusie 
iți pleci mereu grumazul părintesc!

Pe drumul lor, desișuri seculare, 
De strajă stau, stejarii, steaua ta! 
Prin umbra lor, prin pașnica răcoare, 
Eu, pașii mei într-una i-aș purta.

Și n-aș dori vreo slavă vieții mele, 
Rusia mea, de-ar fi să cad sfîrșit, 
Ci un mesteacăn crească-mi pe sub stele 
Din piept, în Riazanul meu iubit I

♦
♦

în romînește de 
MIHAIL COSMA

DIN RELAȚIILE CULTURALE
R O M î N O-R USE

Cărtfle autorilor ro
mîni traduse în limba 
rusă se bucură de un 
mare succes în Uniunea 
Sovietică. Unele opere 
ale scriitorilor romîni au 
fost editate în mari ti
raje ca de pildă : „O- 
pere alese** ale lui I.L. 
Caragiale în 90.000 exem
plare ; „Mitrea Cocor* dl 
lui M. Sadoveanu în 
65.000 exemplare, (tradu
cere de A. Lubo-Mosco- 
va); „Nada Florilor* de 
M. Sadoveanu în tradu
cerea lui I. Konstanti
nov ski în 200.000 exem
plare ; „Povestiri' de M. 
Sadoveanu în traducerea 
hn V. Bocikova. In 
J50.OW de nemplarr.

cei md&itnic“ de 
M Sfldorrenu, colecție 
de povestiri pentru copiii 
de școală elementari, în- 
tr-CJi Href de 400.000 e- 
xemplare : „Comoara** fi 

cu noroc* de L
Slavici in 15QDOO exem-

plare; „M-am făcut bă
iat mare** de Nicuță Tă- 
nase în 240.000 exempla
re etc.

In afară de cele 47 de 
titluri de cărți traduse în 
limba rusă, o seamă de 
opere ale lui M. Emine- 
scu, G. Coșbuc, I.L. Ca- 
ragiale, M. Sadoveanu, 
H. Lovinescu etc. au 
fost traduse în limbile a- 
zerbaidjană, armeană, 
bielorusă, gruzină, ka- 
bardină, kazahă, kirghi- 
ză, komi, letonă, litua
niană, estonă.

ir
Conservatorul de Stat 

din Leningrad ^4. A. 
Rimski Kortakovn subli
niază că partiturile lucră
rilor compozitorilor ro
mîni sînt deosebit de ne
cesare în munca de stu
dii ft critică muzicală. 
De aceea, conducerea 
Conservatorului a cerut 
A.R.L.U.S.-ului să-i tri-

materialelor și ajutorul, 
pe care acestea l-au 
adus în activitatea des
fășurată. Astfel, Casa- 
muzeu „N.G. Cernîșev- 
skt* din Saratov, prețu- 1 
iește mult cărțile trimise 
$i anume traducerile în 
limba romînă a operelor 
marelui democrat revo
luționar rus N.G. Cer- 
nîșevski. Aceste cărți 
contribuie la mărirea co
lecției operelor lui Cernh 
șevski din țările de de
mocrație populară. De a-, 
temenea, Casa-muzetr 
„A.P. Cehov** din Mali-', 
hovo, regiunea Moscova', 
subliniază importanță' 
materialelor trimise, care 
servesc la complectared 
fondului muzeului, iar 
Muzeul de stat istorico- 
etnografic din Odesa a-, 
preciază materialele pri
mite, pentru contribuția, 
adusă la întărirea și 
dezvoltarea legăturilor,,

mită transcripția pentru 
pian a operei „Oedip“ a 
lui George Enescu, pre
cum și partiturile de or
chestră, ale celor două 
rapsodii ale lui G. Ene
scu, necesare lucrărilor 
de diplomă ale unor stu- 
denți. Conducerea Con
servatorului cere să i se 
trimită de asemenea în
registrările pe bandă de 
magnetofon ale unor lu
crări simfonice de com
pozitori romîni. Cu a- 
cest prilej, Conservato
rul mulțumește pentru 
expoziția „George Ene
scu* care a trezit un pu
ternic interes tn rînduri- 
le profesorilor șt studen
ților.

★

O seamă de importan
te muzee din Uniunea 
Sovietică care au primit 
materiale de la ARLUS 
relatează despre folosirea 
lor, subliniind importanța

pucîndu-1 de braț pe 
încotro o pornești .

— La Moscova, la uuiversr-ate- 
Dar nu știu dacă o să na primit,

— A, tu ești geograful ?
— Da, de ce întrebați ?
— La festivitatea de absoMre, 

directorul \ostm, Katerinocikîn a 
citit o listă, unde plecați hecare. 
Voiam să știu cine merge la uni
versitatea de pe Cplinele Lenin,— 
spuse Belkin și se uită la Olea. 
Dar Kejun ce are de gînd să facă?

— De-abia a intrat în clasa a 
X-a, — răspunse Mitea în locul 
Olei, privind-o cu o ușoară strâm
bătură, protector și condescendent.

— Știu, — spuse Belkin, foarte 
satisfăcut că reușise să intimideze 
fata. Totuși, doar n-o să te faci 
gospodină ? Nu ? Ce vrei să a- 
jungi ?

— Nu știu, poate o să intru la 
un institut de artă aplicată.

Belkin își înălță sprâncenele fru
mos arcuite făcîndu-le semn celor
lalți să fie atenți.

— Ar vrea, bineînțeles, să fie 
căpitan de cursă lungă, — spuse 
el, făcînd cu ochiul și izbucni în 
rîs. Cum altfel, de vreme ce Bo
rodin e geograf ?

Mulți nu pricepură aluzia dar 
Olea se roși toată. Dintr-odată îi 
pieri cheful. își lăsă ochii în jos 
și începu să-și privească brațul 
bronzat, luminat de soare. Mitea 
ședea lîngă ea, tăcut și el, mirat 
de gluma nesărată a lui Belkin.

Miacikin începuse repartizarea. 
Belkin făcea semne în dreptul nu
melor din listă. Comsomoliștii care 
primeau delegația ieșeau din ca
meră. Mitea stătea pe gînduri, fără 
să mai observe ce se întîmplă în 
jurul lui.

... — Atunci, poate că-n tabăra 
asta o să meargă Borodin? — auzi 
deodată Mitea glasul lui Belkin.

Ceea ce se petrecu în urmă
toarele două-trei minute pătrunse 
brutal, ca o lovitură de topor în 
viața lui Mitea și a Olei. Mitea se 
interesă ce tabără i se propune și 
ascultă răspunsul. Dar după tonul 
lui Miacikin pricepuse încă din 
prima clipă că lucrurile merg 
prost. Era o adevărată trădare. 
Miacikin îi explică pe larg, cu a- 
mănunte de prisos, cum se ajun
ge la tabăra de pionieri ; nu era, 
deci, vorba de tabăra făgăduită — 
cea a constructorilor.

— O să vezi pe poartă o să
geată uriașă care arată drumul, — 
îl lămuri Miacikin. — Dar asta-i 
o glumă... Tu s-o iei în direcția 
cealaltă, spre Tumul de apă.

— Ei, cu asta am terminat — 
spuse cu un aer degajat Belkin.

— Nu, tovarășe Belkin, — re
plică încet Borodin și explică în 
șoaptă. — Aș fi vrut să merg îm
preună cu Kejun.

— Ei, cu asta am terminat, 
repetă șeful secției, făcîndu-se 
nu a auzit.

— Ce să-i faci, Borodin, nu 
poate, — zîmbi Miacikin.

— Am motive temeinice, 
spuse răspicat Borodin.

Miacikin vru să riposteze ceva, 
dar Belkin îl trase de mînecă și-l 
întrebă pe Mitea :

— Ai putea să ne explici de ce 
ții să fii trimis în, aceeași tabără 
cu Kejun ?

In cameră se făcu din nou li- 
__ niște. Olea îngheță la gîndul că 

în-* Mitea ar putea începe să spună 
cine știe ce despre moartea ma
mei ei și nu mai văzu din tot ce 
se afla în jur decît fața lui Mia
cikin, aplecată deasupra dosare
lor, dar pe care se întindea, sco-

ge-

de

că

n Birou intră Belkin, 
șeful secției. în came
ră se făcu deîndată 
liniște. Ip^ptîndu-se 

Belkin îi 

binevoi- 
țlumeț:

dată ce intrase în cameră, se in
teresase tocmai de Borodin și Ke- 
jun. Se vede că se primise vreo se- 
zisare. Și intr-adevăr, socotind se 
vede, că primele observații, îndul
cite de glume, au pregătit îndea
juns terenul pentru o discuție se
rioasă, Belkin își luă un aer se
ver.

— Ce prietenie de izolați e a- 
sta ? — se adresă el celor rămași 
în birou și tăcu așteptînd parcă 
să răspundă cineva. Un răspuns 
veni într-adevăr. Vetocika Roslova 
spuse încet:

— Ai început o discuție nese
rioasă, Belkin. Lucrurile astea se 
discută între patru ochi și atunci 
— numai dacă te pricepi. Și ca să 
atenueze puțin asprimea cuvinte
lor ei, adăugă : z— Haideți să ho
tărâm unde-i trimitem. Nu înțe
leg de ce trebuie neapărat să-l 
despărțim pe Borodin de fata 
asta.

Belkin se uită la Roslova fără 
să-i răspundă.

— Prietenia trebuie legată cu 
întregul colectiv, tovarăși — spu
se el pe același ton, parcă trăgînd 
concluziile la o ședință. Sînteți 
doar elevi De vreme ați început, 
prea devreme... Colectivul e slab 
în clasele voastre și voi o porniți 
braț la braț, în doi. Separați prie
tenia de Comsomol.

Mitea ridică capul.
— Nu m-am împrietenit nicio

dată pe bază de tabel — spuse el. 
Și n-o s-o fac nici de-acum îna
inte.

— Ce înseamnă asta ? — în
trebă tărăgănat Belkin și-și lăsă 
capul pe mină, măsurîndu-1 cu 
privirea pe rebel. — Ce-i aia, 
„nici de-acum înainte ?“ Parcă 
cine știe ce ți se cere. Nu uita 
unde te găsești. — Belkin se sculă 
ca să rostească principalul, conclu
zia pe care cei adunați aici aveau 
datoria s-o tragă din discuție. — 
Trebuie să-ți stăpînești... Să-ți stă- 
pînești... Nu găsea cuvintele și-și 
mișca degetele încercînd să se 
facă înțeles.

— Nu am ce să stăpînesc. Sînt 
destul de stăpînit, — spuse cu 
fermitate Borodin care în clipa 
asta nu se mai gîndea decît Ia a- 
părarea Olei. — Nu ai dreptate, 
tovarășe Belkin.

— Cui îi vorbești tu în felul 
ăsta ? — se încruntă șeful secției.

Vetocika Roslova se apropie.cu 
pași mari de masa lui Belkin, vru 
să spună ceva, dar se răzgîndi și 
ieși din cameră. Dmitri Borodin 
nu-și plecă ochii sub privirea lui 
Belkin. Nu avea rost să se înfurie 
de vreme ce dreptatea era de par
tea lui.

— Ca activist al comitetului 
orășenesc nu vă pot spune nimic, 
dar ca tovarăș ar trebui să vă fie 
rușine, tovarășe Belkin. Nu faceți 
decît să răspîndiți bîrfelile.

Belkin privi împrejur parcă aî 
fi vrut să ia pereții martori, apoi 
îi arătă ușa.

— Du-te să iei aer, Borodin. 
Tu, Kejun, rămîi, — spuse el per
fect stăpîn pe sine.

la comitetul orășenesc se «prcțria 
de casa ei, situată intr-un cartier 
îndepărtat, în care tot timpul bt- 
zîiau cîteva avioane. Nu se gân
dise ce-o să-i spună. Știi doar că 
trebuie neapărat s-o vadă pe Ve
tocika.

dea 
Ros-

pe scena Teatrului Armatei
Pnmul spectacol dat de corul rus din Omsk la Teatrul de Estradă „C. Tănase"
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lea, vfoo-ncoace. — 
spuse Roslova sărind 
în barcă.

O porniră 
lungul malului. 
Iova stătea la 
și Olea vîsle*.

»— Ce s-a intim- 
plat cu voi • — întrebă Roslova. 
Olea rămase cu vîslele în aer, pri
vind cum se scurg de pe ele stro
pii străvezii.

MR " •

„AȘA VA FI

Mi st pare că ffe Konstantin 
Simonov îl atrage, U pasionea
ză — readucind me'eu pe prim 
plan tn dramaturgia sa — ca
racterul eroului puternic, ferm, 
dominai de o mare pasiune 
Iduntricd, care nu-și exteriori
zează insă sentimentele; sub 
înfățișarea sobră, gravă, reți
nută, eroul său ascunde o mare 
gingășie sufletească, căldură și 
sensibilitate.

Un astfel de caracter este de 
pildă, Dmitri lvanovici Save- , .
liev, eroul principal al piesei gingășie, cită atenție pentru 
„Așa va fiu. Dmitri Saveliev prietenul său dovedește acest 
nu mai are familie, războiul om în aparență grosolan șt su- 
i-a răpit-o, dar el nu e singur " ' ' . ............
pe lume. Primit cu afecțiune in 
familia academicianului Voron- 
țov, înconjurat de prietenia și 
respectul tovarășilor săi de 
arme, Saveliev va reuși înce
tul cu încetul să-și vindece rana 
adincă și dureroasă din sufle
tul său. Constantin Codrescu 
aduce pe scena Teatrului Ar
matei figura lui Dmitri Save
liev, printr-un joc sobru și re
ținut. profund interiorizat. Ac
torul exprimă prin mobilitatea 
feței, prin vibrația glasului 
(făcînd de cele mai multe ori 
economie de gesturi) firea ener
gică și hotărîtă a eroului, dar 
și durerea adîncă, greu de mîn- 
gîiat care-l macină. Un episod. 
Dmitri, este poftit să rămînă în 
familia academicianului. Felul 
în care Codrescu cercetează cu 
privirea lucrurile din încăpere 
reconstituind parcă in gind, în
fățișarea acestei case de pe 
vremea cînd locuia aci impreu- 
năț cu soția și copilul său, miș
carea abia perceptibilă a buze
lor, trădează marea suferință

pe care o ascunde cu grijă ce
lor din jur. Hotărît și energic 
atunci cind dă o indicație, 
stinjenit ți aproape copilăros, 
cind se supune voinței acade
micianului. Codrescu ne pune 
de la prima sa apariție In sce
nă, în fața unui personaj com
plex, interesant, pe care-l ur
mărești cu pasiune.
Iată-l de asemenea pe tovarășul 

de arme al lui Dmitri, veselul 
și robustul colonel de artilerie 
Ivanov (Gh. Cîmpeanu) Cită

perficial. Simți dincolo de exu
beranța și veselia lui, strădania 
de a-i face pe cei din jur să se 
simtă bine, să uite pentru o 
clipă de griji și dureri. Ar fi 
fost mai bine dacă Gh, Cîm
peanu, în afară de robustețea 
și vioiciunea contaminantă, ar 
fi dat personajului, mai ales in 
discuția- cu Olea, profunzime și 
înțelegere.

Ana Grigorievna Greci, me
dic maior, de asemenea prieten 
apropiat și vechi tovarăș de 
luptă al lui Dmitri, aduce în 
piesă o personalitate foarte in
teresantă. Ea face parte din 
acea categorie de oameni care 
uită de ei atunci cind simt că 
cei din jur au nevoie de spriji
nul lor. Inteligentă și înțeleap
tă, ironică și aspră Ana Grigo
rievna pare lipsită de feminita
te, se poartă ostășește, se îm
bracă ostășește. Și totuși, din
colo de această atitudine băr
bătească, bate o inimă caldă 
de femeie, blîndă și mînglietoa- 
re. Din păcate. Eugenia Bosln- 
ceanu e numai corectă în spec-

tacoi și din această pricind, 
nuanțele multiple ale persona- 
ju —' nu sini valorificate pe de
plin.

Civilii — musafirii lui Dmitri 
— sini academicianul și fata 
sa Olea. Un bătrin simoatic, o 
figură de savant distrat, de 
altfel energic fi talentat, care 
se simte între militari vesel și 
parcă întinerit. Spre regretul 
nostru — aici ca de altfel pe 
tot parcursul spectacolului, 
George Sion, îl transformă pe 
Voranțov într-un bătrin dis-

Concursul 
tinerilor 
actori

trat. Nu mersul tremurat, nu 
faptul că își pune galoșii greșit 
sînt dominantele personajului, 
și acest lucru nu a fost înțeles 
îndeajuns nici de actor, nici de 
regizor.

în această atmosferă veselă 
și prietenească, Dmitri Save
liev înțelege că nu-i este in
diferentă Olea. în această fată 
veselă și duioasă, simpatică și 
ambițioasă, a descoperit el o 
nouă tinerețe și s-a îndrăgostit. 
Să iubești! Da, aceasta s-o 
facă însă tinerii, nu el, un om 
cu părul încărunțit, suferind 
încă din cauza rănilor căpătate 
pe front. Și Constantin Codres-

cu ne exprimă toate sentimen
tele care-l copleșesc pe Save
liev. E prea mindru pentru a-și 
recunoaște că o iubește, se sim
te prea bine în tovărășia ei 
pentru a accepta să plece in 
concediu intr-o altă localitate, 
se zrede prea bătrin nentru a 
încerca să spere vreun moment 
că ea îl va putea iubi, lată-l 
imobilizat în pat, din pricina 
unei boli mai vechi, în vreme ce 
Olea crede că vor merge îm
preună la teatru, E atita resem
nare, atita părere de 'rău in 
privirea lui Saveliev-Codrescu, 
atita admirație nemărturisită a- 
tunci cînd o vede pe fată îmbră
cată în rochia ei cea mai fru
moasă, incit spectatorul înțele
ge la ce nouă grea încercare 
este pu$ eroul.

Are Simonov atita poezie, 
atita încredere și convingere în 
măreția dragostei acestoi oa
meni integri și maturi, incit un 
spectator, ortcit de sceptic ar fi 
nu poate să nu creadă în post 
bilitatea unei iubiri adevărate.

Olea nu numai că-l admiră, îl 
prețuiește pentru faptele lui de 
eroism și îl respectă peiSaveliev, 
dar îl și iubește. Ea știe că nu
mai ea poate să-i încălzească, 
să-i lumineze sufletul atît de 
greu rănit și îndurerat. Iar Li
liana Tomescu și-a purtat perso
najul, cu multă sensibilitate, de 
la fetița veselă și exuberantă, la 
studenta energică, de la admira
toarea plină de respect, pînă la 
îndrăgostita sfioasă, pasionată, 
Incit a convins și impresionat pe 
spectator. Dacă ar fi să pome-

nim, fie chiar numai scena fi
nală, tind actrița gradează cu 
măiestrie gingășia, pasiunea, du
rerea Olei, care nu primește atît 
de repede pe cît ar fi dorit răs
punsul omului iubit, și ar fi 
de ajuns pentru a dovedi inteli
gența cu care și-a conceput ac
trița rolul.

Tinărul regizor Lucian Pinti- 
lie, care își face debutul cu acest 
spectacol, a descifrat cu talent 
sensurile majore ale piesei, pu
ni nd în lumină — în mod preg
nant—frumusețea morală a omu
lui sovietic. De asemenea regizo
rul a știut să creeze acea am
bianță plăcută de familie, capa
bilă să aprindă în sufletul 
lui Dmitri Saveliev speranța 
intr-o viață nouă, a dat multă 
poezie episoadelor de dragoste 
nemărturisită dintre Dmitri și 
Olea, a coordonat au mină si
gură, momentele nodale ale pie 
sei. Nu putem să nu-i reproșăm 
însă lipsa de omogenitate a co
lectivului, decalajul supărător 
între unele interpretări izbutite 
(C. Codrescu și Liliana Tomes- 
cu) altele corecte (Eugenia Bo- 
sînceanu) sau chiar nesatisfăcă
toare (George Sion, Petru Popa) 
încărcarea spectacolului cu unele 
amănunte inutile, cum ar fi de 
pildă, jocul cu racheta de tenis 
din actul I etc.

Scăderile spectacolului nu pot 
umbri însă meritele evidente ale 
tînărului regizor care dovedește 
a ți un artist sensibil.

ADA SIMIONESCU



Rutină
ȘI INERȚIE

Eram la Galați și doream să 
fiu ceva despre adunările gene- 
ile ale organizațiilor de bază ale 
I.T.M. Ii explicam tovarășului 
ne Zaharia, secretar al comite- 
ilui orășenesc al U.T.M., că a- 
sasta mă va ajuta să-mi dau 
:ama de preocupările tinerilor 
ălățeni.
— Nimic mai simplu — îmi 

puse el — mă sfătuiesc cu acti- 
ul și apoi vă recomand citeva 
rganizații de bază. Știți... eu nu 
ot ține minte totul, dar instruc- 
>rii noștri, care trăiesc tot tim- 
ul jos, în mijlocul masei...
Așa am ajuns la „Vasile Roai- 

i“, un fel de combinat uni- 
ersal al industriei locale — de 
i secția mezeluri la cea de repa
st piese auto — și-am început 
iscuția cu tov. Pătulea Costică, 
îcretarul organizației de bază 

U.T.M.
— In adunările generale discu- 

im despre sarcinile organizației 
oastre...
— ?l
— Da, despre cotizații, despre 

lanul de muncă, despre darea 
e seamă, despre disciplină și 
roductivitatea muncii, despre... 
. — Ce ați discutat de pildă în 
știma adunare generală ? — am 
scercat eu să curm acest potop 
e generalități.
— Despre planul de, muncă. Și 

m hotărit să stringent fier vechi 
i borcane goale pentru a contri- 
ui și noi la fondurile Festivalu- 
in...

— Și cu o lună in urmă ?
— S-a discutat în jurul dării 

e seamă,
— Și acum 5 luni ?
— Nu țin minte exact, dar pro. 

abil ori planul de muncă, ori 
area de seamă, ori am luat 
masuri organizatorice", ori... 
iu i-am mai întrerupt. Consta
im cu amărăciune îngustimea 
tmelor adunărilor generale care 
e ținuseră in organizația lor. 
Lm desprins însă din tot ce mi-a 
pus vreo citeva „amănunte" : 
jvarășul Pătulea Costică este 
ecretarul acestei organizații de 
ază de 3 ani. Organizația lor 
umără 50 de membri. In acești 
■ei ani nu s-a organizat nici- 
^ată — măcar așa Ca o excep- 
'e de la regulă — o reuniune, 
n festival, o excursie, o seară li- 
rrară, ori vreo altă manifestare 
are să se deosebească cit de cît 
e banalele și interminabilele a- 
unări in care de ani de zile se 
iscută același lucru. Plecînd de 
i „Vasile Roaită" mă gîndeam: 
are ce or fi cuprinzind planurile 
e muncă ? Dar dările de sea- 
iă ? Oare tinerii mai sînt recep- 
ivi la asemenea probleme ? In 
ici un caz nu-mi puteam imagi- 
a că întregul lor orizont se măr- 
inește la această tematică să- 
acă.
N-am putut cerceta mai amă- 

unțit. I-am împărtășit tov. Ene 
ceste gînduri. A considerat un 
accident" penibil vizita mea la 
Vasile Roaită" despre care el 
Lisese informat că „merge bine" 
i mi-a recomandat să vizitez fa- 
rica „Fusul". I-am urmat in- 
emnul și iată-mă reeditind dis- 
uția.
. Apelînd la memorie, cu destul 
fort, tov. Păduraru Victoria, se- 
retara comitetului U.T.M.. „reuși 
ă-și amintească de trei adunări 
;enerale mai deosebite: într-o 

O VIZITA cu două urmări
în urmă cu cîteva luni, mai 

iuîfj activiști ai comitetelor raio- 
ale ale U.T.M. din diferite regiuni 
le țării au fost oaspeți ai tine* 
ior țărani muncitori de pe ogoa- 
ile raioanelor cooperativizate din 
îgiunile Galați și Constanța. A 
)St un prilej minunat de a în- 
ăța din experiența organizațiilor 
LT.M. de aici în transformarea 
jcialistă a agriculturii.
Printre oaspeți se aflau și pri- 

ni secretari ai comitetelor raio- 
ale ale U.T.M. Arad și Jimbolia 
In regiunea Timișoara : Ladislau 
chiff și respectiv Alexandru 
lizsay. Deși vizita aceasta le-a 
at în egală măsură posibilitatea 
i cunoască și apoi să aplice di- 
îrite metode de muncă specific 
nerești interesante, în antrenarea 
narilor țărani muncitori ’pe faga- 
il agriculturii socialiste, roadele 
e care le-au obținut de la întoar- 
erea acasă și pînă acum sînt to
ll diferite. Bineînțeles că aceste 
Dade sînt strîns legate de felul 
i care a știut fiecare din cei doi 
rimi secretari să răspîndească și 
i folosească experiența dobîndită 
u prilejul vizitei.
In privința aceasta am stat de 

orbă mai întîi cu tovarășul La- 
islau Schiff, prim secretar al Co- 
iitetului raional al U.T.M. Arad, 
ată ce ne-a spus:
— Ceea ce am văzut, am cău- 

it să popularizez piint.r-un arti- 
d1 în ziarul raional „Flacăra Ro- 
ie“.
Curiozitatea ne-a împins să răs

tim colecția ziarului și sa citim 
rticolul respectiv. Lectura lui îți 
ifățișează forfota din portul Con
tanta, frumusețile mării, o întîl- 
ire cu marinarii, un spectacol de 
stradă din oraș. La sfîrșit — cî- 
sva cuvinte despre tinerii satelor 
obrogene. In afară de articolul 
mintit, s-a mai făcut o sumară 
rezon tare a unor momente din 
impui vizitei, în fața activiștilor 
omitetului raional U.T.M.
Se înțelege că instructorii și cei- 

ilți activiști nu cunosc decît în 
irmcipiu că în Constanța și Ga- 
tți tinerii folosesc metode și for- 
le de muncă interesante pentru 
tragerea țăranilor muncitori pe 
alea agriculturii socialiste. De a- 
:eea, la rîndul lor, activiștii n-au 
ivut ce împărtăși secretarilor or
ganizațiilor de bază U.T.M. de la 

organizație de secție fusese invi
tat un activist de partid care a- 
vusese legături cu mișcarea mun
citorească în ilegalitate și care 
le povestise tinerilor despre lupta 
partidului în acea perioadă, o 
altă adunare în care se discutase 
atitudinea unei utemiste în pro
ducție Ș> față de sarcinile orga
nizației și în sfîrșit o adunare 
foarte recentă în care se înmîna- 
se steagul de fruntașă organiza
ției nr. 2 din fabrică. Atît. In rest 
se discută planuri de muncă, se 
fac dări de seamă etc. Aci sînt 
peste 300 de utemiști, dintre care 
multe fete. Am încercat să în
drept discuția pe un alt făgaș, 
ce ar dori să cunoască tinerii, 
ce-i preocupă, răspund adunările 
generale aspirațiilor utemiștilor, 
preocupărilor lor ? Tovarășa Pa
duraru n-a putut să-mi răspundă 
și nu pentru că n-avea experien
ță, ori nu-i cunoștea pe tineri. 
Dimpotrivă, a ieșit din rindurile 
lor, a urcat treaptă cu treaptă în 
munca de activist. Atunci î

Răspunsul cred că ar trebui să 
depășească activitatea celor doi 
secretari citați în rindurile de mai 
sus și să se oprească și la unii 
activiști ai comitetului orășenesc 
Este vorba de rutină și inerție. 
Se cercetează prea puțin preocu
pările utemiștilor și din această 
cauză adunările generale nu le 
reflectă. Aceasta în timp ce în 
orașul Galați există un noian de 
probleme privind viața tineretu
lui. Se află în oraș tineri care 
aspiră către cultură, dar și tineri 
care o ignorează, tineri fruntași 
la învățătură și in producție, dar 
și bulevardieri fără nici o ocupa
ție, deținători ai întregii game de 
apucături urite pe care le implică 
o atare îndeletnicire. Și trebuie să 
mărturisesc că în cele două orga
nizații citate sînt asemenea pro
bleme și sînt sigură că discuta
rea lor ar scoate activitatea din 
amorțeală, i-ar deschide largi 
perspective.

Dar vedeți... e greu să tnfrîngi 
inerția.

MARIETA VIDRAȘCU

La începutul acestui an s-a dat în folosință clubul piscicol 
din Sf. Gheorghe-Deltă.

In foto: Tinerii Ion Dunaev, Axenia Dănceanu, Olga Curhan- 
schi, Elena Antonov și Pavea Nistor în biblioteca clubului.

In legătură cu munca U. T. M. 
pentru transformarea socialistă a agriculturii 

în raioanele Arad și Jimbolia

sate, tinerilor țărani muncitori. Cu 
toate că de la înapoierea tovară
șului Schiff a fost o zi a secreta
rilor și în curind va fi alta, pen
tru nici una din ele n-a fost pla
nificată o expunere mai amplă 
despre experiența tinerilor din 
Constanța și Galați. Poate fi, în 
cazul acesta, de mirare faptul că 
sînt organizații de bază U. T. M. 
sătești aproape străine de proble
ma transformării socialiste a a- 
griculturii ?

Pîncota este o comună mare, cu 
peste 2000 familii. In sectorul so
cialist al agriculturii sînt cuprinse 
însă numai 42 familii într-o gos
podărie colectivă și 25 într-o în
tovărășire. Gospodăria colectivă, 
de la înființare, din anul 1952 și 
pînă acum, a crescut numai cu pa
tru familii. Tineri sînt mulți în 
comună, sînt de asemenea mai 
multe organizații de bază U.T.M. 
Părinții acestor tineri, în marea 
lor majoritate, sînt cultivatori de 
legume și zarzavaturi. Ținînd sea
ma că aproape toți se ocupă cu 
aceleași culturi, se putea porni pe 
aceasta bază munca pentru unirea 
lor într-o unitate agricolă coope
ratistă, toți avînd aceleași inte
rese, aceleași greutăți de învins, 
același țel. în Constanța, tovară
șul Schiff a întîlnit asemenea si
tuații sau i s-a vorbit despre ele. 
La rîndul sau, cu ajutorul activiș
tilor raionali U.T.M., putea să a- 
plice și la Pîncota învățămintele 
căpătate cu ocazia vizitei. Deo
camdată în Pîncota majoritatea pă
rinților utemiștilor din comună 
sînt individuali, iar utemiștii ne
îndrumați, neajutați, nu întreprind 
nici o acțiune pentru cooperati
vizarea agriculturii în comuna lor.

Dar daca exemplele din regiu
nile Constanța și Galați n-au fost 
cele mai potrivite pentru raionul 
Arad, de ce n-au căutat activiștii 
comitetului raional U.T.M. să ex
tindă exemplele pozitive pe care 
le au în propriul lor raion ? In 
comuna Sînmartin, de exemplu, 
comună a cărei cooperativizare a

Vizita delegației 
de oameni de cultură 

din R. S. F. S. R. 
în regiunea Cluj

Vineri, delegația de oameni de 
cultură din R.S.F.S.R. care parti
cipă la Decada culturii R.S.F.S.R. 
in țara noastră și-a continuat vi
zita în orașul și regiunea Cluj.

In cursul dimineții, E. 1. Afa
nasenko, ministrul Invățămintu- 
lui al R.S.F.S.R., conducătorul 
delegației a vizitat Școala medie 
de fete nr. 9 cu limba de pre
dare romînă. din Cluj.

V. A. Krotov, președintele Pre
zidiului filialei din Siberia de est 
a Academiei de Științe a U.R.S.S.. 
scriitorul V. A. Zakrutkin, E. P. 
Kareatkina, artistă a poporului 
din R.S.F.S.R., șsi prof. R. V. 
Merțlin, rectorul Universității 
„Cernîșevski" din Saratov, au 
vizitat uzinele „Janoș Herbak" 
din Cluj. Cu acest prilej oaspeții 
au participat la o întîlnire cu 
muncitorii fruntași în producție, 
inginerii și tehnicienii uzinelor.

Tot în cursul dimineții, mem
brii delegației sovietice în frunte 
cu E. I. Afanasenko, au fost oas
peții colectiviștilor din Luna de 
jos, raionul Gherla, comună în 
întregime cooperativizată.

Pretutindeni în cursul vizitelor 
oaspeții au fost . întimpinați cu 
deosebită căldură de oamenii 
muncii care și-au manifestat pu
ternic sentimentul de dragoste 
față de marele popor rus, față 
de prietenia romîno-sovietică.

Vineri după-amiază, E. I. Afa
nasenko, conducătorul delegației 
și V. A. Krotov, s-au întîlnit cu 
membrii filialei din Cluj a Aca
demiei R.P.R.; scriitorul V. A. 
Kakrutkin a participat la o întîl
nire cu spectatorii filmului sovie
tic „Dispărut fără urmă“ al cărui 
scenariu îi aparține, prezentat în 
premieră la cinematograful „Ti
neretului" din Cluj, artista po
porului din R.S.F.S.R. E. P. Ka 
reatkina a conferențiat la Biblio
teca Universității despre cultura 
in orașul Leningrad, iar prof. R. 
V. Merțlin s-a întîlnit cu cadrele 
didactice ale Universității „Bo
lyai";

fost terminată cu aha timp în 
urmă, aportul tineretului la acea
stă munca a fost deosebit de pre
țios. Echipele de agitație formate 
din utemiști au activat zi de zi, 
sub îndrumarea comuniștilor, pînă 
cînd ultimele familii de țărani 
muncitori au intrat în una din for
mele cooperatiste de lucrare a pa- 
mîntului. Din păcate, activitatea 
utemiștilor din Sînmartin a ră
mas un ghiocel stingher și cu el 
nu se poate face „primăvară** în 
activitatea comitetului raional 
U.T.M. Și situația va râmîne a- 
ceeași atîta vreme cît activiștii 
Comitetului raional U.T.M. Arad, 
în frunte cu primul secretar, vor 
privi transformarea socialistă a a- 
gri cult urii ca o problemă de cam
panie și nu permanenta, așa cum 
trebuie să fie. Concluziile le pot 
trage singuri, ținînd seama și de 
ceea ce au realizat tinerii dintr-un 
raion vecin cu al lor — Jimbolia, 
raion în care sînt aproape ace
leași condiții.

Iată ce l-a interesat în mod 
deosebit și ce a împărtășit tineri
lor la întoarcerea sa din Constan
ța și Galați, tovarășul Mizsay, 
primul secretar al Comitetului ra
ional U.T.M. Jimbolia.

— Ce m-a impresionat mai 
mult ? Activitatea tinerilor atît pe 
ogoare, cît și la căminele cultu
rale și colțurile roșii din gospo
dăriile colective.

La noi, problema creării de 
noi gospodării colective nu se mai 
pune, pentru că există gospodărie 
colectivă în fiecare comună și 
sat. Ne preocupă acum consolida
rea unităților existente și atrage
rea în ele a noi familii de țărani 
muncitori. Pentru aceasta, am ur
mărit cu mai multă atenție meto
dele și rezultatele tinerilor con- 
stănțeni, pe care am început să 
le aplicăm. La colectiva din Go- 
mana, raionul Negru Vodă, sînt 4 
echipe de tineret care au și ate
lajele în primire. S-au organizat 
și la noi echipe de tineret în gos
podăriile colective, iar la Cărpiniș

După o zi de muncă, ce poate fi mai plăcut pentru tinerii bătrinului lași decît o plimbare 
cu barca pe apele Iacului din minunatul parc al ștrandului/ Foto EUGEN CSIKOȘ
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VIITORII AGRONOMI
în sprijinul țărănimii muncitoare

De curind, ziarul nostru a inserat în coloanele sale chemarea 
studenților de la Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" din 
București adresată tuturor studenților din Institutele agrono
mice din țară pentru a sprijini in timpul practicii și al vacanței 
de vară muncile agricole, opera de transformare socialistă a 
agriculturii. Chemarea a găsit un larg ecou In rindurile stu
denților agronomi din țară. în adunări, in discuții ei au dez
bătut propunerile studenților bucureșteni și au hotărit să răs
pundă acestei chemări.

Publicăm mai jos răsounsurile studenților de la institutele 
agronomice din lași și Timișoara.

Răspunsul studenților 
Institutului agronomic 
„Profesor Ion lonescu 

de la Brad“ din lăți
Chemarea studenților Institu

tului agronomic „N. Bălcescu" 
București adresată tuturor stu
denților de la institutele agrono
mice din țară a stîrnit un viu in
teres în rindurile tuturor studen. 
ți lor institutului nostru.

însuflețiți de dorința de a a- 
duce o contribuție deosebită in o- 
pera de cooperativizare a agri
culturii în regiunile Moldovei, ne 
angajăm ca în perioada practicii 
și a vacanței de vară să tradu
cem în viață următoarele obiec
tive :

1. Mergind pe linia sprijinirii 
operei de cooperativizare a agri
culturii, cu ajutorul cadrelor di
dactice din institut se vor întoc
mi și distribui tuturor studenți
lor ce merg la practică și acelo
ra care merg în vacanță, materia
le adecvate regiunii și locului 
respectiv, privind popularizarea 
realizărilor sectorului socialist a- 
gricol și a avantajelor ce decurg 
din cooperativizarea agriculturii. 
Se va insista în mod deosebit a- 
supra metodelor folosite de raioa
nele și regiunile fruntașe in ac
țiunea de transformare socialis. 
fă a agriculturii. Fiecare tovarăș 
student va asigura difuzarea și 
prelucrarea acestor materiale in 
localitățile respective.

am făcut primii pași pentru a ne 
apropia de rezultatele tinerilor din 
Comana. N-am neglijat însă mun
ca pentru înființarea de întovă
rășiri agricole. In comuna Comlo- 
șul Mare, în urma muncii desfă
șurate de organizația U.T.M., sub 
conducerea organizației de partid, 
s-a creat o întovărășire agricolă 
ce poartă numele eroului tinere
tului — Vasile Roaită. In satul 
Iecea Mică sînt numai trei comu
niști. Sub îndrumarea lor. ute- 
miștii de aici au muncit fără pre
get pentru lămurirea țăranilor 
muncitori. Rezultatul — azi satul 
este în întregime cooperativizat.

Din cele învățate în vizita pe 
care am făcut-o în Constanța, am 
tras concluzia că o sarcină de prim 
ordin, este organizarea timpului 
liber al tineretului. Ne-am pro
pus sa facem și noi, ca cei din 
Hîrșova, Negru Vodă, Medgidia, 
excursii cu camioanele gospodă
riilor colective, la care să ia par
te mulți tineri ai căror părinți au 
gospodărie individuală. Vom or
ganiza de asemenea cît mai multe 
reuniuni tovărășești cu program 
artistic susținut de echipe forma
te din tineri colectiviști și indivi
duali. Ne-am dat seama că în fe
lul acesta legăturile, interesele co
mune ale tinerilor se vor închega 
mai mult, procesul de lămurire 
pentru atragerea celor cu gospo
dărie individuală în gospodăria 
colectivă se va desfășura mult 
mai convingător și mult mai re
pede.

în afară de aceasta, studiem po
sibilitatea ținerii ședințelor de 
birou în organizațiile de bază. A- 
vem posibilitatea în felul acesta să 
cunoaștem mai concret situația pe 
care o analizăm și să luăm măsuri 
mai eficiente. Deocamdată am fă
cut lucrul acesta în sectorul de 
stat, la S.M.T. Genei,

în loc de concluzie: recoman
dam activiștilor U.T.M. care lu
crează Ia sate să folosească în 
munca de transformare socialistă 
a agriculturii exemplul utemiști
lor, al Comitetului raional U.T.M. 
Jimbolia și să tragă învățămintele 
necesare din greșelile pe care 
le-au făcut cei de la Arad.

N. SIMIONESCU
C. BUCUR

2. Sub îndrumarea cadrelor di
dactice, in vederea Îmbinării teo
riei cu practica, se vor organiza 
la locurile de practică în O.A.C. 
și G.A.S. acțiuni tehnice cu scop 
demonstrativ.

3. Pentru convingerea practică 
a țărănimii despre superioritatea 
sistemului socialist în agricultu
ră, studenții ce vor face practică 
din anii I și III vor sprijini or
ganele locale ale puterii de stat, 
pentru a organiza deplasări cu 
grupuri de țărani individuali la 
Stațiunea Experimentală pentru 
cultura porumbului Podul-lloaiei, 
la G.A.S. și I.C.A.R. Odobești, Tg 
Frumos I.C.A.R., și la Stațiunea 
Experimentală zootehnică Rușețu.

4. In vederea consolidării și 
dezvoltării formelor cooperatiste 
de producție din agricultură, stu
denții ce merg in practică se vor 
deplasa în mijlocul unităților 
respective făcind expuneri pe dife
rite teme, Ințiind și organizarea 
vizitării unităților ăgricole socia
liste de stat evidențiate în obți
nerea de recolte bogate.

5. In scopul sprijinirii muncii 
desfășurate de către organizații
le U.T.M. de la sate, studenții 
utemiști ce vor face practică, cit 
și cei care merg în vacanță, vor 
participa activ la viața internă de 
organizație în vederea organiză
rii în comun de echipe artistice, 
sportive, inițierii muncii de fo
los obștesc organizării de serate 
literare și reuniuni tovărășești.

TradUcînd în viață obiectivele 
de mai sus, avem certitudinea că 
practica și vacanța de vară vor fi 
folosite din plin de către stu-

Aniversarea lui Charles de Linne
In cadrul marilor aniversări 

culturale inițiate de Consiliul 
Mondial al Păcii, vineri seara a 
avut loc în aula bibliotecii Cen- 

' trale Universitare o festivitate 
închinată aniversării a 250 de ani

PATRIA. BUCUREȘTI. PROGRE
SUL. T. VLADIMIRESCU, G. COȘBUC: 
Dragoste de mamă; REPUBLICA. 1. C. 
FRIMU: Cronica amanțilpr săraci ; 
CENTRAL. ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE. DON CA SI MO. OLGA BAN 
CIC • Ora H. complectare Muntele 
Retezat; V. ALECSA.NDRL AL. PO
POV: Oameni fără importanță; MA- 
GHERU. ELENA PAVEL, AL. SA- 
HIA. LIBERTĂȚII : Fiica mea
trăiește la Viena; LUMINA, POPU
LAR : Dispărut fără urmă; VICTORIA: 
Chitarele dragostei; DOINA, ILIE P1N-

T1LTE. VOLGA: Citadela «fărtmaU; 
MAXIM GORKI: .Decada culturii din 
R.S.FSR-. TIMPURI NOI: De la 
Volhov la Ango-a. soldatul uitat, arta 
de a picta TINERETULUI: Slnha 
Moca: GH. DOJA, 23 AUGUST; Don 
Juan: GRIVIȚA Balada Siberiei; VA 
SILE ROAITA P-ea tlrzlu; CULTU
RAL: Cu fața sp-e public; UNIREA: 
Corabia viselor; CONST DAVÎD: RTpa 
dracului; T. VLADIMIRESCU: Coasta 
lui Adam; ARTA. MOȘILOR: Ultima 
întîlnire; MUNCA: In toiul luptei.

Sîmbătă 25 mai 1957
PROGRAMUL I

8.30 - Muzică ; 9.00 - Muzică ins
trumentală și vocală de compozitori 
romlni; 10.00 — ,,Decada culturii 
R S.F.S. Ruse”. Program interpre_ 
lat de orchestre simfonice; 11.03 — 
Muzică de estradă: 12.15 — Muzică 
populară mexicană; 12.35 — Program 
interpretat de mari ansambluri romî- 
nești de cîntece; 13.03 — Concert de 
prînz; 15.03 — Program muzical alcă
tuit la sugestia elev»lor și studenților; 
16.15 — Vorbește Moscova ! 18.40 — 
Cîntă Florin Dorian; 19.10 — Inter
pret celebri de muzică de ope
ră ; 20.00 — 21.00 — Vă invi
tăm la dans; 21.15 — Să dansăm; 
22.00 — Buletin de știri, buletin me

Pentru regiunea București în urmă
toarele 24 ore: Vremea se ameliorea
ză, iar cerul devine schimbător mai 
mult noros rămînînd favorabil pentru 
ploi temporare. Vînt slab, pînă la po
trivit. Temperatura va crește ușor. 
Minimele vor. oscila între 12—14 grade, 
iar maximele între 20 și 23 grade.

Tentru următoarele trei zile, in țară:

Vremea devine schimbătoare și tempo
rar vor continua să cadă ploi parțiale. 
Vînt moderat din sectorul nord.estic 
cu intensificări locale. Temperatura 
staționară, excepttnd nordul țării unde 
va scădea treptat. Minimele vor oscila 
între 6 și 12 grade, iar maximele între 
14 și 24 grade.

denții noștri, aducînd în felul a- 
cesta modesta noastră contribuție 
la măreața operă de transformare 
socialistă a agriculturii în patria 
noastră.

COMITETUL U.T.M. DIN 
INSTITUTUL AGRONOMIC

CONSILIUL ASOCIAȚIEI 
STUDENȚILOR

Răspunsul studenților 
Institutului agionomic 

din Timițoara
Lulnd cunoștință de chemarea 

studenților Institutului agrono
mic „N. Bălcescu" din București 
studenții Institutului agronomic 
din Timișoara, însuflețiți de 
ceeași dorință sinceră de a ne 
aduce contribuția noastră tine
rească la opera de transformare 
socialistă a agriculturii, ne anga
jăm ca în perioada practicii de 
vară și a vacanței să transpunem 
in viață propunerile prevăzute in 
chemare și in plus ne angajăm :

— Să acordăm sprijin tehnico- 
organizatoric tuturor formelor de 
cooperare in producție agricolă a- 
flate in apropierea locului 
fectuarea practicii sau de 
cerea vacanței.

— In cadrul cercurilor 
țifice studențești, vom 
problemele de primă urgență ce 
se ivesc în unitățile agricole so
cialiste, și vom căuta să elabo
răm în timpul cei mai scurt pro
punerile noastre cu aplicare prac
tică in aceste unități agricole 
socialiste.

Sintem convinși că îndeplinind 
aceste angajamente împreună cu 
studențimea institutelor agrono. 
mice din intreaga țară, vom a- 
duce un aport insemnat in ope
ra de construire 
ia sate.

de e- 
petre-

știin- 
studia

a socialismului

COMITETUL 
INSTITUTUL

U.TM DIN 
AGRONOMIC 

TIMIȘOARA
CONSILIUL ASOCIAȚIEI 

STUDENȚILOR

de la nașterea marelui savant 
suedez Charles de Linne. Festi
vitatea a fost organizați de Co
mitetul Național oentn» Apărarea 
Păcii din R.P.R. și Societatea 
pentru Răspfndirea Științei și 
Culturii.

teorologic și sport: 22.30 — In ritm 
de dans.

PROGRAMUL II
14.03 „Decada culturii R.S.F.S. Ruse“ 

In program muzică populară rusă; 
14.40 - Muzică: 15.00 - Melodii de 
muzică ușoară; 18.05 — „Decada cul
turii R S.F.S. Ruse” : „Compozitorul 
săptămînii” : Alexandr Borodin; 19.00
— Dansați cu noi; 20.03 — Concert 
ghicitoare: Voci celebre; 21.05 — In 
ritm de sîrbă; 21.15 — Radiomagazin; 
22.00 — Muzică de dans; 22.30 — 
Vechi melodii populare romînești; 23.00
— Buletin de știri, buletin meteorologic 
și sport; 23.15 — Lucrări concertante în 
interpretarea violonistului Yehudi Me
nuhin: 23 52—0.50 — Muzică de dans.

Recepție in cinstea 
delegației Scupșcinei 

Populare Federative 
Iugoslaviaa R. P. F.

(Urmare din pag. l-a)
bre, preot Alexandru lonescu, 
Larisa Maieu, mitropolitul Jus
tin Moisescu, C. Putinică, Al. 
Sencovici, D. Simulescu. general 
locotenent I. Tutoveanu, Gh. Va- 
silichi, N, Vasu, Gh Vidrașcu, 
Al. Voitinovici, și alți deputați ai 
Marii Adunări Naționale, oameni 
de artă și cultură, conducători ai 
organizațiilor obștești, ziariști 
romlni și străini.

Au fost prezenți ambasadorii 
Stoian Pavlov — R.P. Bulgaria; 
Nikola Vujanovici — R.P.F. Iu
goslavia ; Miha Lako — R P. Al
bania ; Re Bo-nian — R.P. Chi
neză ; A, A. Epișev — Uniunea 
Sovietică; Ferenc Keieti - R.P. 
Ungară; Antonios Poumpouras 
— Grecia; Georg Stibi — R.D. 
Germană ; miniștri: Robert H.

Cuvîntarea tov. Constantin Pirvulescu, 
Președintele Marii Adunări Naționale
Dragi tovarăși și prieteni,
Permiteti-mi ca, în numele 

Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romine, să salut 
din toată inima prezența in mij
locul nostru a delegației Scupș
cinei Populare Federative Iugo
slave, condusă de tovarășul Blajo 
Ivanovici.

Noi sintem foarte bucuroși că 
dumneavoastră, soli ai popoare
lor iugoslave, ați putut, cu prile
jul scurtei vizite pe care ați fă- 
cut-o in țara noastră, să cunoaș
teți viața oamenilor muncii de la 
orașe și sate și unele din reali
zările obținute de poporul nostru, 
sub conducerea Partidului Z4un- 
citoresc Romin, in construcția 
noastră de stat, economică și cul
turală, precum și frumusețile pa
triei noastre

Sintem încredințați, dragi to
varăși că în cursul vizitei dum
neavoastră in diferite regiuni ale 
țării noastre, ați putut simți prie
tenia frățească pe care poporul 
nostru o are față de poporul iu
goslav.

La baza prieteniei noastre stau 
străvechi legături prietenești, tra. 
diții de vecinătate, de lupte îm
potriva asupritorilor comuni, pre
țuirea pe care a cucerit.o in ochii 
poporului romin poporul iugoslav, 
datorită luptei sale curajoase si 
pline de abnegație pentru liber, 
tate, împotriva cotropitorilor ger- 
mano-fasciști in timpul primului 
și îndeosebi celui de-al doilea 
război mondial, dorința fermă a 
poporului nostru de a trăi in 
pace și prietenie cu toate popoa
rele și dorința sa fierbinte de a 
întări continuu legăturile de prie
tenie și colaborare cu popoarele 
care construiesc viața nouă, socia
lista.

Relațiile de prietenie între Re
publica Federativă Iugoslavia și 
Republica Populară Romînă se 
bazează pe principiile declarații
lor comune semnate de reprezen
tanții guvernelor și partidelor 
noastre la București și Brioni și 
constituie o prețioasă contribu
ție la cauza păcii și socialismului 
și la triumful politicii de convie
țuire pașnică, prietenie și colabo. 
rare intre toate popoarele

Tovarăși,
In ultimii ani. în situația in

ternațională s-au petrecut modi
ficări profunde Cea mai impor
tantă între ele este transforma
rea socialismului într-un sistem 
mondial și permanenta consoli
dare a acestui sistem

In condițiile existentei celor 
două sisteme — socialist și caDi- 
talist — se afirmă cu tot mai 
multă putere superioritatea socia
lismului asupra capitalismului, se

Cuvîntarea conducătorului delegației 
Scupșcinei Populare Federative 

a R.P.F. Iugoslavia, Blajo Iovanovici
Documentele semnate la Bucu

rești și la Brioni reprezintă o 
bază solidă pentru dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor de bună 
vecinătate, prietenie și colabora
re dintre țările noastre și fac
torii hotiritorr din aceste țări.

Aceste documente au dat im
bold dezvoltării relațiilor dintre 
țăriie noastre și ap contribuit la 
Întărirea colaborării in diierite 
domenii.

Popoarele Iugoslaviei urmăresc 
cu mare interes realizările oame
nilor muncii din Republica Popu
lară Romînă care muncesc cu ab
negație pentru construirea socia
lismului in țara lor Noi am a- 
vut prilejul ca in călătoria pe 
care am făcut-o In tara dv. să 
cunoaștem mai îndeaproape efor
turile și succesele dv Aceste suc
cese sînt foarte însemnate. Noi 
știm că tara dv. a fost înapoiată 
din punct de vedere economic, la 
fel ca și tara noastră De aceea 
putem să apreciem în mod just 
ceea ce a fost realizat pînă acum 
și să înțelegem-ce eforturi mari 
au fost depuse pentru aceasta.

Popoarele Iugoslaviei se bucu
ră din inimă de succesele dv. de 
pînă acum, și vă doresc noi și 
noi realizări.

Popoarele țărilor noastre au 
fost legate în trecut de lupta co
mună pentru eliberare națională 
și independentă iar astăzi sint 
legate prin eforturile comune 
pentru menținerea păcii în iunie 
și prin lupta pentru consttui- 
rea socialismului La realizarea 
acestor țeluri o mare contribuție 
reprezintă și colaborarea lugosla 
viei și Romîniei bazată oe prin
cipiile respectării reciproce a su
veranității naționale, integrității 
teritoriale, egalității în dreoturi, 
neamestecului în afacerile inter
ne, a unei colaborări echitabile, 
principii cuprinse în documentele 
de la București și Brioni.

In lumea contemporană politi
ca de coexistență pașnică activă 
este o necesitate a timpului, 
mai eficace mijloc de formare

Thayer — S.U.A., 'Arieh HareU
— Israel; însărcinați cu afaceri: 
Albert Filz — Austria; Gottlieb 
Gut — Elveția; însărcinații cm 
afaceri ad-interim: Matti Pyyk- * 
ko — Finlanda; Phan Van Su
— R.D. Vietnam; Niels Haug- 
sted — Danemarca; Țoi Von Sil
— R.P.D. Coreeană; Milos Vojta
— R. Cehoslovacă; Kazimierz 
Janiszewski — R.P, Polonă șl 
alți membri ai corpului diploma
tic.

La recepție au rostit toasturi 
tovarășii Constantin Pirvulescu, 
președintele Marii Adunări Na
ționale a R.P.R, și Blajo lova- 
novici, conducătorul delegației 
Scupșcinei Populare Federative a 
R.P.F. Iugoslavia.

Recepția s-a desfășurat tntr-0 
atmosferă de caldă prietenie.

adeverește justețea învățăturii 
marxist-leniniste, care arată în
tregii omeniri drumul progresu
lui, drumul unui elan fără prece
dent al forțelor creatoare ale 0- 
muiui in folosul colectivității

Clasa noastiă muncitoare, oa
menii munco din Republica Popu
lară Romină. sini conștienți, că. 
muncindJ pentru ridicarea econo, 
miei și culturii patriei lor. contri
buie la întărirea forțelor socialis
mului Ne bucură succesele U- 
munii Sovietice, ale Chinei Popu
lare. ale Republicii Populare Fe
derative iugoslavia, ale tuturor 
țărilor care construiesc socialis
mul

In același timp noi traducem 
in viață in mod neabătut politica 
leninistă de coexistență pașnică 
cu toate țările, fără deosebire de 
sistemul lor social, ferm convinși 
că aceasta este singura cale de 
asigurare a unei păci durabile si 
a securității popoarelor

Desigur, că nu putem ignora 
eforturile pe care le fac cercurile 
agresive de a întreține încorda- 
rea și neîncrederea intre state, 
de a continua războiul rece, de a 
încerca să dezbine unitatea țări, 
lor socialiste, de a Împiedica im. 
bunătățirea relațiilor și dezvolta
rea legăturilor economice și cul
turale intre diferite țări. Dar o a. 
semenea politică este sortită eșe
cului.

Dragi oaspeți,
Vizita dumneavoastră in Re

publica Populară Romină consti
tuie o contribuție Însemnată la 
cauza dezvoltării legăturilor de 
prietenie intre țările noastre.

Sint convins că exprim un ade
văr atunci clnd declar că relațiile 
dintre popoarele noastre sint ex
presia vie a unei prietenii înteme
iate pe dragoste frățească, priete
nie, care integrată in aspirațiile 
tuturor constructorilor socialismu
lui. va sluji nu numai «copurilor 
comune ale acestora, dar. în ace
lași timp și cauzei consolidării 
securității internaționale, a păcii 
generale, cauză scumpă tuturor 
popoarelor.

In aceste ginduri și simțăminte., 
dați-mi voie dragi tovarăși, să 
ridic acest pahar pentru priete- 
nia dintre popoarele noastre și 
pentru prosperitatea și fericirea 
Republicii Populare Federative Iu
goslavia. pentru președintele Re
publicii Populare Federative Iugo
slavia, tovarășul losiu Broz 
Tito, care împlinește miine 65 de 
ani și căruia Ii urăm mulți ani și 
sănătate.

Trăiască marea cauză de neîn
vins a păcii, democrației și socia
lismului.

unor relații libere și democratice 
intre popoare și o condiție indis
pensabilă pentru dezvoltarea mai 
departe a socialismului în lume. 
Această politică a dat pînă acum 
rezultate evidente. Dezvoltarea 
acestei politici va ajuta la asigu
rarea colaborării intre tarile cu 
diferite orinduiri sociale și politicei 

As vrea să relev cu satisfacție 
că colaborarea de pînă acum din
tre tarile noastre a fosl rodnică ; 
ea a fost extinsă în toate dome
niile. Se traduc în viată acordu
rile și convențiile încheiate între 
cele două țări Vizitele reciproce 
de delegații și grupuri sini ex
presia dorinței comune de a dez
volta și pe mai departe relațiile 
noastre multilaterale

O mai bună cunoaștere prin 
schimburi de experiență va face 
ca relațiile noastre de bună ve
cinătate și prietenie să se adin- 
cească tot mai mult în folosul 
ambelor țări.

Sintem convinși că această vi
zită a noastră va fi o contribuție 
în plus pe drumul cunoașterii re
ciproce, al înțelegerii și al prie
teniei Noi sintem adine convinși 
că dezvoltarea continuă a rela
țiilor noastre va fi tot mai 'argă 
și mai rodnică Aceasta cores
punde dorințelor și intereselor 
popoarelor noastre. Aceasta co
respunde Și intereselor dezvoltă
rii socialismului in totalitatea lui 
și este o contribuție pentru cola
borarea pașnică în lume. în ge
neral

De aceea ridic acest pahar pen
tru fericirea și prosperitatea po
porului romîn prieten și a emi- 
nenților săi conducători, preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale tovarășul dr °etru 
Groza primul secretar al C.C. al 
P M.R, tovarășul Gh Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Chivu Stoica, 
pentru președintele Marii Adunări 
Naționale a R P R., tovarășul C. 
Pirvulescu. pentru dezvoltarea

cel continuă a colaborării prietenești 
a din*re popoarele noastre



Cea mai puternică torpilă
in temeliile orînduirii• • capitaliste

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 24 mai zia
rele din Moscova au publicat cu-, 
vîntarea rostită la 22 mai de N. SL 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., la conferința lucrătorilor 
din agricultura regiunilor din nord- 
vestul R.S.F.S.R. care a avut loc 
la Leningrad.

N. S. Hrușciov 
Uniunea Sovietică 
sibilitățile pentru 
TORII ANI SA 
DIN URMĂ STATELE UNITE 
ALE AMERICII IN CE PRIVE
ȘTE PRODUCȚIA DE PRODUSE 
ANIMALIERE PE CAP DE LO
CUITOR.

N. S. Hrușciov a arătat că în 
ce privește producția de lapte pe 
cap de locuitor, U.R.S.S. poate nu 
numai să ajungă din urmă Statele 
Unite ale Americii, dar să și în
treacă S.U.A. încă în 1958.

N. S. Hrușciov a relevat că în 
ce privește producția de carne pe 
cap de locuitor, Uniunea Sovietică 
poate ajunge din urmă Statele 
Unite ale Americii în anul 1960 
sau 1961.

N. S. Hrușciov a spus în con-

a spus că în 
există toate po- 
ca IN URMA

SE AJUNGĂ

Cuvintarea 
lui N. S. Hrușciov

tinuare : Am îndrăznit să provo
căm America la o întrecere paș
nică în cea mai importantă ramură 
economică, acea Americă în fața 
pungii căreia tremură și se lingu
șesc toate statele capitaliste. Sta
tele Unite aruncă unuia grîu pu
tred, altuia slănină rîncedă, altuia 
altă marfă pe care nu o pot des
face în țară. Și toți umblă în fața 
lor în vîrful picioarelor, se tem 
să nu le supere. Noi însă am fost 
întotdeauna mîndri, nu am recu
noscut măreția și superioritatea 
Statelor Unite imperialiste ale A- 
mericii. Și avem toate motivele 
să constatăm și să vedem măreția 
și superioritatea țării noastre so
cialiste.

N. S. Hrușciov a spus apoi: In 
1953 după plenara din septembrie 
a C.C. al P.C.U.S. și după rapor
tul pe care l-am prezentat la a- 
ceastă plenară, unii conducători ai 
S.U.A. au aruncat undița : dacă 
Rusia Sovietică ne va da mărfuri 
strategice, sau aur, am putea să

Examinarea plîngerii Siriei
în Consiliul de Securitate

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : In ședința din 
dimineața zilei de 23 mai, Con
siliul de Securitate a început exa
minarea plîngerii Siriei împotri
va încălcării de către Israel a 
acordului 
israelian.

Primul 
zentantul

de armistițiu siriano-

a luat cuvîntul repre- 
Siriei. Rafik Așa. El a

Cn'za de guvern din Franța
PARIS 24. — Corespondentul A- 

gerpres transmite: Vineri seara s-a 
anunțat la Paris, că după ce și-a 
încheiat consultările cu șefii dife
ritelor grupuri parlamentare, pre
ședintele Republicii Rene Coty, 
i-a încredințat lui Rene Pleven, 
fruntașul grupului „Uniunea demo
crată și socială de rezistența', mi
siunea de „a se informa pe lingă 
diferite grupuri politice" în vede
rea constituirii unui nou guvern.

După cum arată comentatorul 
agenției France Presse. misiunea 
încredințată lui Pleven nu repre
zintă nimic altceva decît o „tato
nare'' pe „drumul încă presărat cu 
obstacole care ar trebui să ducă 
la soluționarea crizei de guvern".

De asemenea, în cercurile poli
tice burgheze de la Paris s-a vor
bit cu insistentă zilele acestea de 
desemnarea lui Antoine Pinay, li
der al „independenților" și bine 
cunoscut pentru politica sa „euro
peană" și anti-democrată, ca succe
sor al lui'Mollet.

Pleven nu a ascuns felul în care 
va încerca „concilierea" dintre par-

fidele de dreapta pentru a permite 
constituirea noului cabinet, vor
bind despre „sacrificiile necesare 
in Algeria" adică de continuarea 
operațiilor militare atit de costisi
toare în această țară. Observato
rii politici din Paris subliniază însă 
că Pleven nu pare să aibă șanse 
de a rezolva repede criza, deoarece 
grupurile politice de dreapta de 
care dorește să țină seama nu sînt 
suficient de puternice pentru a 
constitui o majoritate guvernamen
tală durabilă.

Tocmai pentru că un asemenea 
guvern ar fi ușor pus in minoritate 
se caută în momentul de față atra
gerea altor partide in viitorul gu
vern. Cercurile de dreapta iți în- 
dreaptă eforturile mai ales înspre 
socialiști, care în guvernarea de 
pină acum au dus o politică ce le-a 
dat satisfacție.

Singura soluție reală a crizei 
actuale constă, după cum arată 
ziarele democrate, în revenirea la 
politica cu adevărat conformă in
tereselor țării, enunțate de partide
le de stingă înaintea alegerilor din 
2 ianuarie 1956.

arătat că trupele israeliene, în
câlcind acordul de armistițiu si- 
riano-israelian, au început cons
truirea unui pod strategic în 
zona demilitarizată.

Rafik Așa a spus că construi
rea podului de către autoritățile 
israeliene este însoțită de diferite 
lucrări de fortificație și că în 
zona demilitarizată se află forțe 
polițienești și militare israeliene^ 
iar căile de acces spre pod sînt 
minate. Această situație, a spus 
delegatul Siriei, crează condiții 
militare avantajoase Israelului și 
poate contribui la diferite provo
cări și incidente împotriva Siriei.

El a propus să se condamne 
încălcarea de către Israel a acor
dului de armistițiu și a rezoluției 
Consiliului de Securitate din 18 
mai 1951.

Rafik Așa a făcut de asemenea 
propuneri concrete urmărind asi
gurarea păcii și linișteî în aceas- 

' tă regiune.
Reprezentantul Israelului, Ki- 

; dron. care a luat apoi cuvîntul, 
' a negat încălcarea vădită de că- 
tre țara sa a acordului de armis
tițiu și a rezoluției Consiliului de 

i Securitate. Consiliul de Securita- 
te va continua discutarea plinge- 

| rii Siriei în ședința din 28 mai.

Plenara F.T.C.I. și-a 
încheiat lucrările

TAIPE 24 (Agerpres). — Agen
ția United Preșs anunță că la 
Taipe au avut loc manifestații an- 
ti-americane extrem de violente. 
Mulțimea a manifestat în fața 
ambasadei americane în semn de 
protest împotriva achitării de că
tre un tribunal militar american 
a sergentului Reynolds din arma
ta Statelor Unite care fără motiv 
a asasinat pe un chinez. Manifes- 
tanții strigau „Vrem să vedem pe 
reprezentantul barbariilor ameri
cane". Furia manifestanților, în 
număr de zece mii, a ajuns la 
culme atunci cînd s-a răspîndit 
vestea că sergentul Reynolds a și 
ibzutit să plece din insulă.

Mulțimea a rupt cordoanele de 
polițiști care barau intrarea în am
basada americană. Pătrunzînd înă
untru manifestanții au devastat în 
mare parte mobilierul ambasadei 
și au rupt în bucăți drapelul a- 
merican. De asemenea au fost dis
truse automobilele aflate în ga
rajul ambasadei.

Manifestanții au încercat să in
cendieze ambasada. Acest inci
dent poate influența relațiile din
tre gomindaniști și americani. Mi
nisterul Justiției ciankaișist a de
clarat că indulgența tribunalului 
militar american față de crima 
lui Reynolds ar putea duce la re
vizuirea statutului forțelor ameri
cane staționate în Tai van și care 
se bucură de statut diplomatic. 
Datorită gravelor incidente care 
au avut loc la Taipe ambasadorul

S.U.A., Karl Rankin, care plecase 
în concediu și-a întrerupt călăto
ria întoreîndu-se urgent în capi
tala Taivanului. Comentând inci
dentele de la Taipe agențiile oc
cidentale subliniază că „aceasta 
este cea mai violentă izbucnire a 
sentimentelor antiamericane" de 
cînd ciankaișiștii stăpînesc în Tai- 
van.

ROMA 24 (Agerpres). — In 
seara zilei de 22 mai s-au încheiat 
lucrările plenarei Comitetului 
Central al Federației Tineretului 
Comunist Italian (F.T.C.I.).

In cadrul plenarei Renzo Tri- 
velli, secretarul general a! 
F.T.C.I., a rostit o amplă cuvîn- 
tare.

In încheierea lucrărilor * sale 
Comitetul F.T.C.I. a discutat co
municarea lui Cerni cu privire la 
preschimbarea carnetelor de mem
bru și la creșterea rindurilor Fe
derației Tineretului Comunist Ita-

Lucrările Congresului 
Noii Uniuni Democrate 
a Tineretului Chinez conștiința începe săde mult Incit

PEKIN 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : In ședința din
23 mai a celui de al IlI-lea Con
gres al Noii Uniuni Democrate a 
Tineretului Chinez, Li Fu-ci un, 
locțiitor al premierului Consiliu
lui de stat, a prezentat raportul 
„Despre construcția cu dragoste 
și grijă a țării".

★

PEKIN 24 (Agerpres). — I-a
24 mai cel de-al treilea Congres 
al Noii Uniuni Democrate a Tine
retului Chinez a adoptat în una
nimitate noua denumire a acestei 
organizații — Uniunea Tineretu
lui Comunist Chinez. In rezolu
ția privind schimbarea 'denumirii 
Uniunii se arată că noua denu
mire reflectă mai bine sarcinile 
politice

lin 24 mai 
\enea noul 

fost • ales 
•ătuit din 
bri su
jet.

Funeraliile lui 6. Bacovi;Pentru dezvoltarea 
și îmbunătățirea relațiilor 

dintre U.R.S.S. și R. F. Germană
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite :
După cum s-a mai anunțat în 

presă, în nota sa din 16 aprilie 
a.c., guvernul Republicii Federale 
Germane a acceptat propunerea 
guvernului sovietic cu privire la 
ducerea de tratative guverna
mentale în problema dezvoltării 
și îmbunătățirii relațiilor dintre 
U.R.S.S. și R. F. Germană.

Guvernul sovietic a remis ur
mătorul răspuns la sus-amintita 
notă a guvernului R. F. Germa
ne :

„Ministerul Afacerilor Externe 
al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste asigură de respectul 
său ambasada Republicii Fede- 

.rale Germane în U.R.S.S. și în 
legătură cu nota din 16 aprilie 
a.c. a guvernului Republicii Fe
derale are onoarea să comunice 
următoarele :

Guvernul sovietic ia notă de 
faptul că guvernul R.F. Germane 
a acceptat să ducă în curînd tra
tative guvernamentale în proble
ma dezvoltării și îmbunătățirii 
relațiilor dintre U.R.S.S. și R.F. 
Germană. In legătură cu dorința 
exprimată de guvernul 
ca tratativele să fie 
Moscova, iar semnarea 
lor care urmează a fi 
să aibă loc la Bonn, 
sovietic invită o delegație guver
namentală a R.F. Germane să 
vină la Moscova pentru a începe 
tratative la 15 iunie a.c., dacă 
această dată convine guvernului 
R.F. Germane.

Guvernul U.R.S.S. pornește de 
la premiza că în timpul acestor 
tratative vor fi discutate proble
mele privind relațiile dintre 
U.R.S.S. și R.F. Germană stabi
lite 
Ire

căreia l s-a răpit dreptul n 
ral de a trăi. Bacovia a pre 
fit socialismul cum presimte 
de iarbă ce moare firul ce va 
via“.

Vorbind despre poetul dispi 
poetul Ion Brad a spus:

,,/n lirica lui modernă, cur 
nanfe stranii și tulburătoare, 
ascultat strigătele unei conști 
torturate de inumanitatea 
lumi agonice, lume de care t 
rile noastre azi nu se mai 
vesc. Destule generații de p 
de la Eminescu la Bacovia 
plătit prea scump cu tinerefec 
sănătatea, cu visurile lor sftț 
păcatele lumii după care ni 
vine să plîngem.

Pentru umanitatea adtnci 
sufletului lui Bacovia, pentru 
doabele pe care le-a adăi 
poeziei romînești, să fie tin 
tea, clntecele și lacrimile n 
tre, cea mai curată cunună 
căpătiiul marelui poet".

De la Casa Scriitorilor, cc 
giul funebru s-a îndreptat 
către cimitirul Bellu unde i 
vut loc înhumarea.

La mormînt, a luat cuvl 
poetul Miron Radu Para: 
vescu.

„Noi, cei prezenfi aici ca 
aducem un ultim omagiu - 
spus vorbitorul — știm 
nu poetul Bacovia a murit, 
omul care a fost. Dar pentru 
care înțelegem prin arta ret 
(ionară arta care transformi 
fletul și plămădește caracteru 
nui om nou, pentru noi, un 
este una cu omul dintr-insul

Intr-o lume a exploatării 
tiraniei, Bacovia a visat pri 
vara tovărășiei și a libert 
Versul lui de protest a avui 
rismul încărcat de vitriol, un 
triol urzind cu o înaripată 
cără lirică. Protestul social ai 
Bacovia a stat tn primul rine 
refuz : refuzul fafă de lumea 
lor pufini și îmbuibați, în pag 
și spre suferin/a milioanelor 
muncitori vlăguifi și înfome 

în zorii unei lumi drept, 
limpezi, în zorii lumii prolei 
lor, Bacovia a fost la el ac. 
nu pribeag rătăcitor, neînțeles 
murit pe această vreme de 
măvară ploioasă ce pare un o 
giu al naturii care îl pltnge 
ploile ei odată cu lacrimile t 
stre“.

Vineri după-amlază, scriitori, 
cititori și prieteni au condus pe 
ultimul său drum pe poetul 
George Bacovia, reprezentant de 
frunte al literaturii romîne, dece
dat in dimineața zilei de 22 mai.

Joi după.amiază și vineri di
mineața, prin fața catafalcului 
cu corpul neînsuflețit al poetului, 
depus la Casa Scriitorilor „Mi
hail Sadoveanu" din Capitală, 
s-au perindat numeroși oameni 
de artă și cultură, studențț cu- 
noscuți, muiți din cei care au a- 
preciat opera dispărutului.

In jurul catafalcului au făcut 
de gardă reprezentanți ai vieții 
noastre culturale, scriitori tineri 
și vîrstnici.

Din ultima gardă au făcut par. 
te : Ion Pas, adjunct al ministru
lui Invățămintului și Culturii, 
Pavel Țugui, Eugen Jebeleanu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., Aurel Mihale și Pe
rene Szemler, secretari ai Uniu- 
unii Scriitorilor, scriitorii Mihail 
Novicov, Scarlat Ca'.imachi și 
Dumitru Corbea.

La ora 16, la Casa Scriitori
lor „Mihail Sadoveanu" a avut 
loc adunarea de doliu.

A lut cuvintul prof. univ. Ion 
Vitner. care a spus printre altele:

„lntr-o lume dominată de befia 
indiferentă, orgiacă, a căutători
lor de aur. poezia lui Bacovia a 
irupt cu tragismul ei sflșietor. 
Veninul existentei cotidiene a 
unui intelectual din mulfime și 
a unui artist demn pătruns de 
onestitate, Bacovia l-a distilat tn 
vers. El a repurtat o victorie 
personală împotriva efectului ni
micitor, toxic, al existenfei In lu
mea capitalistă.

Bacovia a visat viitorul ilumi
nat de puterea muncii și a mun
citorilor. Dorinfa sa a fost ca tn 
perspectiva acestui viitor, devenit 
prezent „să mai surtd numai o 
clipă". In felul acesta poetul du
rerii a închis ochii împăcat cu 
sine însuși și cu lumea pe care 
a dorit-ou.

In cuvîntul său, criticul literar 
Mihail Petroveanu a spus:

„Născută din suferință, ale că
rei rădăcini trebuie căutate In so
cietatea agonică a epocii sale și 
tn propriul său trup, arta lui G. 
Bacovia este una din cele mai 
vii și mai autentice. Sarcasmul 
lui, în fond revendicativ, are a- 
mărăciunea unei fiinfe simple

Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și cancelarul federal. 
K. Adenauer. Guvernul sovietic 
are în vedere, printre altele, în
cheierea unor acorduri corespun
zătoare care să creeze o bază 
trainică pentru lărgirea și dez
voltarea multilaterală a legătu
rilor comerciale, tehnico științifi
ce și culturale dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Federală 
Germană, precum și încheierea 
unei convenții consulare care să 
stabilească drepturile părților de 
a apăra interesele cetățenilor 
lor.

In ce privește problema repa
trierilor, amintită în nota guver
nului R.F, Germane, este necesar 
să subliniem că, după cum se 
știe prea bine, guvernul U.R S.S. 
a repatriat pe toți cetățenii ger
mani condamnați pe vremuri în 
U.R.S.S., despre care s-a discu
tat în cadrul tratativelor din 
septembrie 1955 cu delegația gu
vernamentală a R.F. Germane. 
Se înțelege că acest lucru nu ex
clude faptul că în cursul aplică
rii măsurilor de repatriere a unor 
cetățeni germani din Uniunea 
Sovietică se pot ivi unele pro
bleme de ordin practic, precum 
și probleme legate de pildă de 
înapoierea în patrie a cetățeni
lor sovietici strămutați care se 
mai află încă în Republica Fede
rală.

Guvernul U.R.S.S. își exprimă 
speranța că tratativele de la 
Moscova între delegațiile guver
namentale ale U.R.S.S. și R.F, 
Germane vor duce la încheierea 
unor acorduri care vor corespunde 
intereselor dezvoltării colaborării 
pașnice și a înțelegerii între Uni
unea Sovietică și Republica Fede
rală Germană.

Moscova 23 mai 1957".
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cede. Am declarat cu toată con
vingerea că 'Tara Sovietică va dis
pune de cantități suficiente de 
came, grăsimi și alte produse. 
Este interesant acum ce vor spune 
imperialiștii din S.U.A. cînd vor 
citi că U.R.S.S. a hotărît să-i a- 
jungă din urmă chiar în urmă
torii ani în ce privește producția ■ 
de came, grăsimi, lapte pe cap 
de locuitor.

în continuare N. S. Hrușciov a 
spus : în prezent, imperialiștii au 
născocit o „teorie“. Ei spun: 
Uniunea Sovietică posedă bomba 
cu hidrogen. Această bombă o are 
și S.U.A., iar acum și Anglia. Și 
dat fiind că bomba cu hidrogen 
este o armă extrem de puternică, 
nici una din părți nu o va folosi, 
ci se vor intimida una pe cealaltă 
cu această bombă, vor duce răz
boiul rece, vor trăi după principiul 
„nici pace, nici război". Noi, oa
menii sovietici, sîntem împotriva 
acestui principiu. NOI SINTEM 
PENTRU PACE, PENTRU IN
TERZICEREA ARMELOR A- 
TOMICE ȘI CU HIDROGEN 
ȘI CHEMAM LA ACEASTA 
S.U.A. ȘI ANGLIA. Noi nu 
intenționăm să aruncăm. în aer 
lumea capitalistă cu bombe. 
Dacă vom ajunge din urmă S.U.A. 
în ce privește nivelul producției 
de carne, grăsimi și lapte pe cap 
de locuitor prin aceasta vom lansa 
cea mai puternică torpilă în te
meliile ORÎNDUIRII CAPITA
LISTE.

N. S. Hrușciov a spus apoi:
Considerăm că situația noastră 

internațională este bună. Ați citit 
desigur scrisorile adresate de gu
vernul sovietic șefilor unei serii de 
state străine. In aceste scrisori, 
guvernul sovietic și-a expus deschis 
punctul de vedere asupra princi
palelor probleme internaționale, 
pornind în primul rînd de la in
teresele menținerii și întăririi păcii 
în întreaga lume. Politica de pace 
a guvernului sovietic este sprijinită 
de întreaga omenire progresistă.

Toți știu că vrem pace și luptăm 
pentru ea nu pentru că țara noa
stră ar fi slabă. Cîrmuitorii lagăru
lui imperialist, tot felul de ațîță- 
tori la război, cunosc și simt forța 
noastră, puterea noastră. Dacă 
vom promova și pe ctitor o poli
tică de pace dar fermă, amatorii 
de tot felul de aventuri își cor a- 
duce bine aminte pe unde trec 
frontierele noastre și nu numai 
frontierele, ci și interesele noastre.

grăsimi sau alte 
spus ca putem 

strategice, dar 
înrobitoare ca 

prime prețioase 
schimbul grăsimii

PEKIN. La 24 mai, Cijan Si-jo. 
președintele Asociației poonlare 
chineze pentru studierea relații
lor internaționale, a oferit o re
cepție în cinstea lui Edgar Faure, 
fost prim-ministru al Franței, 
care se află in China la invita
ția Asociației.

BUDAPESTA. Din Inițiativa 
membrilor organizației Uniunii 
Tineretului Comunist, la Institu
tul politehnic din 
început stringerea 
pe o declarație de 
triva experiențelor
mică și cu hidrogen.

LENINGRAD. Prof. I. D. Jon- 
golovici a prezentat la Societatea

Budapesta a 
de semnături 
protest împo- 
cu arma ato-

LNȘȘajARI « aJMKKTARII •^ȚIRI » INSEIgARI

Clandestin
Poliția din Torino a intrat, săp- 

tămîna trecută, în panică. In oraș 
a fost văzut fostul prinț moșteni
tor Victor Emanuel, fiul ex rege
lui Umberto. Această apariție nea
șteptată a pus toată lumea pe jă
ratec. Ex prințul nu are voie,

In legătură cu criza 
de guvern din Finlanda

„V-am exploatat așa 
mă mustre...

Ești concediat /** din Dally Worker — New-York

Intre Brigitte și Papa

HELSINKI 24 (Agerpres). — 
La 24 mai U. K. Kekkonen, pre
ședintele Finlandei, a însărcinat 
pe actualul președinte al parla
mentului, V. I. Sukselainen, pre
ședintele Uniunii agrare, să for
meze noul guvern. Sukselainen a 
acceptat propunerea.

Președintele republicii a reco
mandat lui Sukselainen ca la for
marea cabinetului să mențină în 
limita posibilităților actuala bază 
guvernamentală.

federal 
duse la 

acorduri- 
încheiate 
guvernul

prin, schimbul de scrisori în- 
N. A. Bulganin, președintele

Vizita delegației parlamentare 
romîne în R Cehoslovacă

PRAGA 24. — Corespondentul 
Agerpres transmite :

In dimineața zilei de 24 mai, 
la invitația Adunării Naționale a 
R. Cehoslovace, a sosit în capi
tala Cehoslovaciei delegația Ma
rii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne în frunte cu 
tov. Gheorghe Stoica membru al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale. membru al C.C. al P.M.R., 
conducătorul delegației.

Avionul special din București a 
aterizat pe aeroportul Ruzin la 
ora 10,50 (ora Cehoslovaciei). 
Oamenii muncii din Praga veniți

de Geografie a U.R.S.S. un refe
rat privitor la dimensiunile pă- 
mintului.

După studierea întregului ma
terial s-a ajuns la concluzia că 
lungimea diametrului pământului, 
care fusese adoptată oficial pină 
în prezent, trebuie redusă cu 500 
metri. Aceasta va avea drept 
consecință modificarea distanței 
de la pămînt la soare cu pes:e 
12.000 km., precum șj a tuturor 
distanțelor din univers.

MADRID. Sevilla Ar ti gas, di
rectorul general al învățământu
lui primar de pe Ungă guvernul 
franchist. a recunoscut că in mo
mentul de față există In Spania 
4 milioane de analfabeți, d^itre 
care 2.000 000 sini copii de vir- 
stă școlară. 1

în întîmpinare, pionieri cu 
chete de flori au ovaționat 
duros pe membrii delegației 
mine. Delegația a fost salutată 
în numele întregului popor ceho
slovac de Iozef Valo, vicepreșe
dinte al Adunării Naționale a R. 
Cehoslovace.

Conducătorul delegației romî
ne, tov. Gheorghe Stoica, a rostit 
apoi o cuvîntare de răspuns

După ce a vorbit despre rela
țiile de prietenie dintre popoarele 
cehoslovac și romîn, vorbitorul a 
spus:

In anii de după eliberare, prie
tenia tradițională dintre popoare- 

I le noastre a cunoscut o înflorire 
I fără precedent pe baza caracteru

lui comun al orînduirii de stat, 
a comunității de interese pe ca
lea construirii socialismului și 
ideologiei comune marxist-lenin- 
iste.

In cursul după-amiezii, delega
ția romînă a făcut o vizită la 
Adunarea Națională a R. Ceho
slovace.

In numele Adunării Naționale 
Cehoslovace, președintele Zdenek 
Fierlinger a salutat delegația ro
mînă.

In continuare, a avut loc un 
schimb de păreri între membrii 
delegației romîne și reprezentan
ții Adunării Naționale a R. Ce
hoslovace in legătură cu meto
dele de muncă și de activitate ale 
forurilor supreme legislative ale 
celor două țări.

Seara, în cinstea oaspeților, în 
sala Teatrului Național din Pra- 
ga a avut loc un spectacol de 
gală.

bu
că 1- 
ro-

Lucrările Seminarului internaționa 
asupra educării adulților

La Sinaia au continuat vineri 
lucrările Seminarului internațio
nal asupra educării adulților, or
ganizat de Federația mondială a 
asociațiilor pentru Națiunile Fi
nite in colaborare cu U.N.E.S.C.O.

In cele două grupe de lucru au 
avut loc discuții pe marginea ra
poartelor prezentate în zilele pre
cedente de reprezentanții a 14 
țări din Europa. Intr-una din 
grupe discuțiile au avut ca obiect 
rolul filmelor, diapozitivelor și 
discurilor in educarea adulților. 
In cealaltă grupă a luat cuvin
tul Octav Livezeanu, vicepreședin
te al I.R.R.C.S. care s-a ocupat 
într-o scurtă comunicare de rolul 
universităților (cursuri serale și 
fără frecvență) și al Asociației

din R.P.R. pentru Națiunile U 
în educarea profesională a adi 
lor. în aceeași grupă au prezei 
comunicări particîpanți din U 
nea Sovietică și Anglia.

In cursul după-amiezii, 
cadrul conferințelor plenare 
seminarului internațional, p 
Stanciu Stoian, directorul Inst 
tuiui de științe pedagogice, a l 
zentat o amplă și document 
expunere intitulată: „Educ; 
adulților și progresul econo 
și sociăl".

Seara, participant» la semi 
au asistat la un spectacol prez 
tat de Teatrul satiric muz 
„Constantin Tănase" din Bu 
rești, care a avut loc la Casa 
Cultură din Sinaia.

Turneul lui Constantin Silvestri 
în Anglia

Terminlndu-și turneul între
prins in R. Cehoslovacă dirijorul 
Constantin Silvestri, artist al 
poporului din R.P.R., a părăsit 
joi 24 mai Praga îndrepțindu-se 
pe calea aerului spre Anglia unde 
va susține mai multe concerte.

Maestrul Constantin Silvestri 
va dirija la l și 5 iunie la Lon

dra ,,London Philarmonic Orch 
tra“, al cărei program va cupr 
de ,,Missa solemnis" de Beet 
ven.

Apoi dirijorul romîn va înt 
prinde împreună cu aceeași i 
chestră londoneză un turneu 
ctteva localități din Anglia. '

Comemorarea lui E. de Martonni

O nouă „senzație" pa
sionează presa occidenală: 
disputa dintre una din cele 
mai celebre vedete de cine
matograf de la ora actuală 
Brigitte Bardot și... Papa Pius 
al Xll-lea.

„Atacul" a fost dezlănțuit 
de Vatican cind un cotidian 
italian a reprodus pe prima pa
gină imaginea unui bust deo
sebit de atrăgător, presupus a 
fi al Brigittei Bardot. Vatica
nul criticînd invadarea Romei 
cu asemenea „imagini porno
grafice", a determinat-o pe; ve
deta franceză — dacă ar fi să 
dăm crezare ziarului „II Tem
po" — să-l dea în judecată pe 
Papă. Motivul invocat în pre
supusul proces nu ar fi de
făimarea, ci concurența neloia
lă. Intr-adevăr vedeta franceză

a remarcat, laolaltă cu cititorii 
revistelor de mare tiraj, că su
veranul Pontif își dispută în
tâietatea pe prima pagină a 
marilor reviste ilustrate cu ve
dete de cinematograf.

In fața acestei situații, fru
moasa Brigitte s-a făcut e- 
coul „cover-girls“-urilor (ma
nechine care ilustrează deo- 
bicei copertele revistelor) le
zate de „concurența neloială" 
a Papei. Ea s-a plins că Papa 
le împiedică să-și cîștige exis
tența luîndu-le. locul din pa
ginile revistelor ilustrate.

Și acum publicul este chemat 
să-și spună verdictul : Dacă 
preferă să vadă bustul frumoa
sei Brigitte și al colegelor ei 
mai mult sau mai puțin cunos
cute,’sau al... Papei Pius al 
Xll-lea. Z. F.

I Un copil boa 
i un pahar de lapte
• — întotdeauna aceasta a
jfost o imagine triumfătoare și 
t emoționantă a vieții. Acum, 
|serviciile sanitare din Statele 
| Unite trec la măsurarea radio, 
iactivității conținute în laptele 
| furnizat de cinci orașe ameri- 
fcane. Datele obținute în ultimii 
X doi ani au dovedit creșterea 
I cantităților de stronțiu 90 și 
(cesiu 137 in lapte.

Dementele experiențe cu 
arma atomică ale ațîțătorilor 
la război își arată roadele:

] un copil bea un pahar cu 
î lapte...
? un copil bea un pahar cu 

otravă...

i

F.

prin Italia
prin constituția republicii, să cal
ce pămîntul Italiei. Cu toată a- 
ceastă restricție, Victor Emanuel a 
intrat clandestin în Italia și a 
stat două zile la Torino. Princiarul 
infractor a fost găzduit de mo- 
narhiști de vază și primit cu căl
dură de rectorul Universității Al- 
lara, care, îl înscrisese la una din 
Tacultăți, călcînd constituția. Fără 
să riște prea mult, ca orice os 
domnesc, junele prinț a plecat re
pede, ne mai așteptând sosirea po
liției.

Acest balon de încercare al foș
tilor monarhi italieni își are tâl
cul său. Pe deoparte, sosirea ex- 
prințului în plină criză politică 
urmărea activizarea cercurilor mo
narhiste. Pe de altă parte, Victor- 
Emanuel vroia să constate cît e 
de mare popularitatea de care se 
bucură monarhia și cît sînt de a- 
propiate șansele unei reîntoarceri. 
Plecarea precipitată, în aceeași 
mașină care l-a adus pe furiș, do
vedește popularitatea și șansele ce 
le are o eventuală restaurare a 
monarhiei.

Cu prilejul deschiderii Tîrgului 
din Paris, care are loc la 25 mai, 
o delegație comercială romînă, con
dusă de Ana Toma, adjunct al mi
nistrului Comerțului a sosit la 
Paris.

Produsele romînești vor fi expuse 
într-un pavilion de 450 metri pă- 
trați, decorat în stil romînesc.

La Tîrgul din Paris, participă 
13.320 de firme, dintre care 2.600 
străine.

★

Tn seara de 23 mal, Ion Po
pescu, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne la Budapesta, a 
organizat prezentarea a trei filme 
romînești la clubul cultural al fa
bricii de instrumente optice din 
Budapesta.

Cele trei filme prezentate: do
cumentarul în culori „Pasajul pă
sărilor*', un documentar comemo
rativ consacrat revoluției țărănești 
din 1907 și un documentar în 
culori despre operele marelui pic
tor romîn Nicolae Grigor eseu, 
s-au bucurat de un deosebit suces.

In aula Academiei R.P.R. a 
avut loc vineri după-amiază o 
ședinfă de comemorare a ilustru
lui geograf francez Emmanuel 
de Martonne, organizată cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de la 
apariția lucrării sale „Cercetări 
asupra evolufiei morfologice a 
Alpilor Transilvaniei".

Au participat acad. Ștefan 
Milcu, secretar prim al Acade
miei R.P.R., acad. Gh. Macovei, 
acad. Gh. Murgeanu, și alfi aca
demicieni, membri corespondenți 
ai Academiei R.P.R., profesori 
universitari, cercetători știinfifici, 
ziariști, studenți.

Au fost de fafă Pierre Frai 
fort, ministrul Franfei la Bu 
rești și alfi membri ai legal 
Franfei.

Prof. V. Mihăilescu a exț 
comunicarea ..Emmanuel de Mi 
tonne: Omul, concepția geogi 
fică, importanța operei sale pi 
tru Romlnia"; prof. T. Morar 
membru corespondent al Acac 
miei R.P.R., comunicarea . „
pera de geografie regională a 
Emmanuel de Martonne"; i 
prof. V-. Tuf eseu, comunicare 
„Creația lui Emmanuel de Mi 
tonne tn geografia fizică".

(Agerpres,

Cine pregătește acțiuni diversioniste 
împotriva țărilor socialiste

„Aici nu ser
vim americani-. 
Aceste cuvinte 
au fost scrise cu 
litere mari de 
proprietarul u- 
nui mare ate
lier de repara- 
ții-auto din An
glia. Poziția an-’ 
ti-americană a 
populației brita
nice a devenit 
și mai vădită 
după ce S UĂ . 
prin doctrina 
Eisenhower, au 
început să ame
nințe și mai 
mult pozițiile 
petrolifere ale 
Angliei.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
După cum relatează revista „Uni
ted States News and World Re
port" în S.U.A. se creează pe 
lingă armata americană detașa
mente armate speciale pentru des
fășurarea unor acțiuni diversio
niste împotriva țărilor socialiste. 
După cum recunoaște revista, a- 
ceste detașamente au caracterul 
unei legiuni străine pe lingă ar
mata americană de genul faimoa
sei legiuni străine franceze.

Revista relatează că la fiecare 
3-4 săptămini sosesc in S.U.A. 
„fără zarvă inutilă" pe calea ae
rului din centrul de recrutare 
creat de armata americană la 
Frankfurt (Germania occidentală) 
grupuri de fugari din țările so
cialiste.

Ei tac instrucție militară la 
Fort.Jackson (statul Carolina de 
sud) — bază a armatei S.U.A. 
Revista relatează că există pla
nuri dc a se crea in baza legii 
Lodge (autorul acestei legi — 
Lodge reprezentantul S.U.A. la 
O.N.U. — n.r.) din acești fugari 
unități militare cu un efectiv de 
12.000 oameni.

După cum rezultă din relatările 
revistei, aceste lepădături care au

fugit din Albania, Romînia, ( 
hoslovacia, Ungaria și alte ț 
„urăsc comunismul". Printre I 
gări există delicvenți de dn 
comun, dezertori, trădători de [ 
trie etc.

Pentru pregătirea diversion 
tilor, spionilor etc., a fost erei 
o școală specială, la Fort-Jacks 
și un centru de infanterie.

Revista scrie că din aceste c 
tașamente fac de acum parte 
parte din cetățenii unguri care 
fugit in Occident după zdrobir 
rebeliunii contrarevoluționare d 
Ungaria.

Referindu.se la scopurile 
destinația acestor detașamer 
diversioniste, revista arată că < 
sint menite să desfășoare oper 
țiuni militare in țările de dem 
crațle populară și U.R.S.S.

După cum relatează revist 
pentru recrutarea fugarilor in 
ceste detașamente, armata amer 
cană a creat in Europa occide 
tală comisii speciale „de verii 
care" care „studiază cu toată : 
tenția trecutul ungurilor" și tr 
mit în S.U.A. pe acei care da 
dovadă de „aptitudini deosebiți 
și cu „un trecut anticomunist".
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