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Din munca lor
Sîmbătă 8 iunie 1957

pot învăța și alții
Supărarea

n-a avut rost
7. ah ar ia Vlad, brigadierul zoo

tehnist al gospodăriei agricole 
colective Tudor Vladimirescu" 
din comuna Tătaru, raionul-Căl- 
mățui, era supărat la culme. 
Mergea pe drumul satului și, ne- 
mulțumindu-se doar să gîndeas- 
r.ă, rostea cu voce tare:

— Mă rog, ce-o să iasă din 
toate astea? Tinerii sînt nese- 
rioși. Vor lăsa ei horele din zi
lele de sărbătoare ca să se ocupe

Din viafa 
unor tineri îngrijitori 

de animala
iare 

asia, 
asis-
des

tinde 
gos-

Despre atitudinea TINERILOR
MUNCITORI

Succesele obținute în dezvolta
rea economiei noastre naționale se 
datoresc nu numai introducerii 
tehnicii noi într-un ritm accelerat 
în toate ramurile, ci și folosirii 
ei juste. Folosirea deplină a uti
lajului și a mecanismelor este 
una din principalele căi pentru 
ridicarea productivității muncii, 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor și scăderea prețului de 
cost întrucit ea oferă avantajul 
unor imense economii de timp, 
de materii prime, investiții etc.

Este știut că statul nostru de
mocrat-popular învestește an de 
an sume Importante în mașini 
de înaltă productivitate. Numai 
în 1956 au fost învestite 14,5 mi
liarde lei în fonduri fixe, între 
care un loc important îl ocupă 
mașinile. Depinde însă de noi ca 
tehnica nouă, ca mașinile pe care 
h avem acum în întreprinderi să 
fie folosite mai bine.

In momentul de față, chiar fără 
nici un fel de investiții suplimen
tare, cu mașinile noastre se poa
te produce mai mult. Numeroase 
colective de muncitori, tehnicieni 
și ingineri cum sînt de pildă cele 
ale uzinelor „Tehnometal** și „21 
Decembrie" din București au iz
butit să obțină realizări impor
tante în creșterea producției și 
productivității muncii prin folo
sirea mai rațională a mașinilor și 
utilajelor.

Partidul ne învață că un trai 
mai bun, un belșug de produse 
nu poate fi obținut decît dacă 
producem mal mult, mal bun și 
mai ieftin. Folosirea deplină a uti
lajului și a mecanismelor este un 
factor principal tocmai în acea
stă direcție.

Folosirea deplină a utilajelor și 
mecanismelor, este una din mani
festările dragostei de muncă, a 
luptei pentru construirea socia-

fată de mașini
lismului în țara noastră. Cele 
34.000 de invenții inovații și pro
puneri de raționalizări aplicate 
numai în anul 1956 sînt rodul 
acestor preocupări.

Căile folosirii d«n plin

Una din condițiile principale 
cerute pentru folosirea deplină a 
utilajului și mecanismelor este 
justa organizare a muncii pe 
om. pe secții și în uzină. De a- 
ceasta depinde în mare măsură 
aprovizionarea la timp și în bune 
condițiuni a locului de muncă cu 
materii prime și materiale. La ea 
trebuie să contribuie fiecare mun
citor in parte.

Ca exemplu în această privință 
poate fi dat tînărul strungar 
Avram Nenciu de la uzinele .Tim
puri Noi" din București. Diminea
ța înainte de ora 6 și jumătate, el 
se află lingă mașina sa și fac* 
ultimele pregătiri ca nici un 
minut din timpul de lucru să nu 
fie pierdut; își pregătește sculele, 
metalul, mai face o scurtă revizie 
a mașinii etc. Aceasta li dă posi
bilitatea să folosească din plin 
ziua de lucru. In aprilie 1957 el a

reușit să realizeze 421 ore-acord 
față de 337 în ianuarie și 307 în 
februarie. De fapt lupta pentru fo
losirea integrală în producție a 
celor 480 de minute este o preocu
pare de seamă a muncitorilor din 
aceasta uzina. Nu de mult, la 
chemarea organizației de bază 
P.M.R, a fost inițiată o întrecere 
între toate grupele sindicale. Ca 
urmare în grupa a 7-a sindicala 
de pilda jumătate din muncitori 
au fost confirmați fruntași în pro
ducție pe luna aprilie, iar jumă
tate din ei au realizat în cursul 
acestei luni cel mai mare număr 
de ore efectiv lucrate. Pe întrea
ga grupă s-au realizat 9.449 ore 
acord într.un timp de 4.202 ore 
efectiv lucrate, față de 8.657 ore- 
acord realizate in 4.208 ore efec
tiv lucrate în luna precedenta 
(martie). Pe cap de muncitor, me
dia orelor acord lucrate a crescut 
în aprilie cu 14 la sută față de 
ianuarie și cu 9-10 la sută față de 
februarie și martie 1957, ceea ce 
a însemnat pentru muncitori im
portante cîștiguri suplimentare.

O altă condiție care poate asi
gura folosirea din plin a utilaje
lor este exploatarea rațională a 
utilajului, executarea în bune 
condiții și la timp a reparațiilor

GH. P. APOSTOL
{Continuare in pag. 3-a)

de vite ? Dacă este așa, 
vreau să văd și eu minunea

Brigadierul zootehnist 
tase personal la adunarea 
chisă a organizației U.T.M. 
tinerii ceruseră conducerii 
podăriei șă. le dea in grijă sec
torul zootehnic. Mircea Marincel 
— tehnician agronom și preșe
dintele colectivei — nu numai că 
aprobase cererea acestora, dar 
se arătase chiar încintat de pro
punere. Spre sfîrșit, Zaharia în
cercă să-l dojenească pe pre
ședinte :

— Tovarășe Marincel, cred că 
nu ai precedat bine. Sînt tineri...

— Tocmai de aceea am apro
bat, Zaharie. Cu tinerețea lor 
pot învinge orice piedici, chiar și 
In sectorul zootehnic. Așa să 
ștlt...

Zaharia n-a mai scos o vorbă. 
Și-a luat bita de după ușă și a 
pornit cu pași îndesați spre casă, 
cu fruntea încrețită, bombănind.

A doua zi a lucrat tot cu cei 
In virstă. A treia însă, tinerii ur
mau să-și ocupe locurile. Badea 
Zaharia s-a sculat mai de cu 
noapte.

Vitele de la 
zeau mugind 
le-au lăsat 
brigadierul.

Cu roabele 
gar, din grajdul vacilor 
două umbre.

— Hei, dumneata ești, 
Florea ?

— Nu, nene Zaharia. 
noi, interniștii lore Manoie 
Gheorghe Munteanu.

— Ei și, ce vă prezentați ca la 
armată? Nu puteți spune așa, 
simplu: ,,Sîntem Ion al lui Ma- 
nole și- Gheorghe al lui Muntea
nu ?** Ce faceți acum ?

— Am dat vacilor nutreț și 
le-am așternut paie proaspete. A- 
cum scoatem bălegarul, pentru 
că vrem să prindem timp și pen
tru muls,

— Bine. Dați-l zor!
In gind, Zaharia își făcu soco

teala că „dracu nu e chiar atit 
de negru cum îl văd unii**.

La saivanele de oi întlinise pe 
toți tinerii repartizați aici. Lău
dă tn gind munca lui Ian Bre- 
zoiu, Petrea Vlad, Dumitru Moră- 
rescu. îndrumă pe alți clțiva a-

grajduri nu se au- 
.„Desigur, bătrlnii 
mîncare1* — gîndi

încărcate de băle- 
ieșeau

bade

Sîntem

supra lucrărilor pe care le a- 
veau de făcut și-și continuă 
,,controlul** la cocina porcilor, 
lirezuică Neaga — îngrijitorul 
porcilor — mulfumi și el preten 
(iile lui Zaharia. A mai trecut o 
zi, au mai trecut apoi multe al
tele. Printre ele au fost și sărbă
tori. Tineretul din sectorul zoo
tehnic nu se dovedea insă deloc 
leneș.

Harnici mai sînt
uiemiștii!

ra- 
de 

cio- 
OilP

Odată, după luni și luni de zile, 
brigadierul a fost Invitat la o a- 
dunare U.T.M. deschisă.

— Inchipuiți-vă, tovarăși! 
porta secretarul organizației 
bază U.T.M., tinerii noștri 
bani ne fac de rts. Pasc
prin pădure, împreună cu mieii. 
Mieii sînt bîntuiți de boală. în
tr-un an de zile se duc atltea oi 
din cauza asta. Oare, ciobanii nu 
au nimic de zis ?

— Boala aceasta nu poate fi 
combătută, luă brigadierul apă
rarea ciobanilor. Totul 
de rezistența animalului.

— Nu e drept, bade 
— sări secretarul. Micii 
separați de ol. Chiar de 
alăptați artificial.

—■ Să nu muncim așa cum am 
apucat din bătrtnl, ci așa cum 
ne învață știința. Dacă nu cu
noaștem totul, să cerem sfatul

Mai puține formulare 
statistice—o evidență 

mai simplă
Consiliul de Miniștri al R. P. 

Romîne a emis o hotărîre menită 
să simplifice și să reducă volu
mul evidentei statistice și să în
tărească disciplina în munca sta
tistică.

Pentru a micșora numărul 
mult prea mare de formulare sta
tistice care circulă în prezent în 
economia națională, hotărîrea 
stabilește un nou sistem de în
tocmire a dărilor de seamă sta- 
tistice cu privire la executarea 
planului de stat și dezvoltarea 
vieții socîal-economice. Astfel pe 
viitor unitățile de bază vor com
plecta o singură dare de seamă 
statistică (în loc de două), care 
va cuprinde atit datele necesare 
informării ministerelor, altor or
gane centrale, și sfaturilor popu
lare, cit și cele necesare condu
cerii de stat.

Totodată hotărîrea prevede o 
reducere simțitoare a numărului 
dalelor din dările de seamă sta
tistice. Aceste măsuri sînt conse
cințe ale simplificării metodolo
giei de întocmire $i urmărire a 
planului realizată în baza indi
cațiilor Plenarei din decembrie 
1956 a C.C. al P.M.R.

Raze „gama" 
în ajutorul constructorilor de nava

In ultimii ani, la Șantierul 
naval din Tr. Severin sudura a 
devenit principalul mijloc de 
asamblare a corpului vaselor.

Metoda folosită însă pînă a- 
cum nu dă întotdeauna tehni
cienilor posibilitatea să desco
pere defectele din structura in
ternă a sudurii, în special la 
nodurile și cusăturile de impor
tanță mai mare.

Pentru viitor, dintre metodele 
Științifice folosite în defecto- 
scopia metalelor, a fost aleasă 
aceea care permite folosirea 
radiațiilor gama, ca fiind cea 
mai bună și mai eficace. în 
acest scop, la începutul acestui 
an șantierul a fost dotat cu un 
defectoscop „gama"", ușor trans
portabil la locurile de muncă. 
Acesta va utiliza ca sursă de 
radiații gama, substanțe radio
active și anume un izotop al 
cobaltului. Sursa de radiații

este păstrată intr-un conteiner 
de plumb.

Aparatul este înzestrat cu 
filme introduse în casete spe
ciale, pe care vor fi gamagra- 
flate cele mai importante păr fi 
ale sudurii navale, mecanismele 
care lucrează sub presiune, cal. 
dorine, hidrofoare, rezervoare, 
tuburi ctc.

De asemenea, în cursul a- 
cestui an, șantierul va mai fi 
înzestrat cu un alt aparat cu 
cobalt, care va fi întrebuințai 
la descoperirea defectelor din 
piesele de oțel și fontă groase 
pină la 200 mm.

Mînuirea și folosirea apara
turii atomice va fi încredințată 
unui inginer trimis pentru spe
cializare la Institutul de fizică 
atomică al Academiei R.P.R.

GH. SOCOTEANU

depinde

Zaharia 
trebuie 
vor fi

ION TEOHARIDE

Noi norme 
pentru construcții 

în interesul sănătății 
și securității muncii

Printr-o Hotărîre, Consiliul de 
Miniștri a aprobat noi norme 
pentru amplasarea, proiectarea și 
executarea construcțiilor din 
punct de vedere sanitar și al pre
venirii incendiilor.

Prin aplicarea noilor norme se 
obțin importante economii de in
vestiții In scopul reducerii con
tinue a costului lucrărilor și a 
îmbunătățirii condlt’*!°r sanitare 
și de prevenire a incendiilor Mi
nisterul Construcțiilor și Mate
rialelor de Construcții esle auto
rizat ca, in anumite condiții, să 
introducă modificări sau corn- 
plectări in normele aprobate.

La uzinele ..Timpuri Not“, pe luna aprilie reducerea 
prețului de cest a fost îndeplinită în proporție de 
107,7*/;.

In clișeu tov. Leonte Constantin, șeful secției pref 
de cost, discută cu muncitorii Dumitracopol Nicolae,

PLAIURI MOLDOVENE (8)

Căpițe de fier
Gîrju Gh., de la secția montaj 
care au executat motorul Semi- 
Diesel de 50 C P. la un preț de 
cest mai redus.

Munca culturala

IntimpinîndFestișalulI SĂRBĂTOARE ÎN COMUNĂ 
de ia Moscova

Teatrul romînesc sărbătorește 
împlinirea a 140 de ani de cînd 
a fost prezentată la Iași prima 
piesă de teatru în limba romînă.

Pînă la 23 August funcționau 
în tară doar 5 teatre subvențio
nate de stat. Scenele particulare 
din București.. își duoeau activi
tatea cu. mari riscuri financiare, 
iar numărul spectatorilor era in
fim. Angajamentele temporare, 
nesigure, salariile mici, viata de 
pe o zl pe alta făceau nesigura 
existenta actorilor. Mari actori ai 
scenei noastre care și-au închinat 
întreaga viată artei și au militat 
pentru un teatru legat de popor 
ca Ăristizza Romanescu, Matei 
Millo, Pascally și alfii au murit 
în mizerie.

Teatrul romînesc a cunoscut o 
dezvoltare înfloritoare numai în 
anii regimului democrat-popular. 
In afară de cele patru teatre na; 
tionale din București, Cluj, Iași 
și Craiova, astăzi sînt în întrea
ga țară 35 de teatre dramatice 
de stat din care 10 în limbile 
maghiară, germană și idiș.

A crescut considerabil și nu
mărul spectatorilor. Dacă în anul, 
1938 teatrele au avut doar 
1.400.000 de spectatori, în 1956 
numărul lor a trecut de 3.900.000.

In anii regimului democrat- 
popular s-au învestit sume -im
portante pentru reconstruirea să
lilor de teatru, pentru moderni
zarea scenelor, pentru construirea 
de noi teatre în aer liber cu o 
capacitate de zeci de mii de 
locuri. De curînd s-au dat în fo
losință noi săli 
ești, Timișoara, 
Intr-un viitor 
inaugurate săli
șeh Turda și Sf. Gheorghe.

Statul democrat-popular creea
ză actorilor condiții demne de 
viață și de muncă, atribuindu-le 
titluri și alte distincții pentru 
merite artistice deosebite.

de teatru la Plo- 
Satu Mare, iar 
apropiat vor fi 
de teatru în ora-

Disdedlmlneață. O animație 
deosebită a cuprins pe cetățenii 
din Copăceni, care împtnzeau 
ulițele, așteptînd nerăbdători 
ceva. In fața căminului cultural 
— o scenă In aer liber împrej
muită cu verdeață aștepta și ea. 
Pe uliți — drapele fllfîind, arbo
rate pe la case și prin pomi. 
Se pregătise un festival in co
mună...

...Soarele urcase de trei sfin
țeai, spre nămiezi... De undeva 
se deslușea o melodie frumoasă, 
vioaie, ce atrăgea atenția mul-

ANCHETA

fimil cart începuse de-acum eă 
șe adune tn fața scenei. Apar 
pionierii celor două școli din co
mună... Priviți coloana lor, pășind 
sub imensitatea pură, de azur, 
a cerului, cînd natura întinerită 
freamătă sub razele sclipitoare 
ale soarelui... Indii puiț' 1 
tura și cerul adunate in privi
rile acestor pionieri ce poartă in 
brațe multicolore flori — simbol 
al tinereții și al frumuseții în
săși.

Peste 3.000 de cetățeni din lo-
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calitate și împrejurimi au venit 
aici să-și petreacă o zi plăcută. 

Pe scena In aer liber, împrej
muită cu verdeață, pir.ă-n seară, 
s-au perindat echipele artistice 
sătești și cele ale oaspeților. Cîn-

iți-vă na-- tece, recitări, glume, jocuri popu
lare, film, și... veselie multă, ații 
pe scenă cit și împrejur.

Foto E. CSIKOȘ

Nicăieri ca aici, pe plaiurile mol
dovenești, pămîntul nu a inspirat 
într-o asemenea măsură pagini de 

I literatură ; ai efectiv sentimentul 
că fiecare palmă de loc și-a aflat 
cîntărețul, că fiecare rînd de ier
buri a lăsat o urmă într-un vers, 
că fiecare arbore de demult a 
reînviat într-un text fremătător și 
încărcat de miresme. Dealurile 
molcome, străzile bătrîne, apele 
liniștite, toate sînt saturate de poe
zie și de umbra trecutului. Prezen
ța perpetuă a marelor figuri ale 
culturii romînești conferă locurilor 
farmec specific: spiritualitatea. 
Pietrele de caldarîm vorbesc și e- 
vocă, zidurile pe caxe-ți porți pri
virea te înfioară blind prin reflex: 
știi tu ai cui pași îi cunoaștem ? 
Știi tu cine ne-a mai privit odi
nioară ? Astfel văzînd lucrurile, 
orașe întregi sînt muzee și trebuio 
sfințite ca atare.

Numai că aceasta este imaginea 
statică; așa era Moldova și în 
urmă cu 30 de ani — o frumoasă 
încremenită, fără virstă, fără pu
tere, predispusă spre somn și idea
lizare. Cei care sfîșiau vălul des- 
veleau și altfel de priveliști. Pri
veliștea unor tîrguri înnecate în 
praf și lîncezeală ; locuri „unde nu 
s-a întîmplat nimic", tabloul unei 
lumi de o tristă monotonie, pendu- 
lînd veșnic între mica revoltă și 
marea resemnare, o lume amărîtă 
de slujbași fără însemnătate și de 
mici negustori, de mici meseriași, de 
mici proprietari, șj Ue intelectuali 
cu idealurile frînte, reduși la ne
putință. De aici, din zugrăvirea 
durerilor înăbușite, s-au născut pa
gini nepieritoare, dar aceasta este 
altceva. Ceea ce dădea culoare 
palidă tîrgurilor moldovenești era 
sîngele diluat sau, și mai bine 
spus, proasta repartiție a sîngelui 
în arterele societății- Erau într-a- 
devăr prea mulți negustori și prea 
mulți avocați și prea mulți cîrpaci 
față de numărul strungarilor și

Ce părere a-
■ww yeți desPrs.în!a-fișarea grafică a

ziarului (paginație, titluri, ilustrație)? 
Vi se par suficiente fotografiile pu- 

» blicate? Ce fel de fotografii ați

forjărilor și cioplitorilor; piramida 
■ era pusă cu vîrful în jos. De aceea 
! în anii noștri restabilirea echilibru- 
l lui firesc aduce sănătate Moldo- 
: vei; de aceea oricine află că ai de 
• gînd să cutreieri regiunea, te tri- 
> mite hotărit, din capul locului, la 
i Bîrlad, la fabrica de rulmenți.
L Am văzut Bîrladul de pe vasta 
1 terasă descoperită a Teatrului de 
1 stat, însoțit fiind de tovarășul 

Cerbu prietenul meu și directorul 
acestei instituții. Orașul se înfățișa 

1 patriarhal, între culmi de dealuri 
prelungite ca niște spinări de 
delfini; străzi lungi și asimetric 
ordonate, case vechi cu verandă 
și ferestre la stradă, curți înecate 
în verdeață, multe turle de biserici, 
singurele linii care se avîntă ver
tical, nici ele prea mult Cîteva 
mașini și camioane aduc nota 
timpului nostru ; peste cîteva zile, 
îmi spune prietenul, reclama de 
neon a teatrului, prima din oraș, 
va întări această notă. Destul de 
puțin pentru 1957, nu ? Dar, în 
depărtare, mărginind orașul, fabri
ca de rulmenți era un punct care 
fixa, cu autoritate, privirea. Clă
diri roșii în cărămidă aparentă, 
clădiri masive, modeme, rupînd 
monotonia peisajului; impresie de 
solid și'durabil. Am fost neîntâr
ziat acolo și i-am văzut pe mol
dovenii cei molcomi cum fabrică 
rulmenți. L-am văzut pe Constan
tin Ioniță și pe cei din brigada 
lui de tineret, pe Constantin Ivan 
și pe Veronica Iacob, șefii unor 
brigăzi complexe, am aflat că nici 
unul dintre aceștia nu are peste 
20 de ani și că de altfel 87 la 
sută dintre lucrătorii fabricii sînt 
tineri. Acești oameni care te apo
strofează cu „matale" sînt prima 
generație de muncitori în familii 
de țărani și produc, executînd zeci 
și sute de operații, bile lustruite 
de toate dimensiunile care se îm
bucă perfect în carcase de toate 
dimensiunile. Aproape tot ce ține 
de mecanică pe lumea aceasta are 
nevoie de rulmenți, pentru ca miș
carea să fie mereu egală cu sine 
însăși, pentru ca rotația să fie u- 
șoară, la limita inferioară a legilor 
frecării. Este nespus de reconfor
tant să te gîndești că în tîrgul de 
reședință al vornicilor din Țara de 
joș și mai recent centrul marilor 
angrosiști de cereale, au apărut în- 
siîrșit, uriașele forje și strungurile 
automate, împreună cu oamenii care 
pun în mișcare aceste forje și a- 
ceste strunguri. Este, incontestabil, 
o revoluție, care s-ar putea reda 
și altfel. Prin halele fabricii de rul
menți circulă mereu un om cu o 
roabă și o furcă ; o furcă cu doi 
sau trei dinți, prin nimic deosebită 
de furcile cu care țăranul clă
dește căpițe, numai că omul nu

o înfige în paie, cî în maldărul 
de șpan albastru-argintiu din 
preajma fiecărui strung, și duce, în 
roaba lui, o ciudată căpiță din res
turile metalului înfrînt și supus.

Aici la Bîrlad, inginerul Petru 
Badea, om înalt peste măsură care 
nu de mult mai era încă ajutor de 
oțelar la Reșița, poate să-ți ex
plice, răbdător, avantajele muncii 
în brigăzile complexe pentru a că
ror extindere în schimbul întîi 
duce acum lupta. Iți vorbește, 
privindu-te serios, despre ridicarea 
și armonizarea calificării mem
brilor unei asemenea brigăzi și ți-1 
aduce, ca martor, pe Gheorghe 
Luca, lucrător tînăr care este în 
stare să execute azi operații cu 
care nu s-ar fi descurcat înainte; 
Badea argumentează pentru înlă
turarea timpilor morți și ți-1 pre
zintă pe Nicolae Cazacu, un roșco
van agil din schimbul doi care, și 
azi, a venit cu un ceas 
vreme să-și pregătească 
Badea pledează pentru ajutorul 
reciproc dintre membrii brigăzii 
avînd ca urmare sporirea cîștigului 
cu cîteva sute de lei — și-ți face 
cunoștință cu alții...

Dacă ai plecat din fabrică doar 
cu aceste imagini, ai greșit. Tre
buie mai întîi să urci la etaj, dea
supra halelor tumultoase și acolo, 
într-o odăiță pe ușa căreia tăblița 
indică scurt „comitetul U.T.M.", 
să asiști la desfășurarea concursului 
„Iubiți cartea". Adică să-1 vezi pe 
loan Creangă, pe Lascăr Onel, pe 
Gheorghe Maldăr și alții, strungari, 
proiectanți, controlori, normatori, 
să-i vezi pășind pe potecile de vis 
ale codrilor de demult cu Vodă 
Nicoară și tovarășii săi de pribegie 
și luptă, ori ridieîndu-se aprig ală
turi de Corceaghin în furtuna ce 
a călit oamenii revoluției ruse. 
Unul sau doi veniseră de-a dreptul 
de la mașină și mîinile lor, obiș
nuite cu maneta, cu volanul, le 
căutau parcă, frămîntîndu-se, pre
zența. Pînă cu un sfert de oră 
înainte fabricaseră rulmenții de 
care au nevoie toate mașinile — iar 
acum se vădeau prieteni ai cărților) 
Era acolo și o fată bălaie care nu 
dădea examen — cîștigase insigna 
în anul trecut — dar venea din 
curiozitate. Cînd un candidat făcea 
o pauză mai lungă, încurcîndu-se, 
ea se frămînta în bancă : răspunsul 
îi fîlfîia în priviri, buzele se țugu- 
iau gata să rostească. Afară era 
soare, jos în curte sclipeau, rîn- 
duite în rastele, sutele de biciclete 
ale muncitorilor, în uzină rolele 
erau sortate, încercate, montate, 
deveneau rulmenți și plecau în 
lumea largă să ușureze mișcarea 
mecanică, soli ai unui oraș care 
abia începe să trăiască.

ȘTEFAN IUREȘ

în sprijinul agriculturii

Baia Mare desfă- 
rodnicăxîn sprijinul 
socialiste a agricul- 

altele, de la începu-

mai de- 
lucrul :

Cele peste 480 cămine culturale 
din regiunea 

I șoară muncă
transformării 
turii. Printre
tul anului au fost ținute în cadrul 
căminelor culturale peste 1.500 con
ferințe axate In special pe superio
ritatea și avantajele muncii în gos
podăria colectivă.

Formațiile teatrale de amatori 
au prezentat în același timp peste 
220 de spectacole inspirate din 
viața satelor. Căminele culturale 
din raioanele Satu Mare, Cărei și 
Tășnad, organizează de asemenea 
întîlniri cu colectiviștii, seri 
fruntașilor recoltelor bogate, 
cenzii asupra unor broșuri cu 
racter agrar, audiții radiofonice 
lective etc.

ala 
re- 
ca- 
co-

Din portul
național

[ Ce bine-l pe prispă. Razele 
I jucăușe ale soarelui arunca o 
( pulbere diamantină peste tot. 
; Ele s-au rătăcit și printre 
[ frumoasele cusături ale portu- 
( lui național romînesc în care 
[ s-a gătit această tînără.



TE R AT URA-ART
Ion Gheorghe

ARDEȚI. STELE!
Tot mai multe stele ard pe foste-armane 
înroșindu-mî fața albă — a mulțumire 
De aud cum urcă sevele bălane 
Către spic prin glezna paiului subțire.

Tot mai multe boturi, a adulmecare 
Umezite de benzină și ulei,
Sub aceste stele mult strălucitoare 
Caută răzoarele ascunse în costrei.

Tot mai multe haturi fug ca popîndăii 
De lumina roșie — a acestor stele 
Undeva spre» fundurile văii
Dintre satele-n lumină de castele.

De aceea poate văd așa și-aud
Cele, mai mărunte cîntece din lume 
Pînă și în paiul griului prea crud, 
Alergînd spre mine să Ie dau renume.

Horia Zilieru

CÎ\TIC LA STfVV
Cîntăreți cu 
Fug de tine 
Parcă doina
Nu ți-a fost copilă-n casă!

strună-aleasă 
stînă bună, 
mea străbună

Ca
Să

bunicii mei cărunți, 
mă strige iar : — nepoate !

„Miorița41 — cîntec’nalt 
N-a crescut cu tine-n munți 
Și-a trecut pe aspre punți, 
Dintr-un veac în celălalt ?

Să 
(O,

visez cum 
nici visul

Âlte „Miorlți44
Cu luceferi alțî în nimb...

peste timp 
nu-l cunoaște I) 
or naște,

Din al crestelor gorgan —
Iarnă, primăvară, vară, 
Tu n-ai scris povestea-amară 
Pînă-n fund de Bărăgan ?

— Bacii mei, ciobanii mei 
Sub grumaz cu munții grei 
Dorm cu voi în astă seară ; 
Voi să strecurați în mine, 
Zborul către înălțime, 
Tînga după primăvară...

)

Azi din tîrg, pe înserate, 
Urc la tine sus în munți, •) Din ciclul „Sat natal".

reușită simfonie
a unui tînăr compozitor
Nu de mult Filar

monica din Sibiu, sub 
conducerea tinărului 
dirijor Mircea Lu- 
cescu, a prezentat în 
primă audiție Simfo
nia tânărului compo
zitor Andreas Por- 
fetje, de naționalitate 
germana.

Andreas Porfetje 
fi-a început studiile 
muzicale cu Fr. X. 
Dressier, la Sibiu, în 
anii în care 
pe băncile 
Pianul, orga, 
au început 
adîncite de 
elev care, încetul cu 
încetul, acordă un loc 
precumpănitor carie
rei muzicale. De la 
Sibiu, Porfetje vine la 
București unde ur
mează cursurile Con
servatorului „Ciprian 
Porumbescu“ în clasa 
de contrapunct și 
compoziție a prof. 
Leon Klepper. Prin
tre dascălii săi are 
bucuria să-i numere 
pe maeștrii Paul

mm era 
liceului, 
armonia 
să fie 
tânărul

Constantinescu și 
Theodor Rogalski. în 
acei ani scrie mai 
multe lucrări de ca
meră și începe și lu
crul asupra primei 
sale creații orches
trale : Simfonia l-a 
(1954—1955). Este o 
lucrare de mari pro
porții, în patru părți, 
vădind puternice le
gături cu tradiția sim
fonismului german 
(îndeosebi cu Brahms, 
Reger, Hindemith). 
In același timp tem
peramentul artistic 
personal, particulari
tățile de formare a 
culturii și concepției 
despre viață a tână
rului muzician ger
man din țara noa
stră conferă lucrării 
o amprentă indivi
duală. 0 melodică 
de larg suflu roman
tic, adesea nutrită de 
sfera intonațională a 
cîntecului popular 
german, este folosită 
pentru realizarea de 
tensiuni dramatice

profunde, ca și de 
momente lirice de 
contrast foarte poe
tice. In arhitectonica 
amplă a Simfoniei, 
construită pe baza 
unei țesături emina
mente polifonice, Por- 
fetje a izbutit să dea 
(evident cu unele 
lipsuri remediabile) 
expresie unor frămin- 
tări și pasiuni puter
nice.

G. TEODORIU

Camil Petrescu: UNU AȘTEAPTĂ UAA

ALȚII ALTA>
Muncesc oamenii tot pe lanurile boierești, dar acum, cu dorobanți 

ori fără dorobanți, nu se prea prăpădesc cu firea... Ieri, a fost Sf. 
Ilie și nu au ieșit la seceră ori la treierat, alaltăieri a fost luni, 
ajunul Sfîntului Ilie, iar duminică a fost duminică, deci nu puteau 
să iasă la muncă... Tot privesc spre București, așteptînd de acolo 
vești care să-i lămurească, e albă ori neagră... Toma s-a întors acum 
două săptămîni arătîndu-le cum stă tărășenia cu revoluția asta care 
este pe trei sferturi a boierilor... El și alți vreo doi soți de-ai lui 
au fost poftiți într-o seară la masă, de către Bălcescu și alți boieri 
tineri de scriu la gazetă, ca să le arate cum vede opinca revoluția 
și dacă se pot bizui pe ea... Toma, deși era într-un birt între boieri, 
era prea amărît de cele întîmplate, așa încît la urmă și-a luat inima 
în dinți și a întrebat așa, pe șleau, dacă boierii care au făcut re
voluția mai vor sau nu opinca, ca să știe oamenii la ce să se 
aștepte.

— Mă, oameni buni, mi-era rușine de voi, povestește el azi. pe 
la prînzul cel mic, din nou cum a fost. Mi-am zis : O fi ei boieri, 
da boieri sîntem și noi, dacă e la o adică... și mai la urma ur
melor ; iar dacă n-ai boieria cuvîntului dat — apoi mie mi-e 
lehamite de o asemenea boierie. Nu-i așa. mă ?

— Așa-i... așa... îl întări Peștefript... Vrem să știm, e albă ori 
poruncile 
satele:

de tot, îndemna cele cinci iepe bătrîne și ele, să se învîrtească 
mai repede în jurul țărușului din mijloc, muierele și fetele unele 
aduceau snopii, ca să-i arunce Zamfira „roaiba" lui Mitru și Rița 
lui Drăgan, în picioarele cailor, alte fete și neveste umpleau din 
movila de grîu scuturat, sacii pe care unii flăcăi îi încărcau în 
care, pe cînd alții strîngeau paiele și începeau să ridice șirele...

începuse să-i fie silă de pereți și de mirosul hanului, și dorise 
să se plimbe, să mai vadă locurile. Stoian, argatul muscelean pe 
care-l avea, îi umpluse cu fîn pînă sus brișcă ușoară, culese și-i

Fragmente din volumul III al romanului 
„UN OM INTRE OAMENI"

— De, știu io ?... Io văd cum toți suferă... Iată și cu Safta lui Pește
fript, care e acum o femeie bătrînă... I l-a luat pe Vasile, Măriei Iul 
Mînjoc, care era, vezi și tu ? chiar sora lui Răducan, și biata femeie 
s-a spînzurat de craca nucului... L-a luat apoi ea de bărbat pe 
Vasile, da’ cîte a avut de îndurat din pricina ta, vreme de douăzeci 
de ani, numai ea știe... Acum tu nu înțelegi și suferi, și te topești pe 
picioare, că Stanca ei ți-1 ia pe Răducan.

— Mi-1 ia că e otova ca el, îi spuse bolnava, cu o răutate 
încăpățînată.

— Vezi, Nico, la urma urmelor tu ai putea să fii mulțumită. Ai 
avut din plin, tot ceea ce ai poftit... Te-ai înfruptat din toate, fără 
să ții seama de nimic... Femeile din sat nu mai ștfu de mult de 
dragoste, cînd tu trăiai cu feciorii lor... Cele de o vîrstă cu tine sînt 
de mult stoarse de viață... niște zdrențe...

— într-un fel, tu ai dreptate, Tomo, mă uitam adineauri la arie, 
Safta, uscată, scofîlcită părea și ea o zdreanță, dar Stanca era tot

care lăsase deoparte zdreanță trupului și îmbrăcase o altă 
.. nouă... Iți mai aduci aminte de Safta de pe vremea 
.. Stanca e leită ea, mai ales cînd se hîrjonește cu flăcăii—

e neagră ? Că una se spun oamenilor și alta ne spun 
guvernului. Se cîntă și pe aci pe la noi... ca prin toate

Să trăiască Popa Șapcă...
C-a scăpat țara de clacă...

Da’ văd că n-am scăpat, măi vere.
— Măi Vasile, mă, nu e nici așa ușor... Ie-te că 

albă, nici i 
cea... Unii ca 
boierului de la Schitu 
fi după ei, noi eram 
mulți din guvern țin 
și corb la corb nu-și 
al nostru, cum îl știți w

— Dară... dară... întăresc cei de față.
— Zic, Bălcescu ăsta al nostru e tare dirz, dar și chibzuit, 

vezi el și cu prietenii lui, au un plan... da’ vorba e câ și nci 
trebuie să luptăm dîrz pentru drepturile noastre... EI speră câ 
pînă la toamnă puterea țării să treacă în mina opincii și atuncea 
multe se vor îndrepta... O să ne alegem deputății noștri... adică 
oamenii noștri care să ne facă legile.

— Măi, Tomo, numai să fie de-ai noștri mă. stărui din nou 
Vasile Peștefript... Să fie tot oameni unul și unul, să înfrunte pe 
boieri... să se ia de piept cu ei.

Și văzînd pe dorobanț venind, clătină amărît din cap.
— Că vezi și dorobanții ăștia tot oameni de-ai noștri de la 

opincă sînt, dar să fie la ei acolo.
— Hai, măi oameni, luați-vă iar 

banțul.
Era tot cel ce fusese însemnat cu 

dar se făcuse mielușel... Băuse cu 
han și se împrieteniseră la toartă, _
aceea și cu o trimbă de borangic, vîrîtă de Codan în traista 
atîrnată de șa... Adevărul era că el se dusese în ziua aceea înfipt 
la ceauș, cerînd să i se dea ajutoare că Să ducă tot satul- că e 
răzmeriță la Găiești, ceaușul se dusese și el la zapciul cei nou. 
care era un 
base bătaia 
bucuroși că se înțeleg cu el. ____r_________
era orinduit în jurul ariei de treierat... Eftimie Soricae, gîrtwit

așternuse pe maldărul de fîn, velința și o perină... Deasupra, ca 
s-o apere de soare, îi făcuse un fel de umbrar dintr-un macat 
albastru, sprijinit pe patru bețe... In ajun se plimbase înspre 
Găești, și azi trecea spre Răcari, fiindcă erau, în drum, și urme 
de marele codru de pe vremuri al Vlăsiei... Cînd ajunse în dreptul 
ariei, brișcă ocoli și se opri la cîțiva pași depărtare... Sultana 
stătea rezemată într-un cot, jumătate lungită pe velința și cînd 
oamenii pe rînd îi dădură de data asta prietenos bună ziua, căci 

cu un zîmbet
nu-i nici

se vedea 
obosit și

cît de colo că e bolnavă, ea le răspunse 
o privire pierdută, plutind spre nicăieri,

neagră, fiindcă în guvernul ăsta unii trag hăis... alții 
ca Bălcescu ăsta și ca Arâpilă, cum îi zic ei, feciorul

Golești, țin cu noi cu opinca și dacă ar 
de mult scăpați de robie, da’ vezi că mai 
cu proprietarii, că sînt și ei proprietari... 
scoate ochii. Bălcescu ăsta, al nostru, că-i 
și voi... că ați stat de vorbă cu el...

de lucru, fi îndeamnă doro-

gîrbaciul de Safta. cea neagră. 
Codan și cu Vasile Turcă la 
mai ales că plecase in ziua

Găiești, ceaușul se dusese și el la z; ,
om al revoluției și care Ii dumerise câ se cam schfm- 
vîntului. Oamenii nu știau însă asta și acum erau 

Se îndreptară fiecare acolo unde

ANCHETA Ce părere aveți despre

------ ---------—— („Literatură-artă", „Din 
viața universitară11, Știință și tehnică", 
„Sport", și „Magazin")? Considerați 
satisfăcător acest mod de grupare a 
materialelor sau aveți alte sugestii ?

cu

și se apropie

Rița, încă atît de ascul-

Desen de 
de brișcă,

tine ?...
o femeie ca

TIA PELTZ 
întrebînd-o cu

Safta...
cămașă, 
noastră. 
Da’io...

— Te-ai săturat... cum ai vrut... din toate... ai avut ce ți-a plăcut, 
asta e, spuse bărbatul cu încăpățînare... și nu fără oarecare asprime.

— Tomo, plăcerile care au fost... sînt acum ca și cînd n-ar fi fost- 
Fum... I-Iei, săturatul din trecut nu ajută cu nimic celui flămînd... 
Plăcerile sînt părelnice... Nu știi cînd nu mai sînt... Iei un pumn, de 
apă rece de la puț cu mîna... Cît poți să-l ții ?... Oricum l-oi ține îți 
scapă printre degete... A fost și vezi că nu mai este.

— Și crezi tu că e bine, Nico, să mergi așa cu ochii deschiși în | 
mormînt ?... mai bine nu te mai gîndi atîta... Prea mult te gindeștU.

— Și ce vrei să fac nopțile cînd nu pot închide ochii ?
— Impacă-te cu lumea așa cum e. Toți vom merge odată în mor

mînt. Ne adunăm toți pe deal, lîngă biserică.
— Și ce pot să fac, Tomo ? spune, ce pot să fac ? îl întreabă 

ea cu glas de parcă avea spumă în gît.
— Să te împaci cu, vremea ta... și cu oamenii, măi muiere...
— Dar am eu ceea ce au ei ? Eu merg singură în mormînt cum 

zici tu și în jurul groapei mele se înalță de pe acum buruienile, că 
trăii să le văd cu ochii mei... Și închise ochii... Ce era la arie, 
doamne...

— Nu numai buruienile cresc, Nico... Cresc și dobitoacele și oa
menii. Că așa a lăsat dumnezeu... și noi nu putem face altfel^ îi 
spuse omul, care era un înțelept încă de la douăzeci de ani, clăti- 
nînd din cap și arătînd cu privirea cerul.

—- Măre Tomo, ție ți-e ușor să vorbești... că ai un flăcău și acum 
ai și o noră... mîine-poimîine ai să ai și nepoți... Ai să trăiești să-i 
vezi... Dar eu sînt singură, în pragul morții, între pereții aceștia... 
și-i dădură lacrimile.

I se umeziră ochii și lui...
—- Păi, Nico, tu nu vezi că și eu sînt singur, că sînt ținut departe 

de feciorul meu... Tot singur sînt și eu... din răutatea oamenilor și 
a pravilei... Și la urma urmelor... toți părinții rămîn singuri, cînd li

Zugrăvind cu forță adevărul 
vieții, realitatea noastră nouă, 
transformările și perspectivele ei 
luminoase, Alexandru Andrițoiu 
se situiază incontestabil printre 
cei mai autentici poeți aparținind 
artei noastre realist.socialiste. în 
volumul său, „Dragoste și ură“, 
se face simțită țrăirea inten
să de către poet atît a 
zurilor de odinioară cît și 
curiilor de astăzi. Aceasta 
găduie să reflecteze asupra

neca- 
a bu- 
ti în- 

w_______, ____ _ rădă
cinilor bucuriilor și suferințelor, 
asupra cauzelor care le-au ge
nerat. Stăruința amintirilor întu
necate ale copilăriei și primei ti
nereți — tn inima și memoria 
poetului — care-l urmăresc la 
fiecare pas, și-i țin cu atît mai 
trează vigilența, încarnează sim
bolul „nehodini
telor umbre“ care 
e prezent in tema
tica și subiectul 
majorității poezi
ilor din ciclul al 
doilea al volumu
lui. 2. 
răzbunării 
de 
n-are 
justiția socială se 
întrupează in hai- 
ducul fantomă 
care adună-n pri
viri „jar de răzbunări**.

Caracteristica de bază a liricei 
lui Andrițoiu constă tocmai în 
prezența acestei tematici. Amin
tirile de odinioară întrețin mereu 
aprinsă în sufletul poetului fla
căra luptei, intransigenței de 
clasă. De aceea, ele capătă forța 
unor simboluri.

Lirica lui Andrițoiu dispune 
de o mare putere de plasticizare 
care se face simțită chiar și în 
simplele sale creionări. Evocarea 
acelor ani de mașteră amintire îi 
țin trează vigilența, 
a lupta. („Spada**, 
cîntec de leagăn**). 
conștiința utilității 
pentru societate, < 
un modest, dar
reț pentru triumful socialismului: 
.„..cintarea mi-i înceată și pu
țină... / Dar din scîntei mărunte 
și încete / și din făclia barzilor 
mai mari, / se-adună focul ma
rilor rachete*4... („NU-MI ESTE 
DAT...").

Omul nou, îndrumat de partid,

făptuiește adevărate minuni, 
schimbă peisajul înconjurător 
dîndu-i un farmec nou, deosebit.

Creației poetului ti este proprie 
concepția prometeică asupra omu
lui nou tn puterea căruia stă 
„pîrtia spre poluri, calea către 
stele**, transformarea patriei în
tregi tntr-o grădină superioară 
„grădinilor suspendate*4 asiriene. 
Această idee este prețioasă atâta 
vreme cît nu se traduce prin 
grandilocvență, ori retorism, 
fiindcă nu rareori tntîlnim In ver
surile lui Andrițoiu acest mod de 
a trata lumea exterioară, obiec
tivă. (Eroul liric, stă deoparte, 
de unde privește și înfățișează

haiducul fantomă, umbrele—spi
ritul de revoltă al maselor, justi
ția socială neîndurătoare, aminti
rile mereu prezente in inimă.

Sentimentul dezrădăcinării (po
eziile „întoarcere la munți**, 
„Cîntec despre tata** etc.) — nos
talgia satului, peisajului rustic 
tn fața celui citadin, sînt ca un 
filon ce străbate întreaga lui crea
ție—uneori ieșit la lumină, alteori 
ușor tăinuit. Prezența acestui fi
lon este simțită chiar și clnd e 
vorba de ® uzină la oraș; poetul 
transportă tn acest mediu urban— 
natura, peisajul rural: „...Hala 
vuitoare/parcă amiroase-a floare, 
/iar văpăile de foc/amiroase-a 
busuioc*4. („CREION44). Iar sire
na e clnd ciodrlie, cină privigha-

cu un corn al abundenței; con
ceperea mor ții nu ca o stingere 
fără urmă, ci ca un apus de soa- 

care lasă tn urmă-i vestigii 
puternice incandescențe. , 

că datorită inepuizabile- 
resurse lexicale, mînuirii 
tndemînare a verbului și
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Poate 
lor sale 
cu atlta 
a tehnicii poetice, Andrifoiu cade 
uneori tn simplism ori chiar in 
sterile jocuri formaliste de ima
gini, !ntr-o rece imagistică: „coif 
răsturnat și-albastru, cădea aru- 
ru-n lac“ (I) „și lebăda, pe ce
ruri, umbla cam după plac".

Creația sa este sărăcită prin 
folosirea unor comparații nu rare
ori forțate: funkularul e un fa
eton frumos, macaraua e tot un 
faeton, Insă titanic, alteori funi- 
cularul e un crainic f.ajn.d.: apoi 

„M-am cățărat pe 
munte și-n au
roră discul / so
lar mi-arată cum 
că simbol îmi 
este piscul- (?/). 
înlocuirea nelo- 
țici a senzației 
olfactive cu una 
vizuală. (,.AURII 
AROME de gu
tui"). Folosirea 
unor expresii tau
tologice. („Din 
vast de Iabirin-

CA.M1L PETRESCU"

Rița Iți întrerupse lucrul 
părere de rău :

— Măi femeie— ce e cu
Sultana fu bucuroasă că _ ______ ____________

tată in sat, fi vorbește atît de prietenos... dar glndurile pe care 
le gindea și vorbele pe care le putea spune, erau fără rădăcini 
tn ea, așa, din colo, fără culoare, fără gust, fără miros...

— Uite, cum mă vezi. Rfțo, mă topesc pe picioare.
— Fă, tu ai adus pe baba Maria... de la Puțu cu Salcia ?... Sau 

măcar du-ta să ta vadă ea...
— O să trimit* miine brișcă s-o aducă și pe ea... dar m-am sătu

rat de atitea leacuri care Bu mă ajută cu nimic, că mă frec cu tot 
felul de fierturi, ba nri-au dat să beau și gaz. Tu, Rițo, fata aia 
care cîntă e fata ta, nu ? Doamne, Rițo cum îți seamănă... Și Sul
tana se tnfioră... Asculta, și glasul era glasul de odinioară de la 
furcăru... Fata înecată de praf și cu gura însetată, cinta așa, pentru 
ea Insă, parcă să se răcorească.

lucrurile, fenomenele, ca un sim
plu spectator, în permanență cu 
lupa la ochi). Iată, de pildă, cum 
se prezintă „vehementa" judecată 
pe care o face el — exploatato
rilor din toate vremurile, în ver
suri încărcate și neclare: „Din 
auricol cum și din ventricol/fac 
săli de judecată cu soldați,— /Voi 
ce voiți tot globul în pericol, / veți 
fi de conștiință acuzați**. („JU
DECATA**). Acestui procedeu i se 
datorează și folosirea a o serie de 
imagini „cosmice", dacă vreți, tri
butare acelorași imagini forțate. 
Un exemplu îl oferă poezia „SE
RALA** în care, după ce începe 
destul de banal cu descrierea cea
iului („Seara, la cabană, ceaiul 
e de aur/auru-i cu aburi și e cu 
zahăr**), poetul declanșează obiec
tivul „măritor**: iese din vremuri 
ca dintr-o încăpere, pentru a tre- 
sălta în veșnicie fericit, nu însă 
fără a sprijini pe umeri „vulturi 
de tăcere" (?).

In general, poezia lui Andri
țoiu este o poezie a simbolurilor: 
munți—urcuș spre idealuri, tărie 
în fața furtunilor și dușmanilor ; 
spada—conștiința luptei, vigilen
ța, intransigența revoluționară,

toare etc. Aceasta poate dăuna li
ricii poetului, deoarece trăsătura 
de bază a multor poezii se dizolvă 
adesea intr-un regretabil idilism.

Poezia lui Andrițoiu este un iz
vor nesecat de imagini; ea dispu
ne de uriașe resurse descriptive, 
ceea ce conferă versurilor forță 
de sugestie. In poezia „Haiducul 
fantomă", codrul pare un uriaș 
cavou, în minunatele, sclipitoarele 
versuri din poezia „Stăpînitorul 
de grădini” surprinde cu multă 
finețe și sensibilitate artistică tră
săturile hidoase ale boierului in. 
sensibil la frumusețile naturii pe 
care le ține captive, răpindu-le po
porului îndrăgostit de frumos, 
lată, pe unde pășea boierul.

„...creștea posomorire. / Se as
cundea albina, tăcea posacă mier
la,/iar lotusul, în ape-și muia, 
de jale, perla. / De prin văzduh 
mireasma se re-ntorcea în floa
re..."

Folosind o bogată gamă de cu
lori, el redă cu multă măiestrie 
tablouri ' pline de forță realistă, 
tn tonuri patetice — viziunea ță
ranului bolnav tn spital, oficierea 
marelui ritual al petrecerii în 
jurul bogățiilor țării ce seamănă

noianu acesta 
turi“). întilnim de asemenea, gre
șeli gramaticale („Frunza cade 
cum și floarea**...), topică curioa
să: „ca mii de sclavi să-nghită 
Coliseul" (?!). Utilizarea la ex
ces a viitorului arhaic „VA SĂ*4: 
„va să-nvețe*4, „va să-ți aromeas
că", „va să am*4, „va să fluieri*4, 
apoi a lui nice pentru nici etc.

Pare interesantă, cînd nu e ar
tificială, rima interioară — care 
ridică valoarea afectivă versuri
lor, sugerînd ideea: „sînt SCOA
SE ALBICIOASE OASE ROA
SE*4, „LINA FINA44 ; „SMEI și 
LEI și PARALEI, DUMNEZEI 
și PROMETEI44; „în PAS. de-un 
SAS*4).

Multe din versuri ni-l relevă 
pe poet ca un om de cultură care 
știe să ocolească pedantismul. 
Poate și de aceea, intelectualul se 
substituie uneori poetului liric fă- 
cîndu-l pe Andrițoiu să rămînă 
dator încă mult poeziei de dra
goste. Avem convingerea că poe
tul va depăși limitele ce-i stau 
în cale și se va avînta tn larg, 
cu toate pînzele sus, avînd cer
titudinea deplinei izbînzi.

I. MIHUȚ

Dorobanțul descălică Ungă brișcă...
— Hei, fraților, aduc porunci de h octnnuire să meargă Toma 

să vă dea pămlnt.. și-i da lui Toma o hirtie... Așa le-a spus sub- 
ocînnuitorul că o să se dea pămînt Toma desface hîrtia și citește... 
Află numai că trebuie să se înfățișeze la tacrirul Cîrmuirii, că e 
vorba să fie ales, din partea sătenilor, în „Comisia pentru proprie
tate**... Nu scrie mai mult dar cînd oamenii aud despre „Comi
sia pentru proprietate**, privesc zguduiți peticul de hîrtie... și îl 
trec din mînă în mînă, chiar $i cei care nu știu să-l citească... Ba 
încă ei se uită mai speriați la el.

— Mă, Toma, se scărpina In cap îngîndurat Ion, să știi că de 
data asta scăpăm de clacă.

— De, măi frate... Știu eu ? N-a fost în 21... n-a fost acum o 
lună... O fi poate luna viitoare... Da să vedem dacă i să mă aleagă 
oamenii.

— Da’pe cine dracu* să alegem, mă Tomo, dacă nu te-om alege 
pe tine... Numai să ne întrebe și pe noi, nu-i așa, mă... strigă Va- 
rile Peștefript întordndu-se și spre ceilalți

Se auzi o larmă în slava cerului... Așa... Așa...
Toma nu mai fusese la București de vreo două săptămîni. I se 

părea în ultima vreme că-și pierde pe-acolo timpul de pomană... 
Se ducea să-și vadă flăcăul și nora, pe Ilinca. odată pe săptămînă, 
că mai mult nu putea de dorul lor, mai ales cînd avea și vreo pod- 
vadă de făcut și apoi se întorcea acasă, de mai robotea, așa cu o 
mînă, în jurul gospodăriei.

Sultana ceru argatului să întoarcă, dar în aceiași clipă se hotărî 
să-1 ia cu ea pe "

— Toma, n-ai vrea să vii cu mine la han ?... 
să-ți spun... Suie în brișcă...

El se sui pe scîndura din față lîngă argat, iar 
de dorobanți, se apucară iar de lucru.

— Io credeam că pîinea din vara asta o să 
s-o cărăm în hambarul \boierului... dar fie și la 
poate acum, spuse Peștefript...

Numai cînd fu s-o dea jos din brișcă își dete seama Toma cît 
de slăbită e Sultana... E cu un picior în groapă, biata muiere, o 
căina el în gînd.

După ce au pus-o în pat cu tăblii de brad nevopsit, ea l-a tras 
spre ea cu o mînă căreia i se vedeau oasele și-l întrebă în șoaptă, 
ca un lucru de taină :

— Ei, ce a zis Codan ?... îmi dă fetița...
Toma rămase cîtva timp încurcat, căutînd cuvintele, ca să n-o 

facă să sufere iar... Dar ce putea să-i spună, decît adevărul.
— Nico... i-am spus... Deh... pînă la urma cred că el s-ar fi 

învoit... că i-am arătat că ai de gînd să înzestrezi fetița, după ce-o 
înfiezi... Dar vezi că nu vrea ea, Safta... S-a luat la ceartă cu el. 
Zicea că e și copilul ei, că ea l-a crescut de cînd nu vedea cu 
ochii și nu auzea cu urechile de țuguia numai buzele și orăcăia... 
Spune că ea nu dă fata... că unde mănîncă doi — mai poate mînca 
și al treilea...

O văzu pe Sultana că se întunecă la față și-și lasă capul, acum 
osos și galben, într-o parte pe perină... și spuse mai departe... acum 
socotind că asta o poate mîngîia... ca o socoteală dreaptă...

— Ce vrei Nico ?... eu cred că ea nu poate uita că e nu numai 
fata lui Miai, dar și a Petruții... Știi ce-a fost la han atuncea ? Că 
dragostea asta parcă e mătrăguna satului... de căpiază lumea...

— Tomo, nu ți se pare că, de atuncea, și eu și Miai, am plătit și 
dobînda și căpețele la ceea ce s-a întîmplat în seara aia ?

se fac copii mari și merg la rosturile lor...
— Nu-i tot una Tomo... nu-i tot una... în gînd ei nu sînt sin

guri... că-i știu unde-i știu... că știu că sînt oriunde ar fi... da’io sînt 
singură și în gînd...

Capul îi căzu pe perină într-o parte și parcă se rupse și de omul 
din fața ei, de tot... Căzu în ea însăși ca într-o groapă...

Omul, cutremurat, se trase și el în el însuși. Vru totuși să-i mai 
dea oarecare nădejde și-i spuse, ridicîndu-se de pe scaun:

— Nico, tu trăiești numai pe pămînt... Mîine și cerul... Nu se 
sfîrșește tot aici... Omul trăiește abia după ce se petrece de pe pă
mînt, gîndesc eu, altă viață veșnică.

Ea se întoarse cu totul, într-un fel neașteptat, spre el... care sta 
în picioare în odaia cu perdelele trase și cu miros de busuioc și de 
om bolnav. în colțul din dreapta, ușa spre răsărit, ardea o candelă 
sub o icoană de lemn, deasupra căreia se desfăceau faldurile unei 
marame de borangic... îl întrebă cu ochii sticloși :

— Ascultă Tomo, tu crezi în rai și în iad ?
Toma șovăi o clipă numai fiindcă ea îl întrebase așa pe neaștep

tate... Apoi întrebarea i se păru fără rost.
— Da’... tu nu crezi ? Văd că ai candelă aprinsă sub icoana sfin

tei fecioare, zi și noapte... Deh, zic io... Nu se poate ca omul să nu 
trăiască altă viață...

— Și crezi că își aduce aminte de ce a fost el pe pămînt ?... Că 
nu uită nimic și se simte tot el ?...

— Păi dacă stai să te gîndești... te întrebi, vorba aia, ce mare 
procopseală e să se știe și să se simtă tot el ?... E mai bine să uite 
cîte a mai suferit în iadul ăsta de pămînt. Totul e că trăiește din 
nou chiar dacă nu mai știe că e tot el... îi răspunse omul încurcat, 
căci el nu se prea întrebase așa ceva...

— Tomo, io zic că și raiul, nu numai iadul, sînt tot pe pămînt... 
dar cred și io că omul uneori nu moare. Io-te, Safta, a îmbătrînit 
cu cincisprezece ani înaintea mea... Safta aia pe care o știm noi; e 
o zdreanță așa cum am văzut-o eu azi la arie... Dar trăiește Safta 
asta căreia noi îi zicem Stanca.

Toma își aminti, parcă înroșindu-se tot în gînd, tulburat, înfio
rat, că Ilinca e însărcinată și că poate va avea un nepot de la 
Damian.

— Așa da, Nico, trăiește că e trup din trupul ei... și drept e că 
îi seamănă cum nu seamănă mulți copii cu părinții lor... Și ridică 
din umeri și întinse mîna pe care o avea, a nedumerire. Asta... așa e.

— Nu e numai trup din trupul ei, Tomo... Și bolnava încercă să 
se ridice în capul oaselor de mînie parcă... Este tot Safta pe care 
o știm noi... chiar ea. Ceea ce a lepădat de pe ea și vedem noi că 
e nevasta bătrînă a lui Vasile Peștefript, nu e Safta adevărată... 
Stanca e Safta adevărată... și ea a înviat... O string iar flăcăii în 
brațe ca acum douăzeci și cinci de ani. Toma, vor fi Safte poate 
pînă în veacul veacului, dar eu nu voi mai fi decît țărînă...

Aiurează, se gîndi Toma, n-o lăsa să doarmă Safta... o crede stri
goi, deși nu e moartă...

Sultana, care se încălzise și căreia îi sticleau acum ochii în fun
dul orbitelor mari, osoase, încercă iar să se ridice ca un fel de 
aprigă îndîrjire. Uite, nici Miai n-a murit, nu va muri nici Codan... 
Nici Safta cea neagră... Tot ce a rodit nu moare... Numai eu știu 
ce-i moartea.

Se ridicase într-un cot și se prăbuși dintr-odată, căzînd cu fața-n 
jos pe pernă... Toma crezu o clipă că a murit cu adevărat... dar cînd 
îi întoarse fața, își dădu seama că răsuflă... Adormise numai... Se 
închină cu smerenie, privind-o cu milă.

— Doamne, rău se mai chinuiește... Indură-te de ea... Și ieși în 
vîrful picioarelor.
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argatului să întoarcă, dar în aceiași clipă 
e Toma... care chemat veni lîngă brișcă.

că aș avea ceva

ceilalți îndemnați

fie a noastră, nu 
anul, dacă nu se
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piesa „CĂSUȚA DE LA MARGINEA ORA-Iată o scenă din piesa „CĂSUȚA DE LA MARGINEA ORA
ȘULUI", de Alexei Arbuzov, interpretată de artiștii Teatrului 
din Bacău.

In fotografie: de la stînga la dreapta Vera Petrovna Iva
nova — Iolanda Copăceanu-Mugur ; Nadejda Petrovna Ivanova 
— Kitty Stroescu ; Liubov Petrovna Ivanova — Liliana Russu.



Done a Simo
(20 de ani de la asasinarea ei)

Să înceteze experiențele 
cu armele atomice și cu hidrogen!

...Tînăra muncitoare împingea 
încet căruciorul pe ulicioara 
strimtă. Zîmbea cu dragoste la 
gungureala copilului. Părea li
niștită. Și totuși inima i se 
strîngea de emoție. Se uita cu 
atenție în dreapta și-n stînga, 
oare nu era urmărită ?

Totul părea atît de obișnuit: 
o femeie împingea un cărucior 
de copil. însă, în afară de co
pil căruciorul conținea un lu
cru de mare preț. Tînăra fe
meie transporta ascunsă cu 
grijă în cărucior slova partidu
lui, publicații și manifeste co
muniste ilegale așteptate cu în
cordare de oamenii muncii.

Pumnul acela de fată, cu 
ochi negri sclipitori, neînfricata 
utemistă Donca Simo își înde
plinea cu îndemînare și curaj 
însărcinările date de partid. 
Știa că poate să cadă în luptă, 
că micuțul ei poate să rămînă 
orfan. Dar tocmai dragostea 
pentru copilul scump o îndem
na să se avînte în bătălia grea. 
Se gîndea că atunci cînd va 
fi mare copilul o va întreba: 
„Ce-ai făcut măicuță pentru 
viitorul meu“ ?
Fiică de țărani săraci din 

Bazargic, Donca a cunoscut de 
I Ia vîrsta fragedă de 12 ani 

viața grea de muncitor exploa
tat. Tînăra țesătoare, intră 
curînd în rîndurile U.T.C. în
cadrarea în U.T.C. a însemnat 
pentru Donca o cotitură în via
ță. De atunci ea a fost mereu 
un soldat dîrz și neînfricat al 
partidului Abia intrase în 
U.T.C. și pentru lupta ei îndrăz
neață siguranța burghezo-mo- 
șierească a aruncat-o în temni
ță. Acolo în închisoare a dat 
ea naștere unui băiat. După 
ieșirea din închisoare Donca 
s-a avîntat din nou cu și mai 
mare hotărîre în lupta grea.

...„Donca, vei lucra într-o ti
pografie clandestină. Dușma
nul e crud și viclean. Vei ști 
să-1 infrunți, vei ști să înduri 
suferințe ?“

...„Voi fi dîrză în luptă, voi 
ști să-1 înfrunt, voi munci fără 
preget!“

Zi și noapte Donca lucra de 
zor, tipărea manifeste care du
ceau oamenilor muncii cuvîntul 
partidului. Intr-o noapte copoii 
siguranței au dat de urmele ti
pografiei clandestine. Donca 
Simo și tovarășii ei au fost a- 
restați, bătuți, schingiuiri.

La interogatoriu a înfruntat

eroic un șir nesfîrșit de chinuri 
pe care numai mintea diavo
lească și bestialitatea agenților 
siguranței burghezo-moșierești 
le-au putut născoci. De la Don
ca însă zbirii n-au putut scoa
te nimic. Ea n-a trădat lupta 
tovarășilor săi, n-a trădat lupta 
ilegală. La procesul înscenat 
de „justiția" burghezo-moșie- 
rească Donca s-a comportat ca 
o comunistă neînfrîntă. Ea a 
strigat din inima ei de luptă
toare, din sufletul ei de mamă, 
fețelor stacojii ale judecătorilor, 
servitori fideli ai exploatatori
lor. „M-am despărțit de copilul 
meu ca să arăt miilor de mame 
drumul pentru fericirea copii
lor lor".

Donca a primit neclintită sen
tința nerușinată, monstruoasă : 
10 ani temniță grea. In 1937, 
în închisoarea din Dumbrăveni 
ea s-a îmbolnăvit greu. Tortu
rile și regimul de exterminare 
din închisoare îi zdruncinaseră 
trupul ei firav. O chinuia și do
rul după copilul ei, după copi
lul pe care l-a văzut doar o 
singură dată, de după gratiile 
închisorii și nu l-a putut strîn- 
ge măcar în brațe.

La 8 iunie 1937, utecista 
Donca Simo a căzut ucisă de 
bestiile fasciste

Azi, vlăstarele oamenilor 
muncii din țara noastră învață 
cu sîrg, croiesc o viață nouă, 
liberă, plină de bucuria crea
ției, așa cum a visat-o Donca 
Simo pentru copilul ei.

Sub steagul partidului, sub 
ale cărui falduri a căzut la da
torie acum 20 de ani Donca 
Simo, sub același steag glorios 
luptă astăzi utemiștii pentru 
construirea socialismului.

I

!
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Cadrele didactice din Capitală 
s-au întrunit vineri dimineața în 
sala Clubului lucrătorilor din în- 
vățămînt pentru a-și exprima a- 
deziunea lor la lupta oamenilor 
cinstiți din lumea întreagă împo
triva experiențelor cu armele a- 
tomice și cu hidrogen.

Luînd cuvîntul, tov. C. Petri- 
cu, directorul secțiunii de învăță- 
mînt a Sfatului Popular al Ca
pitalei, a arătat amenințarea gra
vă care planează asupra po
poarelor prin experimentarea și 
folosirea armelor nucleare. „Nouă, 
cadrelor didactice — a spus vor
bitorul — care educăm tineretul 
ne revine sarcina să arătăm ti
nerelor vlăstare pe cei care iubesc 
pacea și luptă pentru ea, precum 
și pe cei care uneltesc și care 
pentru a-și mări cîștigurile în
cearcă să arunce lumea într-un

nou război, mai distrugător, răz
boiul atomic44.

Prof. Aurelia Georgescu, de la 
Școala mixtă nr. 110 din raionul 
N. Bălcescu, a evocat suferințele 
suportate de omenire în cel de-al 
doilea război mondial, subliniind 
grelele încercări la care ar ti su
puse popoarele prin experimenta
rea sau folosirea armelor nuclea
re.

Au mai luat cuvîntul profesoa
ra Zoe Dimitriu, inspectorul șco
lar Teodor Radu de la secțiunea 
de învățămînt a sfatului popular 
al raionului Grivița Roșie și al
ții

La sfîrșitul adunării s-a adop
tat in unanimitate o moțiune prin 
care cadrele didactice din Bucu
rești se alătură chemării Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii pri
vind încetarea experiențelor cu 
armele nucleare.

Din munca lor
pot învăța și alții

INFOR
Vineri dimineața s-a înapoiat în 
pitală delegația Partidului Mun- 
oresc Romîn care a participat la 
îrările celui de-al XI-lea Congres 
Partidului Comunist din Fin- 
îda.
Delegația a fost alcătuită din to- 
rășii: Florian Dănălache. mem- 
u al C.C. al P.M.R., prim secre- 
• al Comitetului orășenesc Bucu
ri al P.M.R. și Radu Dulgheru, 
îmbru al C.C. al P.M.R., prim 
iretar al Comitetului regional 
ilați al P.M.R.

★
tai au sosit în Capitală în ca
ul planului de muncă pentru a- 
carea convenției culturale din- 
> R. P. Romînă și R. P. Ungară 
jos Lorincze, director adjunct la 
stitutul de lingvistică, și Benko 
rand, docent universitar, can- 
iat în știinfe, de la Academia 

Științe a R. P. Ungare.
Oaspeții vor face o călătorie de 
cumentare în tara noastră.

MÂȚII
Membrele delegației de femei 

din R. P. Chineză care ne vizi
tează țara la invitația Comitetu
lui Femeilor Democrate din 
R.P.R. și a Comitetului Național 
pentru Apărarea Copilului au 
fost în ultimele zile în regiunea 
Stalin. Cu acest prilej membrele 
delegației au vizitat monumente 
din Orașul Stalin și gospodăria 
agricolă colectivă de la Bod. De
legația de femei a mai vizitat 
muzeele Doftana și Peleș, Casa 
de cultură a sindicatelor din Si
naia, iar vineri la înapoierea în 
Capitală, muzeul „Mina Mino- 
vici‘\'

—•—

Loto Central
La tragerea Loto Central din 

seara zilei de 7 iunie 1957, au fost 
extrase din urnă următoarele nouă 
numere :
81 79 84 15 29 18 33 58 80

Fondul general de premii pe 
țară este de 2.279.360 lei.

(Urmare din pag. l-a)

altora, mai price puți ca să pu
tem aranja lucrurile :um e mai 
bine — continuase altul.

Ciobanii au fost criticau as
pru, au primit mustrări. In loc 
să se supere, s-au angajat să 
muncească așa cum se cuvine.

„Măi frate, dar aprigi mai sînt 
utemiștii ăștia /“ — trase con
cluzia brigadierul.

Calculul trebuie 
modificat

A trecut mai bine de un an. 
Cite nu a avut de văzut în acest 
timp badea Zaharia! Tinerii au 
însilozat porumbul tocat, tot ei au 
cerut construirea unui nou grajd 
și cîte și mai cite. Nu există pro
blemă legată de zootehnie pe 
care ei s-o afle și să nu discute 
posibilitățile de aplicare a aces
teia in gospodăria lor colectivă. 
Dar cite succese n-au realizat!

Cu puțin In urmă, prin con
tractarea unui număr de 12 porci 
ca statul și lichidarea prin vin- 
zare a celor nerentabili, gospo
dăria a încasat suma de 50.000 
lei. In loc de 50.000 lei, cit pre
vedea planul de carne și lină de 
pe urma oilor, prin creșterea pro
ducției a fost încasată suma de 
105.000 lei. Numai patru dintre 
vaci au dat produse in valoare 
de 32.000 lei. Acum însă cînd 
sectorul taurin s-° mărit ou tn.ă 
8 capete e firesc ca veniturile 
să crească și mai mult.

După calculul specialiștilor 
gospodăriei, sectorul zootehnic 
asigură în tot timpul anului îm
părțirea de avansuri bănești mai 
mari cu 30 la sută dectt în mod 
obișnuit. Calculul însă trebuie 
modificat. De ce? Pentru că nu 
a fost adăugată depășirea planu
lui de lapte, obținută de îngriji
torii de vaci și oi. Cei doi ute- 
miști, Manole și Munteanu, au 
colectat de la cele 12 vaci 1950 
litri lapte peste plan; iar cio
banii — cu 2250 de litri mai mult 
Oricum, suma realizată de pe 
Urma valorificării acestor canti
tăți, schimbă procentul calculat.

Un „interviu"
— E bine să lucrezi în secto

rul zootehnic? întreba un tînăr 
sosit în vizită la gospodăria a- 
gricolă colectivă „Tudor Vladi- 
mirescu".

— Ce întrebare?! răspunse Ion 
Manole. Intr-adevăr, munca e 
pretențioasă și de grea răspun
dere. Uneori vitele trebuie nu nu-

mai hrănite noaptea, dar și su
pravegheate. Dacă te obișnuiești 
însă, nu mai e greu deloc. Și g- 
tunci nu e numai bine, ci foarte 
bine. Eu pînă azi am realizat 
210 zile-muncă. Ion Brezuică — 
220 de zile. Costea Pană — '60. 
Ei bine, dacă n-ai ști, ai crede 
că sint văcar, așa cum arăt azi?

— Nu1 Se poate spune că ești 
îmbrăcat după ultima modă — 
zîmbi străinul.

— Chiar așa e ! Acum socotește 
avansul fiecăruia... Mai a- 
daugă premierile șl recolta Vino 
la toamnă și vei vedea că mi 
înalț nu numai casă nouă, ci imi 
cumpăr și mobilă, radio..

Străinul gîndi îndelung. Tre
buia să facă neapărat ceva cen
tru tinerii din locul unde mun
cea el. Acestora se pare că le e 
rușine să lucreze în sectorul zoo
tehnic.

..•Da, se pare că așa trebuie să 
faci, tovarășe Gheorghe Costin. 
Ești secretarul comitetului orga
nizației de bază U.T.M. din gos
podăria agricolă colectivă ,,Răs
coala din 1907**. E mai mare ru
șinea că la cele 150 de oi, 4 boi 
și alte animale, proprietatea gos
podăriei, să lucreze doar Gheor
ghe Manole. Nu numai el e tî
năr. Și doar exemplul îl ai la doi 
pași, în comuna voastră, la gos
podăria colectivă t,Tudor Vladi
mir eseu".

Și voi, tineri de la gospodăria 
agricolă colectivă ,,Al 2-lea plan 
cincinal** ar trebui să învățați de 
la vecini. Dacă ați lucra pentru 
dezvoltarea sectorului zootehnic, 
ați putea primi avansuri mai mari 
în bani, iar munca ar fi mult 
mai rodnică. Dumneata, tovară
șe președinte, dacă te îndoiești 
de puterea de muncă a tinerilor 
din gospodăria pe care o conduci, 
stai de vorbă cu Zaharia Vlad, 
brigadierul zootehnic al colecti
vei „Tudor Vladimir eseu** din 
sat. Te va lămuri el .

Pe urmele 
materialelor 

publicate
Dintr-o sinteză de raport pri

mită la Inspecția comercială de 
stat, reieșea că din 25 de garnituri 
de mobilă repartizată O.C.L. pro
duse industriale interraionala 
Turda au ajuns la destinație 19. 
Șase au fost vîndute dinainte, în 
Cluj.

Redacția a publicat aceste date 
în articolul intitulat „Spectacole"— 
în ziarul nr. 2501 din 23 mai a.c.

Ca urmare a apariției materialu
lui s-au stabilit următoarele : cele 
25 garnituri trebuiau să ajungă la 
Turda. Călcîndu-se regulile de co
merț ele au fost vîndute direct de 
la bază. Șase garnituri au fost vîn
dute unor persoane cunoscute de 
funcționarii respectivului O.C.L., 
ceea ce constituie o abatere — fa
voritism. Pentru două garnituri de 
mobilă a fost dată aprobarea tov. 
director. Celelalte patru au fost 
vîndute de asemenea, cu acte le
gale, însă fără știrea directorului. ■

Sezisată de această neregulă di- 1 
recțiunea a sancționat pe gestio- j 
nărui Porges Samoilă pentru aba
terea săvîrșită. Inspecția comer- | 
cială a pus la rîndul sau în vedere 
conducerii O.C.L. respective ca ; 
asemenea abateri să nu se mai re
pete.

Vizitele unor oaspeți 
sovietici

Delegajia de filosofi sovietici 
formată din profesorii M. M. Ro- 
sental, A. F, Okulov și V. I. Er- 
murațki, care ne vizitează țara în 
cadrul colaborării dintre Institutul 
de Filosofie al Academiei de Știin
țe a Uniunii Sovietice și Institu
tul de Filosofie al Academiei 
R.P.R., au petrecut zilele de mar
ți, miercuri și joi în orașul și re
giunea Cluj. Oaspeții sovietici au 
vizitat filiala din Cluj a Acade
miei R.P.R. unde tov. Raluca Ri- 
pan, președinta filialei din Cluj a 
Academiei R. P. Romîne, le-a vor
bit despre activitatea desfășurată 
de această instituție de știință și 
s-au întîlnit cu membri ai catedre
lor de materialism dialectic și is
toric din universitățile clujene. Fi
losofii sovietici au vizitat univer
sitățile „Bolyai" și „Babeș“, Gră
dina Botanică și monumente isto
rice.

★

In zilele de 6 și 7 iunie dele
gația culturală din R.S.S. Ucrai
neană și R.S.S. Moldovenească 
în frunte cu L. T. Kuropatenko, 
prim-locțiitor al Ministrului Cul
turii al R.S.S. Ucrainene, a vizi
tat Regiunea Autonomă Ma
ghiară.

Joi membrii delegației au par
ticipat la o consfătuire a oame
nilor de artă și cultură din Tg. 
Mureș, au vizitat termocentrala 
„Steaua Roșie" din Sîtigeorgiu 
de Pădure și au asistat la un ■ 
spectacol dat de Ansamblul Se-1 
cuiesc de Stat de cîntece și dan 
suri din Tg. Mureș,

Despre atitudinea
(Urmare din pag. l-a) 

și în general grija față de mașină. 
Pentru aceasta este necesară cu
noașterea temeinică a utilajelor și 
mecanismelor, a modului lor de 
funcționare. Punînd pe mașini 
mai mult de cît „pot să duca44 
acestea se uzează mai repede, se 
distrug iar de multe ori calitatea 
produselor prelucrate sau lu
crărilor executate este slabă.

Pentru îndeplinirea planului de 
producție, de mare importanță 
sînt reparațiile utilajului și meca* 
nismeior. Executarea acestora la 
timp și de bună calitate, contro
lul executării reparațiilor formea
ză o condiție de bază pentru fojo 
sirea deplină și rațională a utila
jului.

Grija față de mașină — 
manifestare concretă a 
atitudinii socialiste față 

de muncă

TINERILOR
MUNCITORI

ANUNȚ
In conformitate cu instrucțiunile Ministerului Minelor, pentru 

a veni in ajutorul absolvenților fostelor școli medii tehnice care 
au promovat toate examenele de an, se organizează în mod ex
cepțional o sesiune de lichidare pentru examenul de diplomă 
între 1—15 sept. 1957.

Examenul va avea loc la Școala tehnică de maiștri Lupeni. 
str. 1. V. Stalin nr. 2 pentru absolvenții Școlii medii tehnice 
de cărbune Lupeni.

înscrierea la examene se va face pînă la data de 15 iunie 
1957, la Școala de maiștri Lupeni.

Informații detailate se pot primi la secretariatul Școlii teh
nice de maiștri Lupeni, in fiecare zi intre orele 7—15.

Buna funcționare a mașinii — 
fără opriri și reparații neplanifi
cate — este strîns legată și de 
felul în care se îngrijește munci
torul ca mașina la care lucrează 
să fie curată și unsă la timp iar 
la sfîrșitul zilei de lucru să fie pre
gătită în vederea folosirii ei din 
plin de către schimbul următor 
fără să se piardă nici un minut 
din timpul de producție. La uzi
nele „Timpuri Noi“ din București 
mulți tineri se îngrijesc de mașina 
la care lucrează. Un exemplu în a- 
ceastă privință îl constituie utemis- 
tu| Vasile Angelescu din această 
uzină, care, folosind metode avan
sate .de muncă și manifestînd o 
grijă deosebită pentru buna func. 
ți on are a strungului la care lu
crează a ajuns să producă piese 
în contul anului 1962. De la el ar 
putea să ia un bun exemplu și 
unii tineri din uzină care nu dau 
suficientă atenție acestei proble
me.

Una din cele mai importante 
căi care asigură folosirea deplină 
a mașinilor este ridicarea continuă 
a nivelului de cunoștințe tehnice 
și profesionale ale muncitorilor și 
cadrelor medii tehnice. Tehnica 
nouă poate fi pe depln utilizată 
numai dacă în rîndul muncitorilor 
există o permanentă preocupare 
pentru ridicarea calificării pentru 
a ține pasul cu progresele tehnicii 
Tînărul frezor Ilie Lucaci de la 
uzinele „Timpuri Noi“ București 
a făcut școala de calificare în uzi
nă. Aceasta îl ajută să ridice mult 
productivitatea muncii și să ob
țină un ciștig mai mare. Dacă in 
ianuarie 1956 el a obținut un sa
lariu de 642 lei. în ianuarie 19a/ 
el a obținut pe baza folosirii bune 
a mașinii un salariu de 976 lei. 
Mai există însă tineri care nu sint 
convinși că de nivelul lor de ca
lificare depinde în bună măsură 
folosirea mai bună a mașinilor. 
Alții își închipuie că e deajuns să 
urmeze un curs de minim tehnic 
ca întreaga problemă a ridicării 
calificării să fie rezolvată. Orga
nizațiile U.T.M. trebuie să-și în
tărească munca pentru convinge
rea tinerilor asupra importanței 
ridicării nivelului lor profesional 
și tehnic.

Pentru folosirea mai bună a ma
șinilor are o mare însemnătate 
studierea șl generalizarea expe
rienței muncitorilor fruntași răs- 
pindirea sistematică, planificată 
a metodelor înaintate de muncă 
și întrecerea socialistă.

La uzinele „Timpuri Noi“ ute- 
mistul Năstase Mitroi — strun
gar, folosind un complex de me
tode înaintate de muncă și in pri
mul rind metodele Bîkov-Bortke- 
vici de tăiere rapidă a metalului 
obține importante depășiri de

normă. Ca responsabil de bri
gadă el ajută și pe alți tineri din 
brigadă să folosească metode 
înaintate de muncă și să utilizeze 
mai bine mașinile. Ca urmare a 
generalizării metodelor înaintate 
de muncă brigada a reușit să de
pășească planul pe primele cinci 
luni ale anului 1957 în medie cu 
15 la sută. De asemenea numai în 
lunile martie, aprilie și mai 
această brigadă a reușit să rea
lizeze economii în valoare de 
10.500 lei.

Numeroși tineri din diferite 
uzine, preocupîndu-se de găsirea 
unor metode care să-i ajute în fo
losirea deplină a utilajului 
și mecanismelor fac propuneri 
de raționalizări, inovații care 
fără să necesite investiții su
plimentare ridică simțitor pro
ductivitatea muncii.

Disciplina în muncă, lichidarea 
oricăror întîrzieri sau absențe ne
motivate de la lucru crează de 
asemenea condiții pentru folosirea 
mai bună a utilajului și mecanis
melor. Tinărul trăgător de țevi 
Leontin Capanu de la uzinele 
„Bolesiaw Bierut44 București, Du
mitru Dima — frezor și Sandu 
Alexandra — strungar fruntaș — 
de la uzinele „Timpuri Noi*4 Bucu
rești și alții lucrînd conștiincios 
și disciplinat reușesc să dea lucru 
de bună calitate și să îndeplineas
că și să depășească norma cu 15-26 
la sută. Totodată cîștigurile lor 
sînt cu circa 20 la sută mai mari 
decît ale celorlalți. In schimb 
există și unii tineri ca utemistul 
Nicolae Andreiaș de la uzinele 
„Bolesiaw Bierut44 care lipsește 
deseori de Ia lucru, întîrzie, se 
plimbă prin uzină, sau ca utemis- 
tele Violeta Hurtună și Doina Cio- 
pleală de la secția pompe a uzi
nelor „Timpuri Noi" București 
care lasă mașinile să meargă în 
gol și ele discută sau, cum spun 
tovarășii lor de muncă „stau Ia 
taifas44.

Organizațiilor U. T. M: 
li se cere mai multă 

inifiativă
Organizațiile U.T.M. din u- 

zinele noastre pot și trebuie să 
fie un factor activ în lupta pen
tru folosirea din plin a utilajelor 
și mecanismelor. Multe organiza 
ții U.T.M. se pot mîndri cu ini
țiative valoroase. Astfel, organi
zația U.T.M. a uzinelor „Bo- 
leslaw Bierut" din București a 
antrenat anul trecut pe tineri la 
un curs de ridicare a calificării, 
care a durat 6 luni și a avut ca 
efect îmbunătățirea muncii, creș
terea simțului de răspundere al 
multor tineri. In planul organi
zației pe 1957 figurează printre 
altele și deschiderea unui curs

de minim tehnic, schimburi de 
experiență cu inovatorii, schim
buri de experiență între brigăzile 
din uzină și între acestea pe de 
o parte și una din brigăzile Com
plexului C.F.R. ,,Grivița Roșie44 
București, pe de altă parte, con
ferințe legate de întrecerea socia
listă și răspîndirea metodelor 
înaintate de muncă etc.

Totuși organizația U.T.M. 
de la „Bolesiaw Bierut" — ca șl 
alte organizații U.T.M. din între
prinderi pot contribui mai mult 
decit pină acum la asigurarea 
mai bunei folosiri a mașinilor. 
Astfel la uzinele ,»Boleslaw Bie
rut" ar putea să existe o preocu
pare mai serioasă pentru lichida
rea întîrzierilor.

Organizațiilor U.T.M. li se cere 
mai multă inițiativă și preocupa
re pentru buna folosire a mași
nilor, în găsirea unor forme și 
metode noi de muncă cu tinerii 
pentru rezolvarea acestei proble
me. Mai ales aceasta este o pro
blemă actuală acum, cînd se ela
borează sistemul de salarizare îm
bunătățit.

Organizațiile U. T. M. pot face 
aceasta analizînd în consfătuirile 
de producție sau ședințe, în adu
nări generale, indicii de utilizare 
a mașinilor la care lucrează ti
nerii, ducînd o permanentă muncă 
de convingere în rîndul tinerilor 
pentru ridicarea calificării lor, 
pentru folosirea experienței înain
tate, arătîndu-le prin fapte și date 
concrete ce înseamnă folosirea 
din plin a mașinilor, cum poate 
să crească cîștigul lor pe această 
bază și ce efecte are asupra pre
țului de cost nefolosirea mașini
lor sau folosirea lor nerațională. 
Organizația U.T.M. poate și tre
buie să-i ajute pe tineri să în
vingă greutățile inerente începu
tului pentru a contribui mai mult 
la creșterea productivității mun
cii. Organizațiile U.T.M. ar 
putea să obțină rezultate mai 
bune în munca cu tinerii pentru 
folosirea deplină a utilajului și 
mecanismelor dacă ar solicita un 
ajutor susținut conducerii între
prinderilor, inginerilor și tehnicie
nilor cu mare experiență și care 
se bucură de prestigiu în masa ti
nerilor. In felul acesta pot fi or
ganizate conferințe interesante, 
schimburi de experiență utile în 
cadrul aceleiași uzine sau între 
diferite uzine.

Nu trebuie să uităm nici o clipă 
că tinerii alături de cei virstnici 
pot aduce o contribuție importantă 
la folosirea mai bună a utilajelor 
și mecanismelor. Este sarcina or
ganizației U.T.M. de a face ca 
toți tinerii să înțeleagă însemnă
tatea acestei probleme pentru e- 
conomia națională, pentru con
struirea socialismului în țara 
noastră.

~ ~ ~ «=* ss=s sas ss s=assrf :=« 5=« sas sas sa; sa; sa
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Ce ajutor va « 
dă ziarul în ri- ■» 
dicarea nivelu- J

lui politic și ideologic ? Ce părere 
aveți despre calitatea și forma « 
actuală a materialelor de propa- « 
gandă publicate de ziar ? Ce teme | 
noi propuneți? ]
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încotro se îndreaptă fotbalul italian?

O constatare curioasă 
și un semnal

Fotbalul italian trece prin 
cea mai gravă criză din 
întreaga sa existentă. A- 
cesta este punctul de vedere al 

întregii prese italiene care ana- 
lizînd marile insuccese ale repre
zentativei de fotbal a Italiei în 
ultimele întîlniri internaționale 
trage un puternic semnal de alar
mă. Infrîngerile suferite recent 
de echipa națională a Italiei 
(1-6 cu Iugoslavia la Zagreb și 
0-3 cu Portugalia la Lisabona în 
preliminariile campionatului mon
dial) ca și neașteptatul eșec al 
echipei secunde italiene învinsă 
cu 1-0 pe teren propriu de aelec 
ționata Egiptului a produs o a- 
devărată panică în rîndurile mul
timilionarilor italieni care spriji
nă cu sume exorbitante cluburile 
profesioniste de fotbal. Ele au 
avut darul și de a scoate în sfîrșit 
la lumină unele aspecte pu{in cu
noscute din culisele fotbalului i 
talian. aspecte legate mai mult 
de noțiunea de „afaceri" decît de

aceea de „sport". Scandalul a a- 
juns de domeniul public. Ziarele 
italiene cer în unanimitate o in 
tervenție din partea guvernului 
Este semnificativ în această di
recție un articol publicat de „II 
Messaggero" din Roma care re 
ferindu-se la nivelul fotbalului i 
talian scrie : „Infrîngerile suferi
te dovedesc nu numai că fotba
lul italian a ajuns pe treapta cea 
mai joasă dar este amenințat să 
se prăbușească chiar complect".

Care este cauza acestei situa 
ții pe drept cuvînt dramatice? 
Pentru moravurile care guvernea
ză lumea sportului capitalist lu
crurile nu sînt noi dar efectele au 
ieșit acum la iveală cu atîta pu
tere îneît nu au mai putut îi as
cunse. Se știe că cluburile profe
sioniste. în goană după profituri 
cît mai mari, au apelat la impor
tul unor jucători cu renume din 
străinătate, vedete cumpărate cu 
sume de-a-dreptul uimitoare în 
speranța că astfel vor putea atra

— Balonul !

4 —1 !
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In continuarea tur
ului pe care-l în- 
’prinde in Uniunea 
vietică, echipa corn- 
zată de fotbal a 
ociației D namo 
i R.P. Romînă a 
:at jo la Kiev cu 
'tina locală Dina- 
), fruntașa clasa 
mtului campiona- 
'ui unional. Fotba

liștii romîni au ju
cat bine in special în 
prima repriză care 
s-a terminat cu un 
scor egal: 1—1. Du
pă pauză, dinamo- 
viștii din Kiev au in
tensificat atacurile 
la poarta apărată de 
Uțu, reușind să în. 
scrie încă trei punc
te, astfel că întilni- 
rea a luat sfîrșit cu

scorul de 4—1 în fa
voarea echipei sovie. 
tice.

Punctul echipei ro
mîne a fost înscris 
de Rădulescu. In 
cursul jocului din se
lecționata dinamo- 
vistă s-au remarcat 
portarul Uțu și ata- 
canții Neagu și Ră
dulescu.

Primii oaspeți la campionatele 
internaționale de tenis

Primele delegații sportive de peste hotare care și-au anunțat par
ticiparea la concursul internațional de tenis al R. P. Romîne au sosit 
în Capitală. Vineri dimineața a sosit echipa tenismanilor sovietici, 
avînd în frunte pe campionul unional Serghei Andreev. Din echipă 
mai fac parte cunoscuții jucători Vera Filipova, Andrei Potanin, 
Viktor Anisimov și alții.

Joi seara, la aeroportul Băneasa a sosit lotul tenismanilor libanezi 
din care fac parte jucătorii Samir el Khoury, Attieh Elie și Olga 
Kara.

In cursul zilei de azi sînt așteptate să sosească delegații din alte 
țări.

Concursul internațional de tenis al R.P. Romîne va începe în ziua 
de 10 iunie. întrecerile se vor desfășura pe cele 9 terenuri amenajate 
in Parcul sportiv Progresul F.B. In primele două zile, luni și marți, 
vor avea loc meciurile preliminare la simplu bărbați, simplu femei, 
dublu bărbați, dublu femei și dublu mixt (numai marți). Timp de 
7 zile în cadrul concursului se vor întrece alături de cei mai buni 
tenismani romîni 31 jucători și 13 jucătoare de frunte din 12 țări.

ge oft mai mulți spectatori și 
implicit vor avea cîștigurile co
respunzătoare. Ridicarea juniori
lor proprii, creșterea și îndruma
rea tinerilor fotbaliști italieni a- 
ceasta a fost o problemă negli
jată complect. Un adevărat scan 
dai a produs știrea recentelor 
„achiziții" făcute de clubul .Ju
ventus" patronat de mai mulți 
miliardari italieni care a plătit 
200 milioane lire pentru argenti
nianul Enrique Sivori și o sumă 
aproape egală pentru englezul 
John Charles. La alte cluburi 
joaca brazilianul Schiaffino. 
austriacul Ockwirck, suedezul 
Nordhal și zeci de alți fotbaliști 
„importați" de peste hotare. Or, 
in meciurile internaționale aceste 
„vedete" nu pot figura în repre
zentativa italiană. Unde a dus 
neglijarea creșterii cadrelor pro
prii s-a văzut din ultimele re
zultate obținute. De aceea pe drept 
cuvint președintele Federației i- 
taliene de fotbal Barassi a fost 
nevoit să recunoască : „Situația 
fotbalului Italian a ajuns drama
tică. Trebuie să analizăm toate 
aspectele și să luăm măsuri 
drastice. Dacă nu, vom ajunge să 
schimbăm structura fotbalului 
nostru: fotbaliștii italieni vor a- 
iunge să fie priviți ca niște sim
ple curiozități de circ".

Cercurile sportive realiste din 
Italia socotesc în prezent că 
salvarea fotbalului din criza în 
care a intrat poate veni numai 
prin sistarea importului de jucă
tori din străinătate, promovarea 
cu curaj a tinerilor fotbaliști ita
lieni, cărora să li se ofere toate 
posibilitățile pentru a căpăta ru
tina și experiența necesară unor 
jucători de talie internațională.

S. SPIREA

In toamna acestui an vor 
acea loc la Belgrad, cam
pionatele europene de tir 

pentru iuniori ți senioare.
Tinerii noștri trăgători, care au 

obținut cu doi ani in urma, la 
campionatele europene de tir de 
la București, rezultate remarcabile, 
se pregătesc în vederea importan
tei întreceri sportive din Capitala 
Iugoslaviei. Un titlu individual — 
Svonevschi Jaqueline și numeroase 
locuri fruntașe, îndreptățește aș
teptările unor rezultate mai 
frumoase decît cele din 1955 de la 
București.

In vederea campionatelor euro
pene lotul republican de juniori, 
compus din 8 sportivi a început 
de cîteva zile pregătirile. Lotul 
cuprinde 5 sportivi de la Dinamo 
și cîte unul de la asociațiile „Fla
mura Roșie“, „C.C.A.“ și „Voința”.

Este curios faptul ca nici unul 
dintre antrenorii acestor sportivi 
nu participă la pregătirea juniori
lor care ne vor reprezenta în sep
tembrie la Belgrad. Desigur, n-am 
avea nimic de reproșat antrenori
lor Quintus—Locomotiva-Arad și 
Ștefan Popescu — Progresul-Bucu- 
rești, dar ne întrebăm cum se 
face că deși în lot există o ma

joritate dinamovistă, totuși nu s-a 
ținut seama măcar de aceasta in 
desemnarea antrenorilor lotului. 
Oare cum vor putea antrenorii 
aleși să contribuie la finisarea for
mei tinerilor trăgători, dacă 
nici nu-i cunosc pe aceștia ? Prin
cipiul de a se desemna și antre
norul majorității sportivilor care 
fac parte din reprezentativă, este 
aplicat în toate disciplinele spor
tive.

Se știe că cele mai bune rezul
tate în concursurile dificile de 
peste graniță au fost obținute de 
sportivii care s-au bucurat de în
drumările antrenorilor lor ; perfor
manțele excelente ale dublului cam
pion olimpic L. Rotman, ale cam
pionilor olimpici S. Ismailciuc și 
Gh. Alexe s-au datorat bineînțeles 
formei arătate de canoterii romîni 
la Olimpiadă dar la aceasta a 

contribuit hotâritor prezența an
trenorului emerit Radu Huțan, 
care i-a format pe acești sportivi 
și i-a îndrumat pînă în ultima 
clipă înaintea startului și în tim
pul probelor.

Desigur nimeni nu poate con
testa valabilitatea acestei expe
riențe. Dar atunci ne întrebăm, 
de ce trebuie să-i lipsim pe tinerii 
noștri trăgători, de sfaturile unor

antrenori care le-au îndrumat 
primii pași spre victorie, tocmai 
la un mare concurs, ca cel de 
talia campionatelor europene de 
la Belgrad. Se întîmplă de multe 
ori ca un antrenor, reluînd bagajul 
uman de real talent al unui lot și 
necunoscînd oamenii, să strice in
voluntar, prin imprimarea altui 
sistem de pregătire tot ceea ce cu 
multă migala au realizat antrenorii 
din colectiv.

De ce trebuie să lipsim pe ti
nerii noștri trăgători înaintea unui 
mare concurs internațional de 
unele din condițiile necesare obți
nerii unei victorii binemeritate ? 
Ce are de zis în această privință 
comisia centrală de tir ?

M. ZON1S

Trăgătorii romîni 
ia concursurile 

internaționale de tir
■ Intre 12-14 iunie se va des

fășura la Torino un concurs de tir 
al țărilor latine, la care partici
pă : Italia, Franța, R.P.R., Belgia, 
Spania, Portugalia și Monaco. 
Țara noastră va fi reprezentată 
de șase trăgători.

* Pe scurt
,★ Intre 10 și 14 iu

nie vor avea loc la 
Dubrovnik (R.P.F 
Iugoslavia) lucrările 
congresului Federa
ției internaționale de 
schi. La acest con
gres, țara noastră va 
fi reprezentată de O. 

Tuhai, vicepreședinte 
al Comisiei centrale 
de schi și Gh. Mi
tra, antrenor, care 
au părăsit Capitala 
în cursul zilei de vi
neri.

* După o Intreru-

# Pe scurt
pere de două săptă
mâni, la 6 iunie s-a 
reluat campionatul 
unional de fotbal. 
Cu acest prilej la 
Moscova s-a dispu
tat meciul dintre 
echipele T.S.K. Mo și 
Lokomotiv Mosco
va. Victoria a reve
nii echipei Lokomo
tiv cu scorul de 2-0.

In clasament con
tinuă să conducă 
echipele Dinamo 
Moscova, Dinamo 

Kiev și Dinamo Tbi-

• La Kiev între 16-21 iunie se 
va desfășura un concurs interna
țional la care vor participa tră
gători din U.R S.S., R. Ceho*

4c Pe scurt
lisi cu cîte 15 puncte - . __T._
fiecare, urmate de. slovacă, Norvegia, Suedia, Fin- 
Spartak Moscova cu —
13 puncte.

★ Zilele trecute la 
Praga a avut -loc o 
intilnire internațio
nală de tenis la care 
au participat jucăto
rii Flam (S.U.A.) și 
Ayala (Chile). Te- 
nismanul cehoslovac 
Javorsky l-a învins 
pe Flam cu 8—6, 
13—11, iar Ayala a 
dispus de Zabrodsky 
cu 4—6, 6—2, 6—2.

landa și R.P.R.
■ La 21 iunie sportivii noștri 

vor participa la un concurs de ta
lere la Moscova care va tine șase 
zile.

• înaintea campionatelor euro
pene de tir de la Belgrad, proba
bil că juniorii noștri vor participa 
la un concurs in prima jumătate 
a lunii iulie in R. F. Germană. în 
momentul de față se duc tratative 
în vederea unui concurs de tir cu 
Polonia în septembrie.

jamovij.it


Vizita lui N. A. Bulganin
și N. S. Hrușciov în Finlanda
HELSINKI 7 (Agerpres). - 

TASS transmite: La 6 iunie, 
V. 1. Sukselainen, primul minis
tru al Finlandei, a oferit un 
prinz in cinstea lui N, A. Bulga
nin, președintele Consiliului dj 
Miniștri al U.R.S.S., și N. S. 
Hrușciov, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

La prinz au participat N. A. 
Bulganin, N. S. Hrușciov și per
soanele care îi însoțesc. V. Z. Le
bedev, ambasadorul U.R.S.S. in

Finlanda, funcționarii ambasadei 
sovietice și alte persoane oficiale.

Din partea finlandeză la prinz 
au participat K. A. Fagerholm, 
președintele parlamentului, mem
bri ai guvernului, Eero A. Vuori, 
ambasadorul Finlandei în U.R.S.S. 
și alte personalități politice fin
landeze.

Cu acest prilej V. I. Sukselai
nen și N. A. Bulganin au rostit 
cuvintări.

Cuvîntarea primului ministru 
V. I. Sukselainen

Acum două săptămini am săr
bătorit la Helsinki ziua democra
ției finlandeze. Atunci s-au împli
nit 50 de ani de la reforma vechii 
noastre instituții a reprezentanței 
populare. De atunci toți finlan
dezii majori, femei și bărbați, au 
căpătat drept de vot In remar
cabila sa cuvintare rostită ia a- 
cest jubileu, președintele republi
cii a calificat drept fericită dez
voltarea care a avut loc în ul
timii ani în relațiile noastre cu 
Uniunea Sovietică și a putut să 
constate cu bucurie că poporul 
finlandez esie unanim în această 
problemă.

Pentru noi, care răspundem în- 
tr-o formă sau alta de 
poporului nostru, a fost 
prețioasă conștiința 
că relațiile noastre de vecinătate 
se dezvoltă intr-o direcție justa 
Ea ne-a întărit încrederea in vi
itor, in aceea că, urmind calea 
prieteniei și Înțelegerii reciproce, 
frontiera noastră de stat comu
nă — a cărei istorie seculară

este plină de războaie și amără
ciuni — poate deveni o trainică 
frontieră a păcii, fapt deosebit 
de important pentru poporul nos
tru. In ceea ce ne privește dorim 
să depunem toate eforturile noas
tre pentru ca atmosfera de înțe
legere, de respect și încredere re
ciprocă, creată prin eforturile din 
ultimii ani, sâ caracterizeze in-

Cuvîntarea lui

totdeauna relațiile dintre po
poarele noastre.

Domnule președinte al Consi
liului de Miniștri I

Domnule membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem !

Dorim să vă arătăm capitala 
noastră — inima vieții noastre 
sociale — cit și natura întinderi
lor noastre acoperite de păduri 
și lacurile noasire de necuprins. 
Dorim să vă arătăm felul în care 
țăranul finlandez locuiește pe 
pămîntul populat de strămoșii lui, 
în casa construită de ei, felul în 
care muncitorul finlandez prelu
crează materia primă a pădurilor 
noastre, felul în care tineretul stu
diază, grija față de sănătaiea co
piilor noștri.

Oricît am dori să respectăm în 
aceste zile odihna și liniștea dv„ 
vom reuși totuși să vă arătăm 
numai o mică parte din toate cele 
ce am dori să vedeți, să 
noașteți și să înțelegeți.

Apoi premierul finlandez 
toastat pentru înalții oaspeți 
vietici.

viitorul 
foarte 

(aptului

1

MIȘCARE Apentru încetarea experiențelor

Stimate domnule prim-ministru! 
Stîmati domni !
In primui rînd Ingăduiti-mi 

domnuie prim-ministru să vâ 
exprim atît din partea mea perso
nal, din partea lui Nikita Ser- 
gheevid Hrușciov. tit și din par
tea tuturor persoanelor care ne 
însoțesc, mulțumiri sincere pen
tru cuvintele calde și prietenești 
rostite aid Ia adresa noastră.

Intre țările noastre s-au stator
nicit relații bune de prietenie. A- 
cesta este rezultatul Înțelegerii 
profunde de către eon ducătorii 
celor două state a intereselor po
poarelor lor și totodată rezultatul 
unei activități vaste și mi:

Un rol important în dezvolta
rea relațiilor de bună vecinătate 
dintre țările noastre l-au avut 
contactele personale dmtre oame
nii de stat.

Vizitele reciproce, tntîlniriîe șl

■oase.și interzicerea armei nucleare
Anglia

LONDRA 7 (Agerpres). — Miș
carea pentru încetarea experiențe
lor și interzicerea armei nucleare, 
care se desfășoară în Anglia este 
sprijinită din ce în ce mai mult 
de cele mai largi cercuri ale opi
niei publice engleze.

Unul din liderii partidului labu
rist, Aneurin Bevan, luînd cuvîn- 
tul la G iunie la conferința sin
dicală a lucrătorilor din indus
tria mobilei din Eastbourne a cri
ticat cu asprime guvernul pentru 
că refuză sa înceteze experiențele 
cu arma cu hidrogen.

Condamnînd cu hotărîre cursa 
înarmărilor atomice, condusă de 
Statele Unite, Bevan a spus : A 
sosit timpul ca partidul laburist să 
insiste ca guvernul englez să în
ceteze această nebunie. Este tim
pul .să se trezească conștiința po
porului englez. Ea trebuie trezită 
nu numai in Camera Comunelor, 
ci și in afara parlamentului.

La 6 iunie, in cadrul conferin
ței anuale a sindicatului minerilor 
din Scoția, s-a adoptat in una
nimitate o rezoluție prin care se 
cere interzicerea armei nuoleare 
și încetarea experiențelor cu a- 
ceasta armă.

După cum anunță agenția Press 
Association, la conferința anuală 
a sindicatului muncitorilor din in
dustria electro-tehnică, care are 
loc la Folkstone (Kent), a fost 
adoptată de asemenea o rezoluție 
In care cere încetarea imediată a 
tuturor experiențelor cu bombele 
cu hidrogen și atomice și distru
gerea tuturor stocurilor existente 
de aceste arme.

In rezoluție se exprimă dorința 
ca guvernul englez să organizeze 
o întîlnire a șefilor guvernelor 
pentru discutarea problemei armei 
nucleare.

Ziarul „Scotsman- anunță că la 
Edinburgh, la adunarea Bisericii 
libere unite din Scoția, a fost a- 
doptată în unanimitate o rezolu
ție de protest împotriva experien
țelor cu arma nucleară.

Elveția
BERNA 7 (Agerpres). — Po

trivit relatărilor presei, pârtiei* 
panții la sesiunea Societății elve
țiene de Științe Naturale care a 
avut loc la sfîrșitul săptămînii tre
cute la Berna, s-au pronunțat îm
potriva continuării exploziilor nu
cleare. Naturaliștii elvețieni au a- 
vertizat asupra pericolului pe care 
îl prezintă creșterea radioactivi
tății de pe urma acestor explozii, 
fapt care constituie un pericol pen
tru omenire și este de natură să 
prejudicieze sănătatea generațiilor 
viitoare.

Norvegia
OSLO 7 (Agerpres). — După 

cum relatează agențiile de presă, 
partidul muncitoresc din Norve
gia, partid de guvernămînt, s-a 
pronunțat împotriva acceptării de 
către Norvegia a armelor atomice. 
Intr-o declarație a partidului se 
arată că acesta va acționa pentru 
încetarea 
nucleare

imediată a experiențelor 
din toate țările.

Manifestări romînești peste hotare
PARIS. Sub titlul „Relațiile co

merciale franco-romlne", ziarul 
„Le Monde" publică un articol 
semnat de Ana Toma, adjunctul 
ministrului Comerțului al Repu
blicii Populare Romine și condu
cătoarea delegației comerciale ro- 
mine invitată la Tlrgul de la 
Paris.

STOCKHOLM, 
s-a încheiat vizita , 
legație romtnă condusă de tov. 
Gheorghe Safer, adjunctul minis
trului Transporturilor și Teleco
municațiilor, a făcut-o la Stock
holm cu prilejul inaugurării pri
mei linii aeriene directe, Bucu- 
rești-Stockholm.

DAMASC. Sub auspiciile Minis
terului Educației și Instrucției din 
Siria, recent s-a deschis la Da
masc, în sălile Muzeului Național 
de antichitate, expoziția „Tea
trul in Republica Populară Ro- 
rnînă".

Zilele acestea 
pe care o de-

Au participat funcționari supe
riori ai Ministerului Educației și
instrucțiunii, ai Direcției Gene
rale a Propagandei din Siria,* dc- 
putațl, artiști, profesori universi
tari, etc.

LONDRA. Dirijorul romin Con
stantin Silvestri, artist al poporu
lui al Republicii Populare Romt- 
ne, și-a Inaugurat noul ciclu de 
concerte pe care urmează să le 
dea tn Anglia cu „Missa Solem- 
nis" tn Re Major de Beethoven, 
conductnd orchestra și corul Fi
larmonicii din Londra, Concertul 
care a avut loc tn marea sală 
„Albert Hall" din Londra s-a 
bucurat de un mare succes.

ISTANBUL. Intre 18 aprilie- 
6 mai a fost deschisă la Istan
bul, tn localul Clubului Filatelic, 
o expoziție filatelică rominească, 
Cei aproape 3500 vizitatori au a- 
predat varietatea temelor și exe
cuția timbrelor rominești.

' MOSCOVA. La Invitația mare
șalului Uniunii Sovietice G. K. 
jukov, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., la 7 iunie a sosit la Mos
cova generalul de armată lvan 
Goșniak, secretar de stat pentru 
problemele apărării naționale al 
R.P.F. Iugoslavia.

STOCKHOLM. La 6 iunie tele
viziunea suedeză a transmis con
vorbirea lui N. S. Hrușciov cu co
respondenții societății americane 
de radio-televiziune „Columbia 
Broadcasting System".

PEKIN. La 7 iunie s-au înche
iat lucrările sesiunii conferinței 
miniștrilor transportului feroviar 
din țările socialiste.

WASHINGTON. Biroul de re- 
censămînt din S.U.A. a anunțat 
că populația Statelor Unite a a- 
tins 171 milioane.

Numai o Polonie socialistă 
poate fi independentă și suverană

Intîlnirea lui W. Gomulka cu muncitorii 
de la Poznan —

cu-

so-

N. A. Bulganin
convorbirile în cadrul cărora_
fost expuse in mod sincer și des
chis concepțiile dv. și ale noastre, 
au dus la înțelegere și încrederî 
redprocă între noi, au creat con
diții pentru o colaborare multila
terală continuă între țările noastre.

Nădăjduim câ și vizita noastră 
In Finlanda va constitui o nouă 
contribuție la dezvo’tarea și întâ- 
r.ref relațiilor sovieto-iinlandeze.

Considerăm că pentru dezvolta
rea cont’noă a relațiilor dintre țâ* 
rile noastre există perspectivele 
ce-e mai favorabile care trebuie sâ 
fie folosite dt mai larg.

Ridic pahaml pentru prietenia 
și dezvoltarea continuă a oo'.abo
liri: multilaterale dintre Uniurea 
Sovietică și Finlanda.

In sănătatea dv^ domnule prim- 
mznistru I

In sănătatea dv^ dorml’or!

au

(Texte prescurtate) 

începerea tratativelor dintre delegările 
guvernamentale ale Uniunii Sovietice și Finlandei

La ora 10 Ș> 30 minute în sala 
de festivități a Consiliului de stat 
a avut loc o convorbire între N. 
A. Bulganin, N. S. Hrușciov și 
persoanele care îi însoțesc și pri
mul ministru al Finlandei, V. I. 
Sukselainen și alte oficialități 
finlandeze.

In prima jumătate a zilei de 7 
iunie, N. A. Bulganin. N. S. Hruș
ciov și persoanele care îi însoțesc 

vizitat orașul Helsinki. După 
au vizitat orașul conducătorii

sovietici au vizitat clinica de copii 
a Universității 
struită .țn anul

din Helsinki cos- 
1916.
★
(Agerpres). — T~ 
vineri N. A. Bz’

au
ce

TELEGRAME
Președintelui Prezidiului Marii Adunări Najior.a’5 

a Republicii Populare Rornîne 
Tovarășul dr. PETRU GROZA

HELSINKI 7 
cursul zilei de 
ganin și N. S. Hrușciov și ceilalți 
oaspeți sovietici au vizitat Parla
mentul finlandez unde li s-a c:e 
rit o recepție

Cu acest prilej au rostit euv*n- 
tări K. A. Fagerho m. președin
tele parlamentului și N. A. Bul
ganin.

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — 
La 5 iunie, în cadrul unei întîl- 
niri cu muncitorii din Poznan, 
W. Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a răspuns la 
numeroase întrebări puse de 
muncitori.

W. Gomulka a subliniat că ță
rile socialiste, inclusiv Polonia, 
lichidează intr-un ritm rapid 
înapoierea economică pe care au 
moștenit-o de la orînduirea ca
pitalistă. Prima țară a socialis
mului — Uniunea Sovietică — 
a făcut un salt uriaș în dezvol
tarea economică. Progresul eco
nomic al Uniunii Sovietice cre- 
ază și pentru Polonia perspec
tive mai bune de dezvoltare și 
totodată perspective pentru ridi
carea cit mai grabnică a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii.

Răspunzind la întrebarea des
pre I.nanțarea de către Ceho- 
solvaâa a lucrărilor de exploa
tare a zăcămintelor de sulf din 
Polonia, tov. Gomulka a spus:

Avem foarte mare nevoie de 
credite de investiții. Pînă în pre
zent asemenea credite și în con
silii avantajoase pentru noi 
ne-au acordat și continuă să ne 
acorde țările socialiste. Capitaliș
tii nu prea se grăbesc să ne ofe
re credite.

Vorbind despre tratativele Po
loniei cu S.UA privitoare la 
acordarea unui împrumut ameri
can Poloniei, tov. W. Gomulka a 
anunțat că ele au durat peste 
trei luni. Polonia va obține un 
credit de aproximativ 95 milioa
ne dolari Acesta va fi un credit 
pe termen lung, deși o parte din 
acest credit va fi grevată de o 
dobindă relativ mare în compa
rație cu condițiile în care Polo
nia obține credite din partea ță
rilor socialiste. In afară de o 
sumă mică, întregul credit va fi 
destinat procurării de mărfuri 
de consum și materii prime.

.Am primit recent, a continuat 
tov. Gomulka, un credit de in
vestiție din partea R D. Germa
ne în sumă de 400 milioane ruble 
sau 100 milioane dolari, pentru 

I exploatarea cărbunelui brun, și 
un credit egal din partea Ceho
slovaciei pentru exploatarea ză- 

, câmintelor de sulf. Acum cîteva 
’.uni am primit peste 20 milioane 
dolari din partea Franței cu ti
tlu de investiții. Sîntem gata să 
luăm și pe viitor din străinătate 
credite de acest fel care ne ajută 
sâ ne dezvoltăm economia. Firește 
caca ele vqr fi rentabile adică 
dacă vor asigua o creștere im
portantă a producției și vor cos
ta cit mai ieftin. Tn afară de co- 
’.aborare economică strînsă cu ță
rile socialiste vrem să lărgim de 
asemenea legăturile noastre eco
nomice și cu țările capitaliste pe 
principiul egalității, avantajului 
reciproc și Firește fâră nici un fel 
de condiții politice.

Referindu-se la construcția de

locuințe, W. Gomulka a spus că 
în Polonia populară se constru
iesc de peste două ori mai multe 
locuințe decit înainte de război. 
In acest cincinal a fost planifica
tă construirea a 1.200.000 încă
peri. In anul curent s-au plani
ficat construirea de circa 200.000 
de încăperi, dintre care 35.000 în 
cadrul construcțiilor individuale.

Răspunzind la alte întrebări, 
W. Gomulka a arătat că printre 
multele adevăruri spuse în ulti
mii ani de partidul, guvernul 
popular și, în primul rînd de pa- 
trioții polonezi — a fost și ade
vărul referitor la necesitatea 
alianței dintre Polonia și Uniu
nea Sovietică. Acest adevăr l-am 
proclamat, îl proclamăm și îl vom 
proclama nu numai fiindcă ne 
este drag socialismul, ci pentru 
că iubim țara noastră, patria 
noastră, poporul nostru, fiindcă 
iubim Polonia. Unii întreabă da
că Uniunea Sovietică ne poate 
garanta frontiera de pe Oder 
Neisse ?

Da, ea poate. Ea ne-o poate ga
ranta în cazul cînd concomitent 
noi singuri vom garanta frontie
rele noastre, dacă ne vom bizui 
ferm pe prietenia polono-sovie- 
tică, pe unitatea lagărului state
lor socialiste. Frontiera de pe 
Oder Neisse este frontiera noa
stră.

Inviolabilitatea acestei frontie
re corespunde intereselor comune 
ale Poloniei și Uniunii Sovietice, 
precum și ale tuturor statelor so
cialiste și ale tuturor oamenilor 
care luptă pentru pace.

Cine altul ar putea garanta 
Poloniei integritatea frontierelor 
ei apusene? •Firește că nu von 
Brentano, care subliniază cu ori
ce prilej intenția sa și a altor re
vanșarzi germani de a modifica 
această frontieră.

Referindu-se apoi la relațiile 
economice polono-sovietice, Go- 
mulka a subliniat că U.R.S.S. 
este un bun partener comercial 
pentru Polonia.

Uniunea Sovietică acordă Po
loniei credite comerciale în con
diții mai avantajoase decit țările 
capitaliste. Polonia importă din 
Uniunea Sovietică o mare canti
tate de materii prime, a căror 
lipsă se resimte pe piețele mondia' 
le și care în multe cazuri nu pot 
fi de loc obținute. Polonia poate 
mări exportul în U.R.S.S. în pri
mul rînd exportul de diferite ma
șini și utilaj industrial.

Răspunzind la o întrebare pri
vind independența și suveranita
tea Poloniei, W. Gomulka a sub
liniat că relațiile polono-sovie
tice se bazează pe principiile 
egalității în drepturi și suvera
nității celor două țări și numai o 
Polonie socialistă, Polonia unită 
prin legături de prietenie cu toa
te țările socialiste poate fi inde
pendentă și suverană.

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

Tovarășul CHIVU STOICA

Primului secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Roipin 

Tovarășul GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
BUCUREȘTI

Stimați tovarăși,
Primiți mulțumirile noastre sincere pentru felicitările frățeșt 

și urările cordiale în legătură cu sărbătoarea națională a Repu 
biicii Cehoslovace. Sîntem convinși că colaborarea frățească car 
se adîncește neîntrerupt între țările noastre și prietenia noastr: 
de nezdruncinat cu Uniunea Sovietică și cu taate țările lagărulu 
socialist vor contribui șt in viitor la realizarea telurilor noastr 
comune în opera de construire a socialismului și de asigurare 
păcii trainice în întreaga lume.

ANTONIN ZAPOTOCKY 
Președintele Republicii Cehoslovace 

VILIAM S1ROKY 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Cehoslovace
ANTONIN NOVOTNY 

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Cu ocazia sărbătorii naționale a Argentinei, Dr. Petru Groza 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republic: 
Populare Romine, a adresat Generalului Pedro Eugenio Arog 
buru, Președintele Provizoriu al Republicii Argentina, următcM 
rea telegramă:

Excelenței Sale
Domnului General PEDRO EUGENIO ARAMBUR1 
Președintele Provizoriu al Republicii Argentina 

Buenos Aires

„Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Argentina vă rol 
să primiți, Excelență sincere felicitări și urări pentru prosperi 
latea Republicii Argentina și pentru Dv. personal".

Dr. PETRU GROZA
Președinte al Prezidiului Marii Adunări Național 

a Republicii Populare Romîne

Președintele Provizoriu al Republicii Argentina a trimis urmă 
toarea telegramă de răspuns:

Excelenței Sale
Domnului Președinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 

dr, PETRU GROZA
București

.Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru cordialul mes| 
de felicitare cu ocazia sărbătorii naționale din 25 mai și la rin 
dul meu vă trimit sincere urări de fericire și prosperitate pentri 
națiunea prietenă și pentru fericirea personală a Excelenței.Voas 
tre căreia îi ‘ 
siderație*4.

rcînoiesc sentimentele me'.e de cea mai înalta con

PEDRO EUGENIO ARAMBURU 
Președinte Provizoriu al Republicii Argentina

Sosirea delegației parlamentare romîne 
din R. Cehoslovacă

guvern Franța
PARIS.— Corespondentul Ager

pres transmite: In cea de a 17-a 
zi a crizei de guvern din Franța, 
nu s-a realizat încă nici o apro
piere a punctelor de vedere diver
gente ale diferitelor partide și gru
pări politice.

Bourges Maunoury, însărcinat cu 
formarea noului guvern francez a 
făcut cunoscut joi seara progra
mul pe care consideră că ar tre
bui să-l adopte un viitor guvern 
condus de el. Acest program pre
vede o serie de măsuri care con
stituie o continuare a vechii poli-

tici duse de fostul guvern Moliei 
și condamnata cu toată fermitatea 
de poporul francez.

Acest program care se bucură 
de sprijinul cercurilor de dreapta 
este însă respins cu botârîre de 
masele largi ale poporului fran
cez. In semn de protest împotriva 
încercărilor re acțiunii franceze de 
a impune Urii un guvern de 
dreapta care să duca o politică 
conform intereselor marii burghe
zii. în întreaga țară se desfășoară 
o puternică mișcare pentru unita
tea de acțiune a tuturor democra
ților.

Plenara conducerii centrale provizorii 
a Uniunii tineretului sătesc 

din Polonia
VARȘOVLA 7 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc plenara con
ducerii centrale provizorii a U- 
niunii tineretului sătesc din Polo
nia la care au participat reprezen
tanții organelor centrale de con
ducere ale Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și ale Partidului Ță
rănesc Unit. Plenara a discutat 
raportul președintelui conducerii 
centrale provizorii, J. Tejdnna, 
„Despre problemele actuale ale

dezvoltării poiitico-ideoiogice 
Uniunii tineretului sătesc".

Participanții la plenară au _ 
doptat o hotărîre care stabilește 
principiile ideologice ale activității 
Uniunii tineretului sătesc. In ho
tărîre se subliniază că Uniunea se 
pronunță pentru orientarea socia
listă In activitatea sa, recunoaște 
rolul conducător al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez în con
struirea socialismului în Polonia.

a

Vineri la amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind din Republi
ca Cehoslovacă, delegația Marii 
Adunări Naționale a R.P. Romîne 
care a făcut o vizită în țara 
prietenă la invitația Adunării 
Naționale a R. Cehoslovace.^

Delegația a fost alcătuită din 
deputății Gh. Stoica, membru în 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale. membru al C.C. al P.M.R., 
conducătorul delegației, prof, 
univ. M. Cruceanu, președintele 
Comisiei de politică externă a 
Marii Adunări Naționa'e, scriito
rul Nagy Istvan, membru în 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale, Barbu Solomon judecător 
la Tribunalul Suprem al R.P. Ro
mîne, membru al C.C. al P.M.R. 
Ene Țurcanu, prim secretar al 
Comitetului regional Suceava al 
P.M.R^ membru al C.C. al 
P.M.R., I. Beldean, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Timișoara,

<«<««<«<<«<<««»t<<x« «<««<«<<<<«<<««<«<<««««««<«<<«<<<«<< <<<<<«<<«««<<

Balaș Baltagiu secretar al Comi 
tetului regional Bacău al P.M.R* 
Dukasz Anna, artistă la Teatru 
Maghiar de Stat din Oradea, Oc 
tavian Pop, inginer agronom, di 
rectorul Direcției agricole a Sîa 
tului popular al regiunii Băii 
Mare, Stelian Grindea nu, ingine 
mecanic la fabrica de piese d; 
schimb C.F.R. din Galați, Mărit 
Petrifa inginer șef la uzinei) 
textile .,30 Decembrie*4 din Arad 
C. Cazacu, miner la mina Anina 
regiunea Timișoara, Au-el Baial 
președintele Gospodăriei agricol 
colective „Filimon Sirbu" din co 
muna Cuza Vodă, regiunea Bu 
curești, și Petre Lup, țăran ci 
gospodărie individuala din regiu 
nea Hunedoara.

.La sosire, pe aeroportul Bă 
neasa, membrii delegației au fos 
întîmpinati de tovarășii: Cons 
tantin Pîrvulescu, președintei 
Marii Adunări Naționale, Antor 
Aloisescu, vicepreședinte al Prezi 
diului Marii Adunări Naționale 
Țiță FJorea vicepreședinte a 

Naționale, A
Tiță 1 
Marii Adunări
Bunaciu, secretarul Prezidiulu 
Marii. Adunări Naționale, A 
Mălnășan, adjunct al minisrrulu 
Afacerilor Externe, Ghizela Vass 
membru al C.C. al P.M.R., de de 
putații A. Breitenhofer, Gabreh 
Bernachi, Elena Lascu-Iordăciies 
cu. Elena, Livezeanu, Larisa Mai. 
cu, Anton Vlădoiu, O. Livezea 
nu, vicepreședinte al Institutulu 
romin pentru relațiile cultural, 
cu străinătatea și alții.

A fost de față ambasadorul U 
Cehoslovace 
Ivan Rohali

de venit

(Agerpres)

Bocanci americani pe zăpadă străină

măsuri 
protestat 

Sor- 
Răspun- 

autoritați-

790.000 de

Tn Franța nu se trăie
ște rău. Totalul venitu
rilor declarate în 1955, 
după calculele oficiale, 
date abia acum publici
tății, se ridică la 2.500 
miliarde franci, ceea ce 
reprezintă un venit mij
lociu de
franci de contribuabil.

Numai că... de... tn 
sflrșit... ar fi două ex
cepții :

A) unu la mie din 
populație, care ctștlgă 
mal mult de 10 milioane 
de franci pe an, și

Chiftele 
mijlociu
B) marea masă « 

populației, care ctștlgă 
sub 30.000 de franci ve 
lună, adică mal puțin 
decit minimul de trai.

A fost odată un bucă
tar. El făcea chiftele de 
pul fi de vacă, dind, 
prin mașina de tocat, 
came tn proporții egale: 
un pul — o vacă, un 
pul — o vacă...

Statisticianul burghez 
dă prin mașina (de cal
culat) un sătul și o 
sută de flămtnzl, gătind 
din ei chiftele de venit 
mijlociu.

w Se povestește că odată, temîndu-se să murdărească cu pașii săi 
zăpada proaspăt căzută din cer, preotul unui orășel chemă patru 
credincioși, le ceru să ia o masă, se urcă pe ea, și purtat de aceștia 
se deplasă spre biserică cu inima împăcată: așa, covorul alb va 
rămine neatins...

După aceeași rețetă, trupele americane aflate pe alte continente, 
recent lovite intr-un loc sensibil de populația Taivanului, caută sl 
evite supărarea localnicilor în casa cărora operează.

Astfel — după „V. S. News and World Reports*4 — forurile 
conducătoare ale aviației americane afirmă că experiența din tre
cut în domeniul construirii de baze în străinătate le-a convins că 
e mai bine să procedeze fără grabă intr-o țară străină. O regulă 
a aviație: americane este acum: „acționează încet și nu inunda 
țara cu uniforme, înainte ca cerneala cu care a fost semnat acordul 
care permite construirea bazei să se fi uscat'.

De aceea, în Spania de pildă; unde americanii construiesc șapte 
baze militare, cea mai mare parte a personalului aviației S. U. A. 
nu poartă uniformă.

Ei și ? Civili sau militaria bocancii americani murdăresc aceeași 
zăpadă.

„.Curaj) găină: cuțitul e curat 1“
Declartndu-l nepricepuțl pe savanții americani 

care previn împotriva pericolului infectării at
mosferei ca ur mere a experiențelor cu arma 
atomică, președintele Eisenhower a declarat, la 

o recentă conferință de presă, că 
armele nucleare americane sînt 
„mai curate** din acest punct de 
vedere decit în trecut. De pildă, 
după părerea sa, bomba cu hi
drogen, care poate să omoare de 
cîteva ori atîția oameni cit bom
ba atomică, e „mai curată** decit 
a fost aceasta.
Aidoma ca în romanele „de 15 

lei** :
„Jack Spintecătorul reteză ca

pul victimei cu două lovituri de 
cuțit. Din fericire însă, lama cu
țitului nu era ruginită...**

*

la București, dr

CCISEMATOGHAFE)

DELHI. Ziarele anun{3 tin caz de 
discriminare grosolană a cetățenilor 
indieni de către personalul societății 
franceze de aviație „Air-France". Con
ducătorul din Delhi al acestei socie
tăți a refuzat să primească pe bordul 
avionului, care a făcut escală la 25 
mai la Delhi, cinci pasageri Indieni 
sub pretextul că ar fi „prost îmbră- 
cați“.

La Paris, can
tinele studen
țești au fost în
chise. împotriva 
acestei 
au 
studenții 
bonei, 
sul 
lop a fost sim
plu : 
ale 
prompt iar numeroși studenți 
au fost arestați.

In fotografia din dreapta 
puteți vedea consecința mal
tratării acestor studenți, care 
au încercat să-și revendice un 
drept minim : acela de a mîn- 
ca !

Și în Germania occidentală 
30.C00 de studenti ai Politeh
nicei au făcut grevă. In fo
tografia din stingă studenții 
facultății de construcții din 
Regensburg manifestează cu 
plaearde pe care sînt scrise 
următoarele:

bastoanele 
poliției au

de cauciuc 
intervenit

„Ce-1 așteaptă pe student: 
preturi in creștere neconteni
tă ; chirii mari; cărți scum
pe, taxe mari și criză econo
mică" ; „Și studenții trebuie 
să trăiască, căci nu e de-ajuns 
să vrei să Înveți"; „Este înar
marea mai importantă decit 
pregătirea de a deveni ingi
ner ?“; „Miliarde pentru ar
mata federală. Ce ne rămîne 
nouă ?“

Toate acestea sînt dorințe 
legitime, însă propovăduitorii 
politicii atlantice refuză cu 

încăpățînate să le Înțeleagă.

DACĂ TOȚI TINERII DIN LUME
— Patria, înfrățirea Intre popoare. T. 
Vladimirescu (grădină) . G. Coșbut 
(sală șl grădină). Lumina; ROMEO Șl 
JULIETTA — Republica, București 
Grădina Progresul, Gh. Doja; VOCA' 
TIE — Magheru, Elena Pavel; FIICA 
MEA TRĂIEȘTE LA V1ENA - Va- 
sile Roaită, N. Bălcescu (sală și gră
dină); FLOAREA DE PIATRĂ - I. C, 
Frimu. V. Alecsandri; CRONICA ' 
MANȚILOR SĂRACI - Alex. Sahla 
(sală șl grădină): AVENTURILE LUI 
ARTIOMKA — Central, Maxim Gor* 
kl, Libertății; DRAGOSTE DE MAMA
— Doina, Miorița, 23 August (sală si 
grădină); ORA H, complectare , Pe 
muntele Retezat ' — Tineretului, Gri- 
vița Volga; DISPĂRUT FAFA URMA
— Alex. Popov, Donca Simo (sală șl 
grădină); URAGANUL - Cultural; IN

LUPTEI — Unirea (sală șl 
grădină); CITADELA SFARLMATA. 
complectare „Farmecul adîncurilor” — 
Const. David; TRANDAFIRII LUI 
ALLAH — Flacăra; DREPTUL DE A 
TE NAȘTE — T. Vladimirescu (sală).
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PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI : 
Vreme frumoasă, cu cerul senin noap
tea și dimineața, cu tnnourări trecă
toare după-amiază. Temperatura în 
creștere ușoară, noaptea va fi cuprin
să între 13—15 grade, iar ziua între 
27-29 grade. Vtnt slab ptnă la po- 
trîvit din sud-est.

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE TN ȚARA: Vreme caldă, cu ce
rul mai mult senin noaptea și dimi
neața ; ploi izolate sub formă de aver
se vor cădea în nord-vestul țării. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura sta
ționară, minimele vor oscila între 7—15 
grade, Iar maximele între 20—33 
grade.
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