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O MIȘCARE DE MASĂ,
NU 0 ACȚIUNE ADMINISTRATIVĂ

La uzinele metalurgice „Tim
puri Noi* se experimente iză de 
trei luni sistemul de salarizare 
îmbunătățit. In această perioadă 
s-au obținut unele realizări. Ast
fel în luna iulie planul pro
ducției globale a fost îndeplinit 
în proporție de 113 la sută, pro
ductivitatea muncii pe cap de 
muncitor a crescut cu 13,3 la 
sută, iar cîștigurile muncitorilor 
au sporit cu 7 la sută. Greuta
tea specifică a salariului tarifar 
în cîștigul mediu al muncitorilor 
a fost de 68 la sută față de 30— 
39 la sută cît era înaintea expe
rimentării.

Pe lînga rezultatele bune ob
ținute, aici s-au ivit însă și unele 
deficiente pe care cei răspunză
tori nu s-au străduit îndeajuns 
să le lichideze.

Experimentarea sistemului de 
salarizare îmbunătățit, are, după 
cum se știe un caracter adînc 
democratic. Fiecare muncitor este 
direct interesat să-i cunoască re
zultatele. să contribuie la rezol
varea problemelor noi ce se pun 
etc.

Pentru ca participarea muncito
rilor la experimentarea sistemu
lui de salarizare să fie cît mai 
mare, este necesar ca și comisia 
de coordonare să depună o acti
vitate permanentă și sistematica. 
Tn această privință la uzinele 
metalurgice „Timpuri Noi“ comi
sia de coordonare ar fi putut face 
mult mai mult decît a realizat 
pînă acum. Activitatea acesteia 
a fost mai slabă în unele perioa
de, apoi în altele a luat-o „în a-

salt- pentru a lichida lipsurile 
ivite. Astfel abia spre sfîrșitul 
lunii august, s-a analizat felul 
cum se duc la îndeplihire măsu
rile tehnico-organizatorice și în 
această perioadă a început rezol
varea contestațiilor muncitorilor 
privind încadrarea lor etc.

Experimentarea în bune condi- 
țiuni a sistemului de salarizare 
presupune o analiză a propuneri
lor muncitorilor, care într-o mare 
măsură s-au dovedit a fi juste. 
Sezisările muncitorilor privind 
noile norme au fost rezolvate în

Experimentarea 
s’sfemului de salarizare 

îmbunătățit 
la „Timpuri Noi"

VIZITELE DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE
A R. P. MONGOLE
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Vizita tovarășului ]. ȚEDENBAL, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, 

la tovarășul dr. PETRU GROZA, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale a R. P.R.

I

i

ULIUL și
PORUMBEII
Pe o stradă din Cluj, cîțiva 

onorabili cetățeni în pantaloni 
scurți care încă nu și-au așter
nut coatele pe pupitrele școlii, 
se pregăteau să se joace de-a 
„uliul și porumbeii", un fel 
de fabulă dramatizată, fără 
pretenții de interpretare.

Acest joc îl cunosc și eu, 
poate și dumneavoastră, pentru 
că fiecare la vremea lui a a- 
lergat cel puțin odată pînă a- 
proape de barul „porumbeilor1’* 
și dacă cumva prindea vreunul 
îi tăia imaginarele aripi cu o 
nevinovată satisfacție, pentru 
că, vai, așa îi pretindea rolul 
de uliu.

Cine nu vroia să fie uliu ?
Uliul era puternic ,i nimeni 

nu-i tăia aripile, pentru că 
afa era jocul.

Uliul era un simbol al stă- 
pinului absolut fi cei care n-au 
fost niciodată stăpîni, se amă-

mare măsură. Maiștrii sau șefii 
de secție, iar uneori chiar direct 
muncitorii au atras atenția norma- 
torilor asupra stabilirii greșite a 
normei pentru unele operațiuni. 
In acest caz normatorul respectiv 
a cronometrat din nou operațiu
nea, fixîndu-se astfel un alt timp 
de lucru. Mai sint Insă și cazuri 
cînd unele sesizări, deși juste, 
nu se iau In considerație, se re
zolvă cu întirziere etc. Astfel, tov. 
Tănase Ciupa de la secția prelu
crătoare a arătat că procesul teh
nologic fixat la un reper este gre
șit deoarece duce la uzarea scu
lelor. Totuși normatorul a fost 
greu convins de această șezi- 
sare.

Experimentarea sistemului de 
salarizare îmbunătățit ridică șl 
aici, ca în toate întreprinderile, 
multe probleme de care întreg 
colectivul trebuie să se ocupe.

O problemă care s-a ridicat In 
această perioadă a fost aprovizio-

narea tehnico-materială. In acea
stă privință se mai resimt unele 
lipsuri privind aprovizionarea cu 
materiile prime necesare, aprovi
zionarea cu scule și materiale au
xiliare de calitate etc. Aceste lip
suri influențează asupra realizării 
normelor, asupra ritmicității mun
cii, planul îndeplinindu-se în asalt. 
Astfel, la secția prelucrătoare în 
luna iulie 82% din muncitori n-au 
realizat normele. Această situație 
nu a neliniștit însă pe cei din co
misie. și mal ales pe șeful sec
ției. Nu s-a luat nici o inițiativă 
de a se analiza cauzele neîndepli- 
nirii normelor. De asemenea nici 
comitetul organizației U.T.M. nu 
a cercetat de ce tinerii din acea
stă secție nu și-au realizat nor
mele.

Să ne oprim asupra preocupării 
privind ridicarea calificării tine
retului. Desigur în fabrică există 
muncitori calificați care au reali
zări însemnate în producție. In ul
timul timp, însă, s-ar fi putut 
face mai mult pentru ridicarea ca
lificării. Astfel înainte de perioa
da experimentării s-a inițiat un 
curs de minim tehnic pentru 
strungari, la care erau înscriși 32 
tineri. Acest curs din luna iunie 
nu s-a mai ținut deoarece numă
rul celor care îl frecventau a fost 
din ce în ce mai mic. Organiza
ția U.T.M., în privința sprijinirii, 
organizării și frecventării acestui 
curs ar fi putut și ea să dea un 
ajutor mai substanțial. Atunci 
poate că și statistica privind în
deplinirea normelor ar fi fost 
alta.

Asupra realizării normelor cu
ELENA TRONARU

Plecarea
unor delegații 
romîne la Tîrgurile 
internaționale 
de la Damasc 
și Zagreb

La invitația primită din partea 
guvernului sirian, vineri dimi
neața a părăsit Capitala o delega
ție economică romînă, condusă de 
ing. Valentin Steriopol, adjunct 
al ministrului Comerțului, pentru 
a face o vizită oficială la cer 
de-al IV-lea Tîrg internațional de 
mostre de la Damasc.

Delegația este alcătuită din 
funcționari superiori din Depar
tamentul comerțului exterior și ai 
întreprinderilor de stat pentru co
merțul exterior.

La acest tîrg Republica Popu
lară Romînă participă cu un pa
vilion național, în standurile că
ruia sînt prezentate numeroase 
produse printre care: utilaj pe
trolifer, material rulant de cale 
ferată, de exploatare minieră, 
tractoare pe șenile și pe roți, ma
șini agricole, mașini-unelte. pro
duse ale industriei chimice 
farmaceutice, 
lemn, precum 
consum.

?1 
produse finite din 
și articole de larg

★

Invitației președin-Răspunztnd Invitației președin
telui Comitetului pentru comerțul 
exterior al R.P.F. Iugoslavia, vi
neri dimineața a părăsit capitala 
o delegație condusă de tov. 
Gheorghe Hossu, ministrul Con
strucțiilor, pentru a participa la 
deschiderea oficială a celui de al 
39-lea Tirg internațional de mos
tre de la Zagreb.

Au fost de față Nikola Vuja- 
novlci, ambasadorul R.P.F. Iugo
slavia la București șl membri al 
Ambasadei.

R. P. Romînă participă Ia a- 
cest tirg cu un pavilion propriu 
în care sint expuse produse ale 
industriei constructoare de ma
șini și material rulant de cale fe
rată, produse agro-alimentare și 
bunuri de larg consum.
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Vineri, 6 septembrie a.c., tova
rășul J. Țedenbal, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, șeful delegației guver
namentale a R. P. Mongole, în
soțit de tovarășii Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P.R. și de tov. Sandavin 
Ravdan, ambasadorul R. P. Mon
gole în R. P. Romînă, a făcut o 
vizită tovarășului dr. Petru Gro
za, președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a R.P.R., la 
Deva.

La sosire, pe aeroportul Deva, 
tovarășul J. Țedenbal a fost 
întîmpinat de tovarășii dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R., 
Ilie Verdeț, prim secretar sl Co
mitetului regional Hunedoara al 
P.M.R., Dumitru Dejeu, președin
tele comitetului executiv al sfa
tului popular regional, David La- prietenie, oa: 
zăr și Samoilă Momeu secretari la București.

a! comitetului regional de partid, 
Nicolae Triteanu, prim secretar 
al comitetului orășenesc de par
tid Deva și alții.

Trecerea tov. J. Țedenbal prin 
centrul orașului Deva s-a trans
format într-o adevărată sărbătoa
re. Populația orașului a Ieșit 
în întîmpinarea distinsului oaspe
te cu flori.

Tovarășul J. Țedenbal a mulțu
mit tuturor pentru primirea cal
dă, prietenească și a urat cetățe
nilor orașului succes deplin în 
munca lor rodnică pentru cons
truirea socialismului.

Domnia sa a vizitat apoi mu
zeul regional de arheologie șl 
istorie, unde profesorul Beniamin 
Basa, a dat ample explicații.

După masa oferită de tovară
șul dr. Petru Groza care a de
curs într-o atmosferă de caldă 
orietenie, oaspeții s-au înapoiat

In vizită la rafinăria nr. I din Ploețtl

o o-

La Ploețtl
Vineri dimineața, tovarășii Dor- 

jiin Samdan, secretar al Comite
tului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, Sadno
mîn Avarzed, locțiitor al preșe
dintelui Consiliului de Miniștri, 
ministrul Afacerilor Externe, și 
Șagdaryn Țeveen, locțiitor al pre
ședintelui Comisiei de Stat a Pla
nificării, membri ai delegației gu
vernamentale a R.P. Mongole, au 
părăsit Capitala pentru a face o 
scurtă vizită pe Valea Prahovei și 
în regiunea Stalin.

Oaspeții sînt însoțiți de tova
rășii Ion Cozma, ministrul Agri
culturii și Silviculturii, Th. Ru- 
denco, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe și M. Dalea. am
basadorul R. P. Romîne în R. P. 
Mongolă.

In numeroase comune de-a lun
gul șoselei București-Ploești, ce
tățenii au salutat cu căldură pe 
solii poporului mongol. La limita 
dintre regiunile București și 
Ploești, numeroși locuitori ai ora
șului Ploești și conducătorii orga
nelor locale de partid și de stat

au făcut oaspeților o primire en
tuziastă. In numele oamenilor 
muncii din regiunea și orașul 
Ploești, tov. Dumitru Balalia. 
prim secretar al comitetului re
gional Ploești al P.M.R. a trans
mis oaspeților un frățesc salut și 
le-a urat bun sosit pe teritoriul 
regiunii. Tovarășul Sadnomîn A- 
varzed a mulțumit pentru fru
moasa primire făcută membrilor 
delegației.

Membrii delegației guvernamen
tale a R. P. Mongole au vizitat 
rafinăria nr. 3 Teleajen. Aci au 
fost întîmpinați de tov. Ion Du
mitru, adjunct al ministrului In
dustriei Petrolului și Chimiei, D. 
Soare, prim secretar al comitetu
lui orășenesc Ploești al P.M.R., 
Ion Vidroiu, președintele Sfatului 
popular al orașului Ploești, de 
conducătorii rafinăriei și nume
roși muncitori și tehnicieni.

Continuîndu-și călătoria, mem
brii delegației guvernamentale 
mongole s-au oprit la schela pe
troliferă Băicoi. unde au vizitat 
un grup de sonde.

Pe valea Prahovei
ORAȘUL STALIN 8 de la 

trimisul special Agerpres:
De la Băicoi, continutndu-șl 

călătoria pe Valea Prahovei, 
membrii delegației guvernamen
tale Mongole au vizitat muzeul 
de la Doftana.

La placa comemorativă pe locul

unde la 10 noiembrie 1940 a fost 
ucis luptătorul ceferist Ilie Pinti- 
lie, membru al C.C. al Partidului 
Comunist din Romlnia, membrii 
delegației guvernamentale a R.P. 
Mongole au depus o coroană de 
flori. Pe panglicile coroanei, în 
limbile mongolă și romînă, erau

Inscrlse cuvintele: „Slavă revo
luționarilor romînl care au luptat 
pentru viitorul luminos al poporu
lui lor".

La plecare, în eartea de im
presii a muzeului, Sadnomîn A- 
varzed, locțiitor al președintelui 
Consiliului de Miniștri și minis
trul Afacerilor Externe al R.P. 
Mongole, a scris următoarele: 
„Vizittnd muzeul Doftana, orga
nizat pe locul vechii temnițe ridi
cate de clasele exploatatoare și 
in care au fost aruncați revolu- 
Îionarii, am luat cunoștință de 
upta desfășurată de glorioasa 

clasă muncitoare și de conducă
torii ei încercați. Amintirea eroi
lor care au căzut aici va trăi 
veșnic".

La Bușteni, membrii delegației 
guvernamentale a R. P. Mongole 
au fost oaspeții muncitorilor fa
bricii de hîrtie „1 Septembrie".

In regiunea Stalin
La Intrarea In regiunea Stalin, 

membrii delegației guvernamen
tale a R. P. Mongole au fost 
întîmpinați de tovarășii Maxim 
Bergheanu, prim secretar al comi
tetului regional Stalin al P.M.R., 
Nicolae Iorga, președintele Sfa
tului popular regional, precum și 
de numeroși oameni ai muncii. 
După un popas la Predeal, oas
peții și-au continuat călătoria pe 
Valea Timișului spre Orașul Sta
lin.

In importantul centru Indus
trial al țării noastre, membrii 
delegației guvernamentale a R.P. 
Mongole au vizitat pe textiliștii 
cunoscutei fabrici de postav 
„Partizanul roșu".

Plectnd de la fabrica „Parti
zanul roșu", coloana mașinilor 
oficiale a trecut apoi prin centrul 
orașului, indreptîndu-se spre gos
podăria de stat Stupini din apro
pierea Orașului Stalin.

Seara, comitetul executiv al 
sfatului popular al Orașului Sta
lin a oferit o masă tovărășească 
în cinstea membrilor delegației 
guvernamentale a R. P. Mongole.

Hoț Olfâ
PROPAGANDISTUL
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La închiderea Taberei internaționale de tineret de la Timiș

v geau pentru cîteva minute cu 
v mirajul înșelător al jocului.
< Uliul era un personaj de
V seamă, dacă vreți, un erou.
k Dar ce s-a ales din acest 
<< erou ?
\ Pe strada din Cluj s-a înse- 
X rat, dar jocul încă nu a în-
V ceput. E o hărmălaie generală, 
X se aud voci înflăcărate, o cear- 
\ tă în toată regula, și astea toa- 
\ te, pentru simplul motiv că ni- 
\ meni nu vrea să fie uliu.
\ — Radule, fii tu...
\ — Eu ? Dă* dece tocmai eu?

— Atunci, tu, Ioane.
v — Eu vreau porumbel.
? — Și eu vreau.

— Și eu vreau.
Q — Și eu.
\ — Bine, dar n-avem uliu.
? —• Jucăm fără uliu.
\ — Nu se poate.
\ — Atunci nu jucăm.
\ In seara aceea, cîțiva copii 
\ de pe o stradă din Cluj nu 
\ s-au mai jucat de-a „uliul și 
\ porumbeii**. Și toate aripile au 
\ rămas la locul lor, pentru alte 
k zboruri.
\ Din repertoriul jocurilor co- 
\ pilărești^ a mai dispărut un 
A îoc‘
\ Un joc ? Mai curînd o con- 
\ cepțic.
\ E o dispariție pe care n-o 
\ regretă nimeni. O dispariție im- 
\ portantă de care Răducu și io- 
\ nel și ceilalți încă nu-și dau 
. seama.
D O să-și dea seama poate mai 
D tîrziu, sau poate niciodată.

Ce bucurie pentru trecătorul 
Z) obișnuit !
0 Ce lovitură dată amintirilor! 
S ...Undeva, pe o stradă din 
Q Cluj, pe o sută, pe o mie de 
A străzi, „Uliul și porumbeii", 
Z) cunoscutul, vechiul joc al co- 
Z) pilăriei noastre, a dispărut.
/) Și cum să nu dispară, cînd 
() nimeni nu mai vrea să fie uliu 

și toți copiii se vor porumbei?
AUREL STOR1N

La sfîrșitul acestui an va întră în producție fabrica de cărămizi silico-caîcare „Doaga*4 cea 
mai mare șl mat modernă fabrică de acest gen din țară. Producția fabricii, care va depăși 240.000 
bucăți cărămizi zilnic va fi în întregime mecanizată.

In fotografie: Exteriorul noii fabrici.

Drum bun, prieteni
Plouă repede și rece. Bucegii 

s-au împachetat din nou in vata 
asta nesuferită a norilor oare-ți 
ascund atâtea frumuseți, A venit 
toamna și, odată cu ea despărțirea. 
Drum bun Beatriz Carothy / Adio 
Samech Amer I Adio Izzet Odah...! 
Cei doi iordanieni se uită mirați 
la mine și izbucnesc în rîs: „De 
ce adio ? La revedere I Ne vom 
revedea, ne vom revedea negreșit. 
Ld viitorul Festival mondial sau 
chiar la noi în Iordania cînd țara 
noastră va fi liberă. A fost minu
nat aici. Nu vom uita niciodată Ti
mișul — Tabăra internațională —i

(Prin telefon de la 
trimisul nostru)

Moș Oiță a fost șl rămîne o 
personalitate marcantă, ceea ce 
tace ca sarcina de a-i scrie biogra
fia — pe care mi-am asumat-o —• 
să fie destul de dificilă.

Moș Oiță a avut o viață compli
cată, pot spune chiar senzațională. 
A văzut și a trăit multe — cum 
zice chiar el personal, scărpimli- 
du-se cu un gest specif io după 
ceafă.

— In 82 de ani cîți am eu, să 
fi stat numai la marginea drumului 
să te uiți și tot aflai cîte-n lună 
și-n stele — vorbește el cu un 
glas pițigăiat, dar plăcut. Ne sim
țim bine așa cum sîntem trfntiți 
pe iarba verde și fragedă.

— Apoi, eu am plecat de mic 
de-acasă și...

Vasăzică a plecat do mic de-a
casă, de Ia părinți. Oiță s-a dus 
în București unde a învățat me
seria de mecanic. Prin o mie opt- 
sute nouăzeci și ceva o oarecare 
madam Ulmazu •— mare bogătașă 
din București — și-a cumpărat o 
mașina — prima din țară. Pe urmă 
și-a luat Gheorghe Asan, Marghi
loman și al patrulea, regele.

Oiță, cînd a văzut mașinile, a 
simțit că-1 zgîrie ceva la inimă. Se 
învîrtea pe lîngă ele ceasuri în
tregi, privindu-le ca pe niște curio
zități de circ, alături de ceilalți 
gură-cască. Pe urmă, ce s-a gîndit 
Oiță 1 Ia să vorbesc cu șoferul lui 
Marghiloman. Toți șoferii de-atunci 
erau francezi sau nemți. Pe al lui 
Marghiloman îl chema Charles.

— Măi Șarlî — i-a zis Oiță după 
ce l-a cinstit c-o țuică. Ia arată-mi 
și mie șurubăraiele astea de-aici.

Și „Șarlî“ i-a arătat ceva. Apoi 
s-a făcut o școală de șoferi la un 
club și el a fost primul care a luat 
carnetul. Deci moș Oiță — nu 
uitați — este primul șofer cu car
net în regulă din țară.

Intîmplarea face ca-ntr-o zi, șo
ferul lui Carol I să se pUească 
(începuse să-i placă grozav țuica 
romînească) și cînd ajunge pe Dea
lul Spirii era s-o facă pe Maiesta
tea Sa piftie într-un zid. La care 
Majestatea a zis :

— Dați-1 afară I Să vină alt 
șofer I

Pe cine să-1 aducă ? Pe Oiță, 
fiindcă a ieșit primul la școală.

Și uite așa a ajuns Oiță șoferul 
regelui. Doi ani de zile a fost în 
slujba asta și și-a făcut-o cinstit. 
Regele — adică „unchiașul" cum 
îi spune el — îi spunea „tomnu 
Oiță“ și-i plăcea să flecăreasca 
mult cu dînsul. Oiță era la curent 
cu politica, știa toate scandalurile 
Camerei și Senatului și i-o spunea 
cîteodată țărănește.

— Răi mai sînt boierii-ăștia, Ma- 
jestate, se ceartă ca la ușa cortu
lui. Da’să știți că țăranii o duc rău 
săracii, vai de mămăliga lor. (Era 
prin 1906).

Majestatea dădea din mînă, in
diferent. Peste un an avea să se 
întîmple prăpădul de la 1907 și 
moș Oiță nu uită eă regele a dat 
ordin „cu regret" să fie împușcați 
11.000 de țăranj,

După ce a murit Marghiloman, 
nevasta marelui bogătaș a dispă
rut din țară cu toată averea, plus 
mașina, iar șoferul „Șarlî“ a rămas 
cu degetul în gură, împreună cu 
restul familiei, care-a pus poliția 
pe urma ei. Oiță, l-a căutat pe 
șofer și i-a zis :

— Măi „Șarlî*, Intră tu la rege 
că le știi limba, te-nțelegi mai bine 
cu ei.

După asta, cu leafa pe doi 
ani, moș Oiță și-a cumpărat și el

ION RAIEȘU

lective. Scurgerea timpului și pa
cea le vor ridica la un nivel foarte 
înalt. Trebuie răbdare. Am văzut 
atîtea lucruri despre care în Ca
nada se spune să sînt nu
mai minciuni. 11 las pe Harold 
Schnee în mîinile lui Ion Mureșan 
constructor la Bicaz care obține de 
la canadian cel de al 24-lea auto
graf. Apoi fetele mi-l răpesc pe 
Harold. Canadianul cînia așa de 
frumos... Ce păcat că n-am la în- 
demînă un magnetofon. Dar nu 
v-am spus nimic despre cei doi ti
neri din Uruguay. Aldo Parelta 
are 24 de ani șt este pictor. Prie
tenul și compatriotul său Victor, 
îmi vorbește despre greutățile ma
teriale pe care le are de învins 
Parelta care nu vrea să înțeleagă 
că nu se poate trăi tn Uruguay 
din pictură. Dar Parelta are 24 de 
ani și este nebun după pictură.

Afară s-a înoptat. Strînși cu 
toții laolaltă peste 40 de prieteni 
care au petrecut aici împreună a- 
proape aouă săptămâni își poves
tesc impresiile. Și acum urmează 
ultimul punct din program : focul 
de tabără. Azi steagul albastru din 
fața taberei va coborî de pe catarg. 
Și liniștea se va așterne din nou 
la Timiș. La revedere Noori Hu- 
sein, la revedere Aldo Parelta, Bea
triz Carothy, la revederea Harold 
Schnee și vouă la toți dragi prie
teni care părăsiți astăzi dimineață 
Timișul plectnd spre țările voastre. 
Prietenii nu știu ce înseamnă adio.

MARCEL ZONIS
7 sept. 1957.

la Timiș în tabără. Ț
— Am vrut să cunosc Romlnia. i 

Am văzut gospodării agricole oo- ;

—•—

nianca Beatriz Carothy... Samech 
Ameer și Izzet Odah nu pot să 
meargă acasă. Este atât de tragic 
acest lucru, atât de monstruos 
acest adevăr. Ei nu pot să se în
toarcă acasă, nu pot să se întoarcă 
în patrie, „crima" lor se pedep
sește aspru în Iordania. Au fost 
la întâlnirea mondială a tineretului 
de la Moscova. Dar ei vor conti
nua să lupte. Iordania este o țară 
înapoiată datorită _ colonialismului, 

nul Harold Schnee, pe argenti- ca Siria. Va fi atunci nevoie de in
gineri, de intelectuali autohtoni. 
Amer și Odah se pregătesc pentru 
această zi. Odah va fi medic pînă 
atunci și va învăța la Cairo. Stau 
de vorbă cu irakianul Noori Abdul 
Razzak Husein. Toate drumurile 
Orientului Mijlociu fi Apropiat duc 
astăzi la Cairo.

— Sînt fericit că mi s-a dat po
sibilitatea de a vizita Romînia. Sînt 
foarte fericit că am fost la Timiș, 
am sorbit de aici noi puteri în 
lupta noastră pentru pace, pentru 
independență.. Și cu fața acoperită 
de revărsarea unui zîmbet aaăugă: 
„Este imposibil pentru țările arabe 
să-și mențină sau să lupte pentru 
independența lor fără sprijinul la
gărului socialist".

Harold Schnee este un tânăr fer
mier din provincia Alberta-Canada, 
Este prima lui călătorie peste ho
tare. A fost la Moscova apoi a pri
mit cu plăcere invitația de a veni

prietenii din Romlnia, pe Ion Mu- r___________  ____________
reșan, pe Diana Cehtu, pe canadia- dar oa fi și ea liberi ca Egiptul,

CE SE ASCUNDE
sub ruginita emblemă a blazării?

Figura nu-l arată blatat, apatic. 
N-are părul lung, care eă-i dea 
aerul de boem, nu privește în gol, 
nu arată a nu gindi la nimic, a 
nu-l interesa ce se petrece in ju
rul lui. Cu toate astea M. Alexan
dru student al Facultății de mate
matică din Iași, căruia ii sint în
chinate aceste rînduri, a '

ve de bine, altele de suficient, toa
te, egale pină la urmă cu promo
varea. Atît. Promovarea e singu
ra lui justificare, pentru că ori
cum justificare trebuie. Încolo...

E sincer, și-și face o faimă din 
a recunoaște că trăiește întreți
nut. Cum a nimerit în facultate?, 

mimat Mărturisește că întîmplător, cu to- 
tot timpul discuției blazare, indi- tul întîmplător. Trebuia să facă 
ferență, superioritate față de coti- , , , -
dianele probleme pământești, față. dureze ca timp. Facultatea a fost 
de oamenii cu problemele lor zil
nice, cu necazuri, pasiuni și suc
cese, a pozat într-un om pe care 
ceea ce este omenesc nu-l satisface. 
Se arăta neînțeles și-n căutarea vo
cației. I se părea interesant, supe
rior să fie altfel decît alții, altfel 
decît cei cîțiva zeci de colegi 
ai săi. Și-n fond... în fond, nu face 
altceva decît să ascundă altora și 
sie-și lenea, lenea în a-și afla dru
mul pe care să-l urmeze, profe
siunea care să i se potrivească și 
în care să se realizeze.

Sinteți contrariați, desigur; cum 
să-și găsească drumul, profesiunea 
cînd este de acum student al unei 
facultăți ? Este intr-adevăr stu
dent și se pregătește să devină 
profesor. La sfîrșitul a cîțiva ani 
de facultate bilanțul este însă 
trist. Rezultatele cifrice arată doar 
mediocritate. Cîteva restanțe, nu 
prea multe ca să nu fie amenin
țat cu repetența, cîteva calificați-

ceva, ceva mai ușor ,i care i'i

soluția cea mai bună ; durează 
patru ani. Patru ani e întreținut. 
Schimbul, crede el, este echitabil: 
haine, locuință, mîncare, cursuri, 
distracții, pentru un mediocru 
promovat. Atîta cap are încît să 
obțină un promovat fără efort 
prea mare. Esențialul era să intre 
în facultate și a intrat. Sursa de 
întreținere este asigurată : din 
cînd în cînd o alimentează părin
ții (care mai au 8 copii) și cu 
regularitate un frate, inginer a- 
gronom tînăr, care-și împarte câș
tigul de acolo de unde se află, cu 
el. O face sperînd și dorind sin
cer ca fratele său să-și ocupe un 
loc demn în societate. Va intra ? 
Mă îndoiesc, mai ales că nici A- 
lexandru n-o dorește.

Am luat împreună cu el, în dis
cuție toate atributele necesare 
unei vieți cinstite, demne.

Țelul. L-am întrebat, are vreun

țel în viață ? Mi-a răspuns că nu. 
Nu vrea decît să trăiască. Cum ? 
Ușor, cît se poate de ușor.

Pasiunea. Are sau a avut vreo 
pasiune ? Nu. Toate i-au fost in
diferente și tot ce a făcut, a fă
cut pentru că trebuia. Nici măcar 
o ușoară sclipire de interes pen
tru ceva anume. Păcat. N-a întîl- 
nit în viață nici un om care să-i 
placă, un om pe care să-l urme
ze, căruia să dorească să-i semene. 
Prietenii buni sînt periculoși, mo
lipsesc în entuziasmul lor, l-ar a- 
trage în acțiuni care poate l-ar 
face deodată să descopere că nu 
este blazat, nu e lipsit de pasiu
ne, de interes pentru a realiza 
ceva .în viață.

Are mândrie, ambiție ? Pentru 
amândouă nu. E o fire de o struc
tură sufletească deosebită. Nu se 
aprinde, nu arde, nu dorește nimic 
decît necesarul unui om obișnuit 
cu un oarecare confort. Păstrează 
constanță în tot ceea ce face, așa 
ca să nu fie nici acuzat, nici lău
dat, să se discute cît mai puțin 
despre el.

Și viitorul ; ce așteaptă de la 
viitor ? Nimic. Să termine facul
tatea. Pînă atunci e liniștit și fără 
probleme. Apoi? Va urma încă o 
facultate, încă patru ani liniștiți 
sub eticheta studenției, dorinței de 
a avea o pregătire mai complectă.

Discuția se putea socoti înche
iată. De altfel se și transformase 
într-un chestionar la care partea 
interogată răspundea numai nega
tiv. Îmi erau clare trecutul, pre- 
zentul și viitorul lui Marin Ale
xandru, așa cum îl prezenta el și 
așa cum sînt și au fost lucrurile 
în realitate.

Cum vrea să pară, ați văzut. 
Cum este ?... Un om cit o 
viață liniștită, obișnuit să ia de 
la alții, fără probleme, fără semne 
de întrebare. Pozatul în om ne
înțeles și superior — tocmai prin 
această neînțelegere — nu este 
decît un joc subtil, comod, care-l 
apără în fața unei eventuale ju
decăți. Așa,. în situația în care po
zează, are cel puțin șansa să fie 
compătimit, să-i fie iertată medio
critatea, ca aparținînd unui om 
care nu și-a descoperit încă locul 
in societate, nu-și înțelege chema
rea. Dar omul se înțelege ; M. A- 
lexandru înțelege perfect de ce 
este așa și nu altfel. O lene mora
lă 
să

îl
se

ține însă în loc, nu-l lasă 
regăsească, să-și regăsească

o
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. .......................................................  
? La Atelierele Centrale I.T.B. 
? se urmărește realizarea unor 

vagoane de tramvai de mare 
capacitate, economice din 
punct de vedere al construc
ției, aspectuoase și care să a- 
sigure in același timp condi
ții bune de călătorie.

Recent s-a trecut aci la 
construirea primelor 50 de re
morci noi de tipul „V.-08“ 
care vor fi gata pină la sflr- 

șitui lunii octombrie.
In prezent s-au pus In cir

culație pe diferite trasee un 
număr de 22 de vagoane.

In fotografie: în interiorul 
uneia dintre remorci lăcătușul 
Nicolae Nene lucrind la mon
tarea scaunelor.

î

LUCREȚIA LUSTIG



E aViziune

domnise cîndva peste meleag

Si
că

onoritafi

dintr-înșii : hai, încotro apuci ? 
aceasta e țara ta. Condu-ne

Vai, dac-ar pieri, ascuîtindu-ne, 
noi n-am știi de fiere, de miere, 
de zimbete după durere...
Vai, dac-ar pieri, ascultindu-ne I

sovietice**

La ceasul de amiază cînd tremură-n văzduh 
ciudatele vedenii sub soarele văratec 
și latră-n silă clinii stîrnlți de vechiul duh 
al plictiselii oarbe pe lutul de jăratec 
cînd roțile de care frămintă colb și pai 
in leneșe vîrtejuri ’năltlndu-le pe-aîocurl. 
din țară-n tară trece un ne-nțeles alai 
ivit din Însăși para sălbatecelor focuri 
Fantasmele uitate, scuipate de neant, 
pășesc cu trupul firav dar țeapăn de trufie 
și, parcă bălegarul ar fi din diamant. 
Îndeplinesc, călcîndu-1, o grea ceremonia

Acești drumeți de pîclă au fost, pe vremuri, 
Blazoanele măririi li s-au tocit de cale 
Coroanele, ghicite din ciob c-au lost întregi 
înnobilează zdreanță hlamidelor regale. 
Tot colbul Europei s-a strtns sub talpa lor. 
Asemeni tor doar vîntul hotarele străbate 
și poate, ca și dlnșii, acest rătăcitor 
tși caută prin lume pierdutele regate.
Popas aștern monarhii la primele răscruci 
șl arunctndu-și roată privirile nebune 
spun unuia

pare că

cel care
nobil pas se-ndreaptă spre-o casă țărănească.

Deși îl frige talpa punînd picioru-n prag 
„Slugi, dați-mi vin și carne, să beau și să mănînc 
ca un stăpîn aevea începe să vorbească
Sînt regele. Deschideți. Dați zor. Nu se-nțeiege ? 
...Dar oameni-s la seceri; acasă-i doar un țînc 
ce nici nu știe bine ce însemnează rege. 
Se-ndreaptă suveranul atunci, cu chipul strîmb. 
spre țarina pe care țăranii, strînși la muncă 
roiesc s-adune grabnic recolta de pe cîmp, 
și le repetă țanțoș zbîrlita sa ooruncă

Trei înălțări din umeri 1 se întorc, ecou. 
Pornește mai departe, scrutează altă zare. 
Neînțeles rămîne și-acolo și din nou 
Colindă — poruncește — și totul în zadar e. 
Alaiul îl urmează. De alte graniți trec.
O altă majestate conduce, demn, alaiul. 
Vorbește și aceasta la fel de scurt și sec 
și nimeni, nimeni, nimeni nu-i înțelege graiul. 
Cum de-osteneală trupul de umbră și-l ucid. 
Nădejdca-n desnădejde sălbatec se preschimbă 
Doar vîntu-i însoțește și flueră, lucid, 
Că niciodată regii n-au cunoscut vreo limbă.

Concurs literar - ghicitoare

Ea, viața, ne bate cu dragoste, 
Slntem ai ei și ea vrea să trăim 
De fiecare dată cînd greșim 
ea, viața ne bate cu dragoste.

Prea aspru simțind loviturile 
cu ură-i strigăm, blestemind-o : 
„Să piei, zgi ipțuroaico, osîndo 1“ 
Căci aspru-i simțim loviturile.

Să cunoaștem 
111 er a tura 
pop o are I or

Nu piere. Ne plîngem de soartă-ne 
în somn rămin lacrimi pe față, 
visăm apoi frumos — și-n dimineață: 
— Frumoaso, ni-ești dragă, Hai, iartă-ne 1

Spre zori, la căpătîiul meu vin ctntecele neetntate. 
Vin toate cîntecele lumii rămase încă fără glas. 
Ca niște fețe străvezii tn jurul meu se-adună toate 
și-un farmec nemaicunoscut cuprinde amorțitul ceas.

Doar eu stnt martor, nemișcat, la uimitoarea lor trăire, 
Muțenia sortită lor dispare, ruptă din peceți.
Aud — pricepeți voi ? — aud cum prind încet să se prefire 
dumnezeeștile poeme nescrise încă de poeți

Vocale și consoane dulci înșiră boabele fluide 
ale cuvintelor, ivind suavul curcubeu sonor
Pămtntul armoniei, larg, sub arc, ofrandă, se deschide, 
tăcerea însăși e-un acord intr-un concert de vrăîitor

Unui imens mesaj slujesc aceste-aripi aeriene: 
avînd eroic, largi chemări și forța gestului sublim 
sting ruguri, dirijează ploi, despică sttnclle viclene, 
cu aur tn eternitate înscriu secunda ce-o trăim.aur in eternitate înscriu secunda ce-o trăim.

cum mai plîng, cum gem prin somn simțind mlstultoarea 
ciudă, 

totul, totul fi-va șters, uitat, de cum mă voi trezi.
Mai stați, mai stați, miraje dragi, vreau lumoa-ntroagă 

ai v-audă, 
am să vă-nvăț pe dinafară, am să vă etnt tn plină al1

Dar, la un țipăt de cocoș pier ctntecele neetntate.
Ca după o beție grea tn jurul meu privesc ursuz

șl treaz, încerc s-aștern un rînd: „Va fi rămas un sunet poate"... 
Un zumzet surd, de stup tnchls, se stinge încă din auz.

In apa vasului cu flori, pe geamul aburit, tn ceară, 
mal caut urma, in zadar: cu noaptea asta se pierdu.
Pe masă-l tot poemul dens cu ștersături, lucrat aseară.
Val, infinit mai zgrunțuros !...
Atît există, restul nu.

Concursul literar-ghicitoare „Să 
cunoaștem literatura popoarelor 
sovietice", organizat de Consiliul 
general ARLUS și Direcția Di
fuzării cărții din Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii in cinstea 
celei de-a 40-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, se bucură de succes in rîn- 
durile cititorilor din țara noa
stră.

De la inițierea concursului, li
brăriile au pus la dispoziția dori
torilor buletine tip cuprinzînd cele 
10 întrebări ale concursului. De 
asemenea in prezent se găsesc tn 
librării aproape toate cărțile so
vietice la care se referă întrebă
rile concursului.

Pentru ca la acest concurs să 
poată participa și cititorii de lim
ba maghiară din țara noastră au 
fost tipărite buletine speciale cu 
întrebări din cărți sovietice tra
duse în limba maghiară.

Buletinele complectate se vor 
trimite pină la 5 octombrie pe 
adresa: Consiliul general AR
LUS, București, str. Ion Ghica 
nr. 5, după care va urma trierea 
lor de către o comisie specială.

Cîștigătorilor concursului „Să 
cunoaștem literatura popoarelor 
sovietice" li se vor acorda premii 
și mențiuni constind în diferite 
obiecte : televizoare, aparate de 
radio, biciclete, serviete de piele, 
truse cu stilou și creion, nume
roase cărți. Se vor mai acorda șl 
trei premii speciale — cîte o că
lătorie la Moscova. Decernarea 
premiilor se va face într-un cadru 
festiv în cursul „Săptămtnii căr
ții sovietice".

PERMANENTA

Muzeul de 
al R.P.R.

Le 
artă 
s-a deschis o ex
poziție închinată 
operei marelui 

sculptor D. Pă
durea. Iată In 
fotografie 
fragment 
sculptura 
gantul".

FECU

t-mljra și cugetul
Umbra eretelui trece pe dealuri, 
Salcia-șl tremură umbra in valuri, 
Umbra furnicii cu praful se-adună, 
Umbra pămlntului cade pe lună.

(Agerpres).

Un aspect din timpul turnării noului film rominesc «Ciulinii Bărăganului*.

Tot una-i umbrei imens ori minuscul, 
în auroră sau la crepuscul: 
Nu-i chip materia să se despartd 
De primitiva oglindă ce poartă

Fără de șoaptă, fără de muget, 
Umbra istoriei cade pe cuget.
Veac după veac, tot mai densă șl sumbră 
Crește — a trecutului crincenă umbră

Cugetul, cugetul nu se sufocă 
Scapără cremenea-n aprigă rocă 
Și pregătește incendii solare 
Unde-ntunericul pare mai mars.

Promisiunea cu care se încheie 
poezia „Caisul" reia un motiv 
mai vechi al artei lui Beniuc: — 
Oameni buni, mai stați pină la 
vară (Că rodește pomul nostru 
iară)". In „Mărul de lîngă drum" 
angajamentul suna asemănător. 
Am putea continua citind alte 
cîteva zeci de stihuri deosebite in 
care regăsim reluată și repetată 
mărturia acestei creatoare fecun
dități, întărită uneori cu grave 
asigurări obștești, alteori cu vor
be de duh, așa cum grădinarul 
bucuros de roade va fi sărbătorit 
cu drumeți întîmplători ori cu 
oaspeți așteptați recolta dată in 
pîrg. Ne găsim de fapt în fața 
unui leit-motiv al poeziei beniu- 
ciene ce-și cîntă energic — străină 
de orice accent manierist sau de 
exaltare narcisistă — permanența 
unei dăruiri generoase în marea 
luptă pentru fericirea poporului. 
E un vis vechi această fericire 
pentru cîntărețul revoltelor celor 
asupriți. Ea l-a îndrumat pe dru
mul luptei de la izbucnirile anar
hice spre marile acorduri revolu
ționare. Și tot ea este aceea care 
a dat versului său nud și direct 
duritatea stîncii fulgerate de 
mini».

Nu ăintem originali observînd 
că în tot ceea ce scrie Beniuc se 
consideră angajat, legat deschis 
de cauza socialismului. Glasul 
poetului este al unui luptător pen
tru care nu există altă satisfac
ție mai durabilă dectt aceea de a 
fi în bătăliile purtate de partid un 
ostaș neînfricat în fața primejdii
lor și însetat de viață. Deși vor
bește mereu despre sine, atitudi
nea lui Beniuc nu este cea a 
unui intimist abstract, izolat de 
clocotul realității și monolo- 
gtnd disprețuitor la adresa oame
nilor. Versul său este întotdeauna 
un îndemn, un strigăt social căci 
sentimentele poetului se confundă 
eu cele al« mandatarilor săi, iar

confesiunile sale, niciodată șovăi
toare sau stinghere, .devin prin 
forța mesajului transmis, prin 
elanul nestăvilit ce le străbate 
bun public, ca o inimă largă și 
puternică ce împrăștie odată cu 
sîngele și pulsația propriilor bă
tăi. O afirmă singur, slăvind apti
tudinea militantă a poetului: 
„Ci vinul fericirii el îl scoate / 
Storclndu-i purpuria picătură / 
Din miezul cald al inimii curate / 
Din inlma-i ce pentru tine bate, 
/ Tu, omenească, însetată gură".

Sensul bătrînului „Cârpe diem“

ÎNSEMNĂRI

de l e ct or
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se întregește cu noi înțelesuri. 
Exclamației: „O. sfintă bucurie
de-a trăi / Pe-acest pămînt cu 
noapte și cu zi“ i se adaugă cu 
valoarea ei de simțămînt inedit, 
fruct al unui nou climat moral, 
noua febră a primenirii, tot astfel 
precum încheierea furtunii dez
văluie în luminozitatea cerului 
un spor neașteptat de puritate și 
frumusețe virginală. Mai este de 
mirare că acestea fiind împreju
rările, poetul nu cunoaște inerția, 
stagnarea, iar uneltele lui gustul 
ruginei ?

Rațiunea scrisului său e sub
liniată cu o certitudine cuceri
toare : „Iată azi, cu mii de cai 
putere / Timpuri mari s-anunță— 
pentru noi / Eu voi fi — se cere, 
nu se cere — / Toboșarul timpuri
lor noi!" Virilă în mîndria ei a- 
ceastă rațiune conferă creației ca
racterul unui act violent, plin de 
bărbăție care n-are nimic comun 
cu reveria efeminată sau cu con
templația vană ; „Cind voi izbi

odată eu cu barda / Această 
stincă are să se crape / Și va ți>- 
ni din ea șuvoi de ape/ Băieți, a- 
ceasta este arta 1“

N-am citat toate aceste versuri 
din întimplare. Ele ne conturează 
o prezență lirică bătăioasă, trăind 
ardent evenimentele prezentului, 
sensibilă la tot ceea ce afectează 
interesele, nădejdile, neliniștile co
lectivității. Din acest punct de ve
dere poetul mi se pare un imens 
receptacol de vibrații omenești, în- 
truchipind prin tot ceea ce face 
proeminentă și iubită personalita
tea sa, căutările, sucesele și triste
țile contemporanilor noștri. Spon
taneitatea și impetuozitatea poe 
ziei lui Beniuc nu 6 împiedică să fie 
reprezentativă pentru ceea ce ca
racterizează fizionomia morală a 
constructorilor socialismului, pen
tru că în substanța ei tinerețea 
pornirii interioară se tmbină cu 
maturitatea firii, într-o alcătuire 
mereu răscolită de avinturi juve
nile.

Am ajuns la up punct unde vo
lumul „Inima bătr-inului Vezuv" 
confirmă vechile date și trăsături 
ale liricei lui Beniuc dar, în același 
timp, modifică unele impresii, nu
anțează particularitățile cunoscute 
și, în fine, ivește elemente noi 
pentru imaginea ce ne-o făcusem 
despre artist.

Cînd Beniuc se definește „Sint 
un fruct cu spini pe coajă" noi ar 
trebui — prin prizma recentului 
volum — să adăugăm : dar cu 
miezul dulce. Căci este cert că 
dispozițiilor constante ale lumii 
sale sufletești poetul a venit să 
le alăture de curînd o afectivitate 
mai receptivă la ecourile inimii, 
deschisă la acele intime, perso
nale rezonanțe față de care poetul 
n-a fost niciodată opac dar tn 

manifestat

Iată cinci piese noi care se vor 
juca pe scenele noastre. Fiecare 
reprezintă prima piesă, piesa de 
debut a celor cinci noi autori 
dramatici pe care-i lansează tea
trele bucureștene, la acest înce
put de stagiune, cea de-a zecea 
stagiune a Republicii. O stagiu
ne sărbătorească, care merită să 
pornească la drum cu succes.

In preajma noii 
stagiuni teatrale

Convorbiri despre debuturi
în dramaturgia originală

„Seara răspunsurilor"
Sidonia Drăgușanu e un nume 

cunoscut în publicistică și litera
tură. Cunoscut mai ales de ci
titoare, cărora le-a închinat cele 
mai multe din scrieri. Azi, însă 
Sidonia Drăgușanu e debutantă. 
E la prima ei lucrare drama
tică. Iar Eugenia Bădulescu, de 
la Teatrul Nottara, la primul ei 
rol tntr-o piesă scrisă de o fe
meie. De aceea e interesant de 
consemnat în preajma premierei, 
care sînt impresiile actriței.

„O cunoșteam, din lecturi, pe 
scriitoare, și o apreciam. Stu- 
diind-o pe Senta — așa se nu
mește personajul pe care-1 întru
chipez tn piesă — am reușit s-o 
cunosc mai bine pe autoare și 
aprecierea mea a crescut. Dar 
îh decursul muncii de repetiție 
am avut ocazia să cunosc mai 
ales pe omul Sidonia Drăgușa
nu. Un om pe care nu numai că-1 
apreciez, dar îl îndrăgesc".

„Obișnuita predilecție către 
problemele feminine a scriitoa
rei, se vădește și în piesa ei de 
debut"?. întreb. Răspunsul soseș
te prompt:

„Evident. în primul rînd a 
proporționat just numărul de 
roluri. Just în limbajul oricărei 
actrițe înseamnă mai multe ro
luri feminine decît masculine 
(n.a.). A creat patru roluri femi
nine interesante, pline de fine 
notații psihologice, care se cer 
atent descifrate. Mai ales pen
tru că toate cele patru femei sînt 
actrițe din diferite generații, cu 
mentalități diferite, cu veleități 
și năzuinți personale, așa cum 
de fapt există chiar în orice co
lectiv de teatru".

„Și, tot așa ca tn orice colec
tiv de teatru, presupun că între 
cele patru actrițe se nasc riva
lități", insinuez eu.

„Intr-o măsură, da. Numai că tn

piesa Sidoniei, tn care toate cele 
patru actrițe stnt talentate, (ceea 
ce a obligat pe regizorul Ghebal 
Teodorescu să distribuie un bu
chet de actrițe talentate tn ro
luri de... actrițe talentate : Co
rina Constantinescu, Tatiana 
Ieckel, Puica Stănescu și inter
locutoarea mea, reflectez eu) as
pectul meschin al rivalității dis
pare, se transformă în emulație 
creatoare. Aceasta duce la ges
tul Irinei, o actriță cu o auten
tică etică profesională, care ce
dează rolul în care fusese distri
buită, actriței care o dubla, și 
care se dovedește mai indicată". 
Nu mă pot abține să nu întreb 
dacă această situație din piesă 
i-a fost inspirată autoarei din 
realitățile din teatru. Mustrîndu- 
mă pentru perfidie, Eugenia Bă- 
dulescu îmi răspunde, amuzată:

„După cite știu eu. nu. Dar e 
în orice caz o invitație pentru 
viitor".

sprijinul și îndrumarea condu
cerii teatrului și întregului con
siliu artistic. Ca să le dovedesc 
■narea mea recunoștință consacru 
și noua mea piesă, la care lucrez 
acum, tot Teatrului Armatei „El, 
ea și marea" va fi, sper, un mare 
pas înainte față de piesa mea de 
debut, fiindcă..."

Ii atrag atenția că deocamda
tă, în subiect e tocmai piesa de 
debut.

„E o piesă de aventuri, . 
(istă, dacă vreți. Nu-i un gen 
ușor, deși pare. Mai ales cfnd

poli-

rea- 
oa- 

unei

„Casa liniștită'*
Autorul piesei cu care se des

chide stagiunea sălii Modern a 
Teatrului Armatei este „prîslea" 
dramaturgilor de anul acesta, are 
doar 24 de ani. (Pasionat de tea
tru, Ion Șerban s-a visat pe rînd 
actor și regizor și pășește tn 
teatru ca autor. După felul în 
care participă, activ, neobosit, la 
pregătirea spectacolului, nu am 
fi surprinși să-l regăsim peste o 
vreme, pe scenă sau la măsuța 
regizorului. Chiar și răspunzînd 
la întrebări, nu contenește să 
urmărească atent jocul celor care 
dau viața eroilor creați de ei).

„Am lucrat aproape nouă luni, 
ca să ajung la forma de azi a 
piesei", mărturisește, adăogînd : 
„Poate aș mai fi lucrat încă o- 
dată pe atîta, dacă nu aveam

îți propui să te inspiri din 
litatea cotidiană, trăită de 
meni obișnuiți, locatari ai 
case liniștite, în care pătrunde 
un personaj neobișnuit, 
Ezită o clipă și apoi, zîmbind, 
îmi spune: „Poate că e mai bine 
să lăsăm spectatorului plăcerea 
de a descoperi ce este cu mis
teriosul intrus în casa liniștită I". 
In orice caz e prima mea expe
riență, după care în viitoarea 
mea..." 7’ . ’ '
să-1 dojenească, Ion Șerban .. 
grăbește să aprecieze: „Nu mă 
refeream la piesa cea nouă,

la scenariul de film pe eare-I 
lucrez împreună cu sportivul 
Flamaropol și care sper să fie...“.

Totuși, despre apropiata pre
mieră... încerc eu.

Oftează îngîndurat: „E attt de 
apropiată, încît... Și ar mai fi a- 
tîtea de finisat. Scena aceasta de 
pildă..." Și dintr-un salt, e pe 
scenă, ca să atragă atenția regi
zorului Victor Bumbești și tefe
rilor G. Mazilu și Florin Strei 
asupra unui detaliu, pe semne. 
De auzit nu-1 aud din fundul 
sălii dar 11 văd gesticulînd febril, 
neliniștit. Adică tocmai așa cum 
se cuvinte să fie autorul unei... 
„case liniștite'*...

un... „Secretul doctorului 
Bergmann"

Un
C.F.R.
Vitiea 
cu, stnt la prima piesă originală.

dublu debut la Teatrul 
Giulești. Și autorul, Fr. 

și regizorul L. Giurghes-

Eu: Ce ne puteți spune despre 
ci piesă :

Autorul t Pune • mulțime de 
probleme...

Regizorul: Da, da, mai alea 
regiei...

Eu: Scriind-o, ați pornit de la 
vreun fapt autentic?

Autorul: Nu în sens strict, dar 
am fost inspirat de evenimentele 
trăite de generația noastră din 
ultimii ani ai dictaturii fasciste 
și pină astăzi.

Regizorul: întreaga piesă a 
construită pe două planuri, eeea 
ce a creat pentru regie o preocu
pare de bază, aceea de a dife
renția precis ca atmosferă și to
nalitate trecutul de prezent.

Autorul: Totuși, majoritatea 
personajelor se regăsesc în am
bele etape...

Regizorul: Aceasta mi-a im- 
pus căutarea unor modalități de 
sugerare a trecerilor de la pre
zent la retrospectivă. Un fel de 
racorduri, ca în film, pornind de 
la anumite leit-motive...

Eu : Piesa pune cum știu, pro
blema dramelor născute din dis
criminarea rasială. Există, așa
dar. momente de mare drama
tism ?

Autorul: De intens dramatism.
Regizorul: Dar nu de melo- 

dramatism. Jocul actorilor va 
tinde apre • cît mai mare puri
tate, simplitate și adlncime ome
nească. De altfel, întreaga distri
buție e un gir: maestrul Aurel 
Ghițescu, Marga Anghelescu, Sa
bina Mușatescu, C. Topîrdea, N. 
N. Matei, Angela Luncescu, Dodi 
Caian și mulți alții...

In afară de acestea mai consemnăm două pre
miere: piesa „Flacăra Vie" de Ștefan Tita fi L. 

Floda la Teatrul Tineretului fi spectacolul de 
estradă „Raiul pe pămînt" de H. Stolper fi M. 
Bălan la Teatrul evreesc din București. Vor mai 
avea loc de asemenea următoarele premiere in 
fără : „Ziariștii" de Al. Mirodan (Satu Mare) ; 
„Trei generații" de Lucia Demetrius (Reșița, Si
biu —- secția germană), „Rețeta fericirii" de A- 
Baranga (T. Evreesc — Iași), „Fîntîna Blan- 
duziei" de V. Alecsandri (Arad), „Dezertorul" de 
Mihail Sorbul (Oradea — secția romină), „Titanic- 
Vals" de Tudor Mușatescu (Baia Mare), „Cine 
pierde ciștigă" de Al. Popovici (Bîrlad), „Mor
molocul" de C. Sincu și V. Nițulescu (Galați, Pi

tești), „Arborele genealogic" de Lucia Demetrius 
(Teatrul Național Cluj și Teatrul de Stat din Plo- 
ești), „Tudor din Vladimir" de Mihnea Gheorghiu 
(Teatrul Național din Craiova), „De luni pină 
luni" de N. Constantinescu și G. Voinescu (Teatrul 
de Stat Petroșani), „După furtună" de I. Szekler 
(Teatrul German de Stat Timișoara), „Lența" de 
Sică Alexandrescu după Francisc Munteanu (Tea
trul Maghiar Sf. Gheorghe), „Ovidius" de Grigore 
Sălceanu (Teatrul de Stat Constanța), „Ultimul fir 
de pai" de Tomcsa Sandor (Teatrul Maghiar de 
Stat Cluj), „Refugiul" de Szabo L. (Teatrul Se
cuiesc Tg. Mureș și la secția maghiară a Teatru
lui, de Stat Oradea) precum și un spectacol jubi
liar la Teatrul Național din Iași.

„Judecata"
(extrase din dosar)

Acuzator public: Al. I. Ștefă- 
nescu, critic literar, nuvelist și 
debutant în temă.

Acuzat principal: Vicențiu Ho- 
lea, un Tartuffe al zilelor noas
tre. strecurat In funcții de răs
pundere.

Fondul procesului: Comuniștii 
luptă împotriva eticii sacului cu 
bani. Comuniștii ridică în masă 
nivelul etic al oamenilor.

Rechizitoriu împotriva neonesti. 
tății în relațiile sentimentale și 
împotriva dobîndirii prin fals a 
gloriei personale.

Avocați pledanți; Tanți Cocea, 
Clody Bertoia, Jules Cazaban 
A. Vrabie.

Procuror general: regizorul 
Ion Olteanu.

Data și locul instanței: 15
septembrie a.c. la (tribunalul) 
Teatrul Municipal, sala Filimon 
Strbu.

P.S. Aflăm In ultima clipă că 
acuzatorul Al. I. Ștefănescu se. 
pregătește să recidiveze cu o 
nouă piesă despre eroismul epo
cii noastre.

„Judecata focului"
a-încă © judecată! De data 

ceasta, o judecată care este ope
ra unui magistrat de carieră:

Al. Adamescu. Cum autorul nu 
prea vine pe la repetiții, ne a- 
dresăm regizorului Miron Nicu- 
lescu, care montează spectacolul 
pe scena Studioului Teatrului 
Național.

„Faptul că piesa se va juca la 
Studio, ne îndreptățește să credem 
că e de factură modernă", Încep 
eu tatonările.

„Nu știu dacă „factura moder
nă" e termenul cel mai propriu, 
pentru drama în versuri „Jude
cata focului", care își are acțiu
nea plasată în prima jumătate a 
veacului al XlII-lea, adică In 
plin ev mediu. Dar faptul că o 
vom prezenta în sala Studio, în 
loc de Comedia, cum se proiec
tase inițial, ne va fi de folos, 
pentru a găsi o factură modernă 
a spectacolului, care să valorifice 
conținutul tematic al dramei. Cit 
despre cadru, împreună cu sce
nograful Bedros am mers la re
zolvări stilizate, de sugerare a 
ambianței. De altfel, în ceea ce 
privește respectiva perioadă, rar 
utilizată în dramaturgia noastră, 
avem de aface cu vagi date is
torice la care metafora poate fi 
cu greu folosită".

— „E vorba de o ficțiune 
matică fără un fundament 
ric ?“

— „Dimpotrivă, autorul, 
cunoscător al documentelor 
epocă, a pornit de la date reale. 
Majoritatea personajelor au exis
tat în realitate, iar edictul de la 
Berech care joacă un rol prepon
derent în acțiunile eroilor, e un 
act juridic autentic al legislației 
regatului maghiar. Firește, dra
gostea dintre tînărul fierar valah 
Gelus și maghiara Agnes care 
stîrnește furia episcopului cava
ler al Oradiei este imaginată de 
scriitor, pentru a prilejui desfă
șurarea întregului tablou de an
samblu populat de un mare nu
măr de caractere extrem de inte
resante".

— „Care actori le vor însu
fleți ?“

— „O echipă de fruntași ai 
scenei Naționalului ca: N. Bran- 
comir, Gh. Ciprian, Emil Botta, 
Marietta Anca, Ion Mânu, Geo 
Barton, alături de care debutea
ză pe prima scenă proaspătul I 
absolvent Florin Piersic".

dra- 
isto-

bun 
de

I
1

N. RADOMIR |

n-a fost 
consemnarea cărora a 
altădată ezitări.

Farmecul dragostei,
rotică, sînt acum mai _____  . _
liefate cu un soi de sinceritate a- 
șezată dar și de pasiunea tulbură
toare ce luminează pe dinăuntru 
versurile ispitite se vede de plă
ceri gustate și de altele dorite așa 
cum o natură sănătoasă nu în- 
ttrzie să le revendice. Tonul e fa
miliar, intensitatea emotivă, proas
pătă ca o boare a dimineții, iar 
șoapta de iubire, interpelarea ori 
îndemnul pătrunse de o simplitate 
ce atrage și incintă. Citez din poe' 
mul „Sărutări" cîteva strofe anto
logice perfect reprezentative pen
tru bonomia și impulsul sentimen
tal, fruct grațios, nu lipsit de iro
nică tandrețe al liricii lui Beniuc: 
„Vrei s-aprind în vorbe de Jăratic 
l Dorul meu și să-1 împrăștli jer
bă / Eu arzind ca bradul singu
ratic / Să topesc răceala ta su
perbă ?“ Replica e categorică și 
lămuritoare: „Dar la ce, iubito 
m-aș întrece / Să vrăjesc urechile, 
privirea?/ Nu te vreau simbolică șl 
rece / Dominînd prin veacuri ne- 
murirea". Idealul e unul defecun. 
ditate, materializat într-o imagine 
de pictură flamandă: „Vreau iu
birii noastre fără mască / Să te 
lași in brațele-mi Încet — / Prunci 
îmbrățișările să nască / Nu de
șarte vorbe de poet". „Cum atîrnă 
roadele prea coapte / Toamna da 
șuvițele de vie / Sînul tău virtos 
mustind de lapte / Pruncii grași 
cu gura lor să-I ție“.

Cu „Inima bătrînului Vezuv" 
Mihai Beniuc a rămas același 
poet optimist, impetuos, cutezător, 
prezent prin întreaga creație în o- 
pera de construire a lumii noi. Ac
centele suave de vibrație senti
mentală — numai In vreo două- 
trei rînduri umbrite de clișee sau 
stridențe — probează o îmbogă
țire și nuanțare a sensibilității au- 
torului, lărgirea orizontului său, 
atît pe plan. reflexiv cît și ima. 
gistic.

Și cum nimic nu e mai proprie 
artei lui. Beniuc decît vitalitatea 
novatoare așteptăm cu încredere 
și interes împlinirea noii sale pro
misiuni: „Iubito, scoală-te de di- 
mineață/Și spală-te pe ochi de în
tuneric / Căci am de gind nou 
ctatec să desferec, 7 Cind soarele 
se va-nălța din ceață / Și vreau 
să știu că are cin’ s-asculte / Pri- 
vighetoarea-n ramurile multe".

H. ZALIS.

vibrația e- 
deschis re-

*) Mihai Beniuc : Inima hă- 
trînului Vezuv E.S.P.L.A.. 1957l



Acolo unde s-or părea
că nu se întîmplă nimic

INVITAȚIE LA HORA
I 5i W!>S
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Băltăgeștii sînt la o depărtare 
de 80 km. de Constanța și la 
peste 20 de Hîrșova și recunosc 
că în primele clipe îi compăti
meam pe cei care locuiesc aci. 
Pentru că, îmi făceam eu soco
teala, ce interes poate oare pre
zenta viala pentru un tînăr în
tr-o rriicuță așezare omenească 
pierdută în vălmășagul pietrelor 
golașe ale stepei dobrogene? A- 
veam în față, după părerea mea 
tocmai tipul micilor așezări ome
nești în care niciodată nu se în
tîmplă nimic important. Din fe
ricire însă, infirmarea acestor 
convingeri a venit foarte repe
de. Străbătînd ulițele Băltăgeș- 
tilor, m-am trezit dintr-odata în 
mijlocul unei animații deosebite. 
In jurul uftei case modeste pe 
fruntea căreia atîrna o firmă cu 
înscrii . .." 
o mulțime de tineri,.băieți și fete. 
Am rămas să-i privesc. Trei co
dane zvelte și mlădii, despre 
care am aflat că se numesc Ve
ronica Tăulea, Valentina Moise 
și Ioana Isăic, ștergeau cu nă
dejde sticlele ferestrelor mari ale 
casei laborator. Utemistele Elena 
V. Gheorghiu și Maria Herda 
spălau podelele. De față mai 
erau și alți tineri. Unii măturau 
bătătura iar cîțiva băieți, împre
ună cu tînărul inginer Dumitru 
Năstăsoiu, președintele gospodă
riei. colective, despachetau din 
patru lăzi uriașe instrumente și 
materiale demonstrative. De la 
inginerul Năstăsoiu, cu care am 
făcut atunci cunoștință, am pri
mit și primele lămuriri.

— Organizația noastră U.T.M. 
a întreprins a.zi acțiunea aceasta 
de muncă voluntară pentru a 
pune la punct casa laborator. 
Trebuia făcută curățenie și pe 
deasupra ne-au sosit, așa după 
cum vedeți, aparate și material 
nou.

Rămînînd să-i aștept pînă a- 
veau să-și termine treaba am în
ceput să cercetez lucrurile din 
casa laborator. Intr-unui din 
rafturile laboratorului am 
un album care mi-a dat 
multor lucruri interesante.

Terminîndu-și treaba, tinerii 
s-au strîns în jurul meu. Împre
ună, ei readueîndu-și aminte iar 
eu notînd în . carnet, ' am răsfoit 
încă odată albumul.

Pe prima pagină sînt trei fo
tografii,, opera unui fotograf a- 
mator. cu următoarea inscripția: 
„După plantarea celor 10 hecta
re de vie altoită, a celor 10 hec
tare cu pomi și a celor 20 hec
tare de perdele de protecție, care 
au încununat activitatea rodnică 
a tineretului din organizația noa
stră în primăvara, acestui an, 
UU-Lafium îm plină activitate în

■ ț ;

ANUNȚ
Școala Tehnicii de Geologie 

din București, calea Doro
banți nr. 163, telefon 2.99.60, 
cu durata de școlarizare de 2 
ani, care pregătește tehnicieni 
geologi, aduce la cunoștința 
celor interesați că primește ce
reri de înscriere pină la data 
de 14 Septembrie a-c.

Cererile de Înscriere vor fi 
Însoțite de următoarele acte: 
Certificat de naștere (copie 
legalizată); Diploma de ma
turitate (in original) ; Certifi
cat de sănătate (analiza sin- 
gelui și radioscopia pulmo
nară) ; Dovada situafiei utili
tare ; Declarația tip de stare 
materială.

Examenul de admitere Înce
pe in ziua de 16 septembrie 
1957 ora 8 dimineața și constă 
din : matematică scris și oral, 

.Științe naturale scris șl oral, 
geografie oral.

Informații suplimentare se 
pot cere la secretariatul 
Școlii.

i

campania de vară. Atît la strîn- 
gerea spicelor cit și la batoză ei 
au desfășurat o vie și rodnică 
activitate. Batoza „tineretului'* a 
ieșit fruntașă pe gospodărie".

Că tinerii sint în fruntea tutu
ror muncilor, aceasta se desprin
de și din următoarele file ale al
bumului, din relatările eroilor, 
din aprecierile conducerii gospo
dăriei. In primăvara acestui an. 
organizația de bază U.T.M., pen
tru a da un conținut mai precis 
muncii tineretului, a luat cîteva

Imagini din albumul 
unei organizații 

U.T.M. sălețti

ipția .«Casa laborator" roiau hotărîri îndrăznețe care au găsit 
îlțime de tineri, băieți și feve. înțelegere deplină la conducerea 
rămac co_t nriirncr Trei r»n. , • • • ■ « . .gospodăriei. In primul rînd, in

tr-o adunare generală U.T.M. s-a 
hotărît constituirea a două echi
pe de tineret, una sub conduce
rea lui Alexandru Tăulea iar alta 
sub conducerea utemistei Veta 
Deleanu.

Cei 40 de utemiști cît numără 
organizația de bază U.T.M. din 
Băltăgești, și-au luat asupra lor 
și alte sarcini de mare importan
ță din planul gospodăriei. Lo
tul semincer de 52 hectare cu 
grîu. a fost muncit anul acesta 
numai de către utemiști și nu se 
poate spune că a fost muncit 
prost. In vreme ce media la hec
tarul de grîu pe gospodărie a 
fost de 1.021 kg. ei au obținut 
1.600 kg. grîu. Felul conștiincios 
în care utemiștii se achită de 
sarcinile primite, faptul că ei au 
rezolvat pînă acum sarcinile cele 
mai grele ale gospodăriei au a- 
tras din partea conducerii gos
podăriei, din partea tuturor co
lectiviștilor o stimă și o prețuire 
deosebită. Astăzi cînd se ivește 
o problemă mai grea, organizația 
U.T.M. este solicitată să partici
pe la rezolvarea ei. O dovadă 
grăitoare în acest sens este și 
evenimentul petrecut de curînd. 
Gospodăria trebuia să primească 
cel de-al treilea autocamion. Lu
crul acesta era un fapt care-i 
bucura pe toți, dar exista și un 
necaz. Lipsea omul care să-l 
conducă. Atunci organizația 
U.T.M. într-o adunare generală, 
a pus la ordinea zilei alegerea a 
doi tineri care să fie trimiși la 
școala de șoferi. După o discu
ție serioasă au fost trimiși la 
școală Ion Herda și Titu Crețu. 
Ion Herda e acum șoferul gospo
dăriei, a terminat școala și con
duce autocamionul. Titu Crețu 
însă n-a reușit la examen iar 
săptămîna viitoare, conform pla
nului, va trebui să dea socoteala 
în fața adunării generale U.T.M. 

întoarcem o. nouă filă în al
bum. Alte imagini, alte inscripții 
cu altă semnificație. „La muncă 
voluntară au fost și sînt nelipsiți 
tinerii noștri. Voioși și încreză
tori, iată-i acum în fața căminu
lui cultural pe care singuri, prin 
muncă voluntară, l-au amenajat”. 
Căminul cultural e într-adevăr 
o mărturie, dar nu singura, în 
această direcție. In primăvară, 
Comitetul raional U.T.M. Hîrșo- 
va le-a dat tinerilor din Băltă
gești numai 2 hectare pentru Lo
tul Festivalului, ei au protestat 
însă că-i prea puțin și azi, 
cele 4 hectare cu porumb ale Lo
tului Festivalului, sînt probe 
concrete ale unei recolte deosebit 
de bogate.

Tot filele albumului împreună 
cu relatările tinerilor, mi-au dat 
putința să înțeleg că munca vo
luntară nu este singura posibili
tate de petrecere a timpului li
ber. Iată aci o fotografie care în
fățișează un grup de tineri în 
port național, dansînd pe o sce
nă. Alături o inscripție. „Run- 
cu, Crucea, Băltăgești, Gălbiori, 
Capidava, Dunărea sînt numai

cîteva sate în care echipele noas 
tre artistice și-au desfășurat pro 
gramele”. Foarte adesea echipele 
se deplasează în comunele înve
cinate, prezintă programe, iar o- 
dată pe an pe scena din Băltă
gești, se desfășoară concursul în
tre cele două echipe. O recentă 
hotărîre a consiliului de condu 
cere a gospodăriei vine să dea 
mult mai multă viață echipelor 
artistice. Vor fi cumpărate cos; 
tume pentru dansuri, coruri și 
pentru teatru.

In scopul petrecerii cît mai 
plăcute a timpului liber și tot
odată al stimulării tinerilor ce 
se disting în munca de organi
zație o inițiativă originală a pus 
temeiul unei acțiuni minunate. 
Constituirea fondului organiza
ției. Ce este fondul organizației 
și din ce se formează el ? Cele 
două echipe artistice le-au dat 
tinerilor posibilitatea să perceapă 
la diverse manifestațiuni o infi
mă taxă de intrare. S-au strîns 
bani frumoși în felul acesta. Din 
sumele realizate au fost cumpă
rate pînă acum 3 șahuri, 2 do- 
minouri, 3 lotouri și o masă de 
ping-pong. Din fondurile organi
zației 11 utemiști printre care 
Elena Herda, Voicu Baltag, Ve 
ronica Tăulea, Tudor Datcov și 
alții au fost trimiși în mod gra
tuit în excursiile organizate la 
Sinaia, Doftana, Capidava, în 
excursia de 4 zile cu vaporul pe 
Dunăre.

Paginile albumului cuprind ne
numărate documente fotografice 
ale minunatelor excursii făcute.

Pe lîngă mărturiile pe care ei 
le-au adunat în album din locu
rile vizitate, s-au apucat acum să 
întocmească un fel de monografie 
a satului și împrejurimilor, îm
preună cu o istorie a organiza
ției U.T.M. din sat. Dar albumul 
mai are încă foi libere, fără in
scripții și fără fotografii. Ce se 
va mai scrie pe aceste pagini, ce 
imagini vor mai apare ? Am pri
mit și la aceasta un răspuns. 
Vom găsi rînduri și fotografii 
despre tinerii care vor lucra la 
ferma de porci ce va fi creată 
pînă în anul 1960, la prisacă, la 
crescătoria de păsări, la stîna de 
oi, la construcția noului cămin 
cultural, la amenajarea unui ba
zin de apă, la amenajarea gră
dinii irigate, la viitoarea podgorie 
de 60 de hectare, la electrificarea 
satului, la construcția morii. Vom 
întîlni în paginile albumului chi
purile noilor electricieni, ai ope
ratorilor de la cinematograful să
tesc, pe care organizația îi va tri
mite chiar în toamna aceasta la 
școală. Vom întîlni ca și pînă 
acum, imagini de la construcții 
de noi case ale tinerilor colecti
viști, îi vom vedea pe tineri pe- 
trecînd Ia un popas pe creasta 
munților.

Un viitor măreț tși construiesc 
tinerii din Băltăgești. Și asta pen
tru că au învățat să trăiască fru
mos și folositor.

I. ȘERBU
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Extinderea comerțului 
între R. P. R. și Egipt

Austria minieră, electr o-tehnică, 
pentru industria de construcții, e- 
chipament pentru centrale electri
ce, vase maritime și fluviale și 
alte mărfuri industriale.

Sosirea în țara noastră a delega
ției economice egiptene ' condusă 
de dr. Abdel Moneim El-Kaisuni, 
ministrul Finanțelor, va constitui 
un nou prilej de examinare a posi
bilităților extinderii comerțului și 
întăririi colaborării economice 
dintre Republica Populară Romînă 
J» Rgipt-

Traficul dintre porturile Constan
ța și Alexandria a crescut în ul
timii ani datorită dezvoltării conti
nue a relațiilor economice dintre 
Republica Populară Romînă și Re
publica Egipt.

Dezvoltarea din ultimii ani a 
legăturilor economice dintre -Ro- 
mînia și Egipt a fost urmarea fi
rească a încheierii în anul 1954 a 
primului acord comercial de după 
război, care a asigurat o intensifi
care rapidă a livrărilor de mărfuri 
de ambele părți.

Acordul pe termen de trei ani. - 
semnat în 1956, prevede o serie de 
noi măsuri care asigură lărgirea 
schimbului de mărfuri dintre cele 
două țări. O dovadă a dezvoltării 
schimburilor noastre comerciale cu 
Egiptul o constituie faptul că în 
anul 1956 schimburile au crescut 
de 4 ori față de anul 1953, iar în 
primele 7 luni ale anului curent 
contractările au atins nivelul între
gului an 1956.

Piața egipteană manifestă inte
res pentru produsele industriale 
romînești. O ilustrare elocventă a 
acestui fapt îl constituie succesul 
de care se bucură expoziția per
manentă de produse industriale ro
mînești deschisă anul trecut la 
Cairo. Atenția oamenilor de afa
ceri și a reprezentanților întreprin
derilor egiptene de comerț exterior 
este atrasă în mod deosebit de 
mașini-unelte, tractoare și de alte 
utilaje pe care le oferim la export. 
Republica Populară Romînă este 
interesată''și are posibilitate să 
livreze Egiptului instalații indus
triale complete, utilaj petrolifer, 
motoare Diesel, utilaj pentru in-

ECHIPA MASCULINĂ DE VOLEI a R.P.R

Echipa masculină de volei a R.P. 
Romine a obținut joi o prețioasă 
victorie in finala turneului mascu
lin din cadrul Jocurilor mondiale 
universitare de la Paris întrecind, 
după un meci pasionant prin evolu
ția scorului, puternica reprezenta
tivă a R. P. Bulgaria cu 3—2 
(12—15, 15—10, 15—7, 10—15, 
15—10). Jucătorii noștri au trebuit 
să se întrebuințeze serios pentru a 
învinge echipa voleibaliștilor bul
gari, aflată în mare formă. Deose
bit de atractiv a fost primul set în 
care după 21 de minute de joc cele 
două echipe erau la egalitate: 12-12. 
Jucătorii bulgari au realizat apoi 
trei puncte la rînd adjudeeîndu-și 
setul. In următoarele două seturi 
echipa noastră s-a comportat exce
lent, remarcîndwse în special Mi- 
culescu, Nicolau și Fierarii, ultimul 
fiind considerat de corespondentul 
agenției „France Presse“ drept cel 
mai hun jucător al turneului. După 
ce setul patru a revenit echipei 
bulgare și scorul a devenit egal: 
2—2 în ultimul set, decisiv, repre
zentativa studenților noștri a atacat 
tot timpul și manifestînd o superio
ritate categorică a obținut victoria. 
Meciul a durat 2 ore și 23 minute. 
Tot în cadrul turneului final de vo
lei echipa R. Cehoslovace a între
cut selecționata U.R.S.S. cu 3—2 
(15—12, 16—18, 13—15, 15—5,
15—8), iar echipa R. P. Polone a 
dispus de Franța cu 3—0 (15—6. 
15—10. 15—8).

In clasament conduc echipele 
R. P. Romîne și R. P. Polone cu 4 
puncte, urmate de R. Cehoslovacă 
și R. P. Bulgaria cu 3 puncte. Fran
ța și U.R.S.S. cu 2 puncte.

In turneul feminin de volei s-au

^Săptămîna filmului francez"
Intre 23 și 29 septembrie va a- 

vea loc în Capitală „Săptămîna 
filmului francez**.

Cu acest prilej, la cinematogra
ful „Patria** vor fi prezentate în 
premieră o serie de producții re
cente ale cinematografiei fran
ceze.

„Săptămîna filmului francez** 
va fi deschisă cu documentarul 
„Lumea tăcerii** distins anul tre
cut la festivalul de la Cannes cu 
„Ramura de palmier**. Vor fi a- 
poi prezentate filmele artistice: 
„Gervaise**, după un roman altlui 
E. Zola, în care rolul principal

' "" -
Prima înțîlnire a dirijorilor 

orchestrelor populare din țara

este deținut de Maria Schell, lau
reată a festivalului de la Cannes 
pe anul 1956 pentru cea mai bună 
interpretare; „Oaia cu cinci pi
cioare”, o comedie cu Fernandel; 
„Taifun la Nagasaki”, o co-pro- 
ducție franco-Japoneză; „Un con
damnat la moarte a evadat" in
spirat de un fapt real petrecut în 
timpul războiului trecut, și 
„French-cancan” cu Franțoise 
Arnoul. Jean Gabin și Maria Fe
lix. „Săptămîna filmului francez" 
se va încheia cu filmul „Cazul 
doctorului Laurent” cu Jean 
bin și Nicolle Pourcel.

Direcția Muzicii din Ministerul 
lnvățăinînlului și Culturii împreu
nă cu Institutul de folclor din R.P. 
Romînă organizează în zilele de

18, 19 și 20 septembrie, in

Ga-

18, 19 și 20 septembrie, in sala 
de repetiții a Orchestrei „Barbu 
Lăuiaru“ din piața Amzei nr. 12, 
prima înțîlnire a dirijorilor or
chestrelor populare din țară.

In cadrul întîlnirii se vor lua 
în discuție probleme legate de 
valorificarea folclorului nostru de 
către orchestrele populare.

Prof. Tiberiu Alexandru, cerce
tător științific la Institutul de 
folclor, va face cu acest prilej o 
prezentare, însoțită de exemplifi
cări a folclorului muzical din di' 
feritele regiuni ale țării.

Dirijorii Nicu Stănescu și Ionel 
Budișteanu, artiști emeriți, vor con
duce cite o repetiție experimen
tală pentru a ilustra felul cum 
orchestra „Barbu Lăutaru" a va
lorificat folclorul muzical.

Dirijorii orchestrelor populare 
din țară, participanți la înțîlnire, 
vor lucra apoi cite o piesă cu or
chestra „Barbu Lăutaru".

(Agerpres)

din nou învînijăfoare
mai înregistrat următoarele rezul
tate : R. P. Polonă, R. Cehoslovacă 
3—0 (4,12,7); Luxemburg, Spania
3— 0 (7,2,8). Clasament: 1. R. P. 
Polonă 8 puncte; 2—3. R. P. Ro
mînă, R. Cehoslovacă 7 puncte ;
4— 5. Liban, Luxemburg 5 puncte;
6. Spania 4 puncte.

Joi au luat sfîrșit și semifinalele 
turneului masculin de baschet. In 
grupa I echipa R. P. Ungare a în
vins R. P. Chineză cu 83—42 
(37—23). iar R. P. Bulgaria a dis
pus de Brazilia cu 83—70 (38—31). 
în grupa a Il-a R. P. Polonă a în
vins R. Cehoslovacă cu 81—70

(33—40) și Franța a întrecut Italia 
cu 63—47 (31—11). Pentru turneul 
final s-au calificat echipele : R. P. 
Bulgaria, R. P. Ungară, R. P. Po
lonă și R. Cehoslovacă.

A început și turneul de polo pa 
apă. Favorita competiției, echipa R. 
P. Ungare, a învins selecționata Ja
poniei cu 12—2. In semifinalele 
turneului de tenis, în probă de sim
plu bărbafi cehoslovacul Pavel 
Benda a învins pe Perreau Saussi- 
ne (Franța) cu 6—1, 6—1, 6—4, iar 
la simplu femei Stachova (R. Ce
hoslovacă) a dispus de Reidl (Ita
lia) cu 6—3, 8—6.

Iolanda Balaș a cîștigat proba 
de înălțime

La Jocurile Universitare de la 
Paris in ziua a doua a concursu
lui atletic Iolanda Balaș a adus o 
nouă victorie culorilor R. P. Ro
mine ciștigtnd proba de săritură 
in înălțime cu rezultatul de 1,66 
m. Pe locurile următoare s-au 
clasat Valentina Balod (U.R.S.S.) 
1,60 m., Jozwiakowska (R. P. Po
lonă) 1,55 m., Russeva (R. P. 
Bulgaria) 1,50 m.

In finala probei de 100 m. băr
bați recordmanul mondial Mur
chison (S.U.A.) a fost întrecut de 
Germar (R.F.G.) care a obținut 
timpul de 10”5/10- Murchison cla
sat al doilea a realizat 10”6/10, 
iar Barteniev (U.R.S.S.) al trei
lea 10’7/10.

Timpurile slabe se explică șl 
prin starea proastă a pistei în
greunată de ploaie.

ATLEȚI CHINEZI
la campionatele internaționale de atletism ale R.P.R.

Cea de-a X-a ediție jubiliară a 
campionatelor internaționale de 
atletism ale R.P.R. este privită 
cu mare interes de federația de 
atletism a R. P. Chineze. Zilele 
trecute forul chinez de speciali
tate a anunțat că la această tra
dițională competiție R. P. Chi
neză va fi reprezentată de 6 at
lete și 7 atleți. In fruntea listei 
se află recordmana republicană 
la săritura în înălțime, Cen Fen

Iun, care recent a realizat la Ber
lin excelenta perfomanță de 1,72 
m. In cursa de 100 m. plat va 
concura sprinterul Liu Ci-Ien, 
iar in proba de 800 m. plat va lua 
startul Liu Ci-lin. Campionul 
țării în proba de triplu salt Cian 
Ci-san precum și Tin Ciao-Ciun 
care deține recordul țării la să
ritura în lungime cu 7,38 m au 
fost de asemenea incluși în lot.

★ Cea de a doua reuniune a 
campionatelor republicane de 
box (faza de zonă) desfășurată 
vineri seara la Ploești a fost mar
cată de cîteva rezultate surpriză. 
La categoria cocoș, Iulian Mihai 
(Voința) l-a învins la puncte pe 
maestrul sportului Toma Constan
tin (Dinamo) iar fostul campion 
al categoriei pană, N. Bîrsan 
(Progresul) a cedat la puncte în 
fața tînărului V. Stoianovici (Re
șița).

Alte rezultate: A. Olteanu 
(C.C.A.) b. p. pe G. Popa (Dina
mo); I. Militaru (C.C.A.) b. p. 
pe Zaharia Motea (Dinamo); G. 
Fiat (C.C.A.) b. p. pe M. Bield 
(Dinamo; I. Ferencz (Energia) 
b. p. pe Cristea Adolf (Voința).

★ în cadrul campionatelor de 
ciclism pe pistă ale orașului 
București, vineri pe velodromul 
Dinamo, echipa C.C.A. a stabilit 
un nou record republican în fi
nala probei de urmărire. Echipa- 
militară formată din C. Dumi
trescu, I. Vasile, I. Ioniță și C. 
Florescu a parcurs cei 4000 m. 
in timpul de 4’58”. Vechiul re
cord era de 4’59’7/10 și aparți
nea aceleiași formații. Pe locul 
doi s-a clasat echipa Dinamo 
(Moiceanu, Zanoni, Schuster, $e- 
laru) care a realizat 5’08”4/10.

★ La ștrandul „Dante Gher
man” din Capitală au început 
vineri întrecerile finale ale cam-

O MIȘCARE DE MASA

pionatelor republicane de natație 
— ediția 1957. înotătorii noștri 
fruntași s-au comportat în gene
ral remarcabil înregistrînd la u- 
nele probe rezultate de valoare. 
Astfel, în proba de 100 m. brass 
femei, sportiva Gabriela Mange- 
zius (Progresul) a obținut vic
toria cu timpul de l’25”4/10 (nou 
record republican).

Astăzi de la ora 17,30 se vor 
desfășura finalele programate 
în ziua doua a campionatelor.

★ La invitația Comitetului olim
pic romîn, la 14 septembrie ur
mează să sosească în Capitală 
dl. Avery Brundage, președintele 
Comitetului Olimpic Internațional. 
In timpul vizitei pe care o face 
în țara noastră, dl. Brundage va 
asista și la cea de a X-a ediție 
jubiliară a campionatelor interna
ționale de atletism ale R.P.R.

(Agerpres)

In atenția studenților 
de la Medicină 
Veterinară

Facultatea de Medicină Vete
rinară din București face cunos
cut studenților că examenele res
tante încep la data de 15 sep
tembrie 1957 pentru anii I și II, 
la 20 septembrie 1957 pentru a- 
nul V și la 1 octombrie 1957 
pentru anul IV.

nu o aefiune administrativă
lui de producție și-ar fi putut 
găsi rezolvarea prin aplicarea la 
termenele planificate a măsurilor 
tehnico-organizatorice elaborate în 
urma dezbaterii sistemului de sa
larizare îmbunătățit. Dar comisia 
de coordonare nu s-a preocupat 
în suficientă măsură de găsirea 
căilor celor mai indicate pentru 
realizarea lor la termenele pla
nificate.

Din cele 51 propuneri acceptate 
care au constituit planul pe uzi
nă, completat cu încă 15 propu
neri în iulie, pînă la sfîrșitul lunii 
august numai 32 propuneri erau 
realizate. Trebuie subliniat că în 
această perioadă unele propuneri 
s-au dovedit a fi superficiale, iar 
la altele s-a renunțat. In general, 
în privința măsurilor tehnico-or
ganizatorice s-a desfășurat o ac
țiune cu caracter de campanie. 
Aceasta reiese din faptul că cele 
51 de propuneri făcute la începu
tul experimentării au fost comple
tate abia după 2 luni cu noi pro
puneri.

Ziarul nostru a atras atenția 
încă din perioada dezbaterii sis
temului de salarizare îmbunătă
țit, că la fabrica „Timpuri Noi" 
contribuția tinerilor la discuții 
este redusă, că acțiunea nu se 
desfășoară acolo suficient de or
ganizat. Regretăm că direcțiu
nea, ca și comitetul U.T.M. nu

(Urmare din pag, l-a) 

motivare tehnică o influență mare 
are și felul cum este utilizat tim
pul de lucru, buna organizare a 
locului de muncă, etc. In luna iu
lie, însă, aici, la secția prelucră
toare, au fost multe absențe, în
voiri etc. Numărul orelor pierdute 
din această cauză reprezintă circa 
9% din capacitatea secției. Neres- 
pectarea planificării concediilor, 
la atelierul 2 F. din secția pre
lucrătoare, de pildă a influențat 
de asemenea asupra îndeplinirii 
normelor.

îndeplinirea normelor depinde 
mult de felul cum maiștrii, ingi
nerii și tehnicienii se preocupă 
de ajutorul tehnic ce trebuie dat 
muncitorilor. Sînt unii maiștri, ca 
de exemplu Ion Oniga de la sec
ția prelucrătoare, care în timpul 
experimentării nu s-au preocupat 
suficient de îndrumarea tinerilor.

Datorită lipsei de preocupare a 
maiștrilor se remarcă lipsuri pri
vind ponta iul. Adeseori aici nu se 
are in vedere faptul că pontaiul 
oglindește felul cum sînt elabo
rate și realizate normele.

Mai sînt unii muncitori care 
„umflă** bonurile de lucru. Astfel 
tînăra Frusina Crețu, frezor, a 
avut în luna iulie, după fișa de 
pontaj, 209 ore, dar ea a trecut 
pe bonurile de lucru 214 ore. De __  __ T. ... ..... ......
asemenea tînărul Ion Țîru, strun- au tras concluziile necesare. 
®ar’ *recL^ pe bonurile de lu- Trebuie să se înțeleagă cel 
cru 314 ore pe cînd din fișa de .. . . , ; ,
pontaj reieșea limpede că a fost ?utin acum că de fe'u' cum se 
prezent în uzină doar 263 ore. ---------*" *“ ------ '•
Aceste practici deformează indi
cii de realizare a normelor și nu 
aduc în ultimă instanță nici un 
avantaj masei muncitorilor.

O mare parte din deficientele 
existente în desfășurarea procesu-

muncește în perioada experi
mentării depinde în mare mă
sură definitivarea în bune con- 
dițiuni a sistemului îmbunătățit 
de salarizare și normare a 
muncii.

La gospodăria agricolă colectivă din Codlea — regiunea Stalin a început recoltatul carto
filor pe o suprafață de 90 hectare.

în fotografie: tinerele Petroșanu Adela, Oks Paula, Boboc Eugenia string bogata recoltă de 
cartofi. Foto EUG. CSIKOȘ

Ce se ascunde
sub ruginita emblemă a blazării'

Moș Oiță propagandistul
(Urmare din pag. l-a)

un taxi. A început însă războiul, i 
l-au rechiziționat și de-atunci nu 
l-a mai văzut, a rămas tot sărac 
cum a fost. în vremea aceea, moș 
Oiță a mai făcut și alte isprăvi. 
Dacă vreți să știți, prin 1907 Oiță 
era o figură celebră în București. 
El a cîștigat cursa ciclistă Bucu- 
rești-Rusciuc, sosind înaintea celui 
de al doilea concurent cu... 25 de 
minute, fără să mai ținem seama 
de faptul că pe drum s-a oprit 
vreun sfert de oră să mănînce un 
pepene.

După război, moș Oiță a fost 
șofer pe la mai multe șantiere și 
instituții. Are trei băieți și toți 
sînt șoferi. Acum e pensionar și 
s-a retras la țară, în satul lui, Ro
mînești, de lîngă Ploești. Are pen- . 
sie bună, îl ajută și băieții, dar 
moș Oiță, așa e el, nu poate să stea 
toată ziua pe prispă cu mîinile-n 
sîn. A intrat în colectivă și-a pri
mit în seamă partea mecanică a 
grădinii de zarzavat, adică e mo
torist. Are un motor mic, să-l iei 
în brațe ■ și să fugi cu el, dar 
merge strună zi și noapte. Moș 
Oiță nu mai are somn la bătrî- 
nețe. Șade la grădină de la 5 di
mineața pînă la 1 noaptea. Gră
dina e frumoasă oa o floare, a- 
duce venituri foarte mari gospo
dăriei. Motorul nu-1 lasă pe mîna 
nimănui. O singură zi a rămas pe 
mîna altcuiva și cînd a venit iar

la grădină, moș Oiță și-a dat sea
ma de departe că ceva nu mișcă 
bine acolo.

Cu sănătatea o duce bine. Nu
mai odată, cum am spus, a zăcut 
o zi. începuseră să cam fure unii 
din grădina gospodăriei și moș 
Oiță, înfuriat de nelegiuire, a 
mers el s-o păzească. Spre ziuă 
însă l-a prins nițel somnul. Și cum 
era trîntit pe pămînt l-a apucat 
un junghi de l-a dus baba acasă 
în căruță, țeapăn ca un mort. S a 
vindecat însă repede pentru că a 
auzit că niște nepricepuți umblă' 
la motor și-l prăpădesc.

Moș Oiță e o figură de seamă 
în gospodărie, nu trece oricine 
peste el. Cînd se ia vreo hotărîre, 
ouyîntul lui cîntărește greu. Lui 
moș Oiță îi plac în deosebi ordinea 
și disciplina. Să te ferească sfîntul 
să-ți facă moș Oiță o Critică. Mai 
ales pe tineri îi scarmănă de ies 
fulgii din ei. Cu toate astea ține 
la ei și are clipe cînd e blind și-i 
ține la taifas cu povești ceasuri 
întregi. Cind motorul merge bine, 
pompa revarsă peste straturile de 
zarzavat apă din belșug, iar moș 
Oiță n-are altceva de făcut decît 
să duhănească tutun și să vor
bească. Băieții vin la el pentru că 
moșu-i vesel și povestește frumos 
snoave din „lumea mare” a trecu
tului. De cîteva ori moș Oiță a 
mers chiar în ședințele utemiști- 
lor și-a fost trecut pe ordinea de 
zi. Bătrînul a luat loc într-o bancă 
alături de flăcăiandrii aceia fără

tulei și, cînd i-a venit rîndul, a ieșit 
în față și-a vorbit. Cuvintele lui 
erau alese, vorbea încet, fără 
grabă.

— Apdi ce știți voi despre tim
purile alea ? Aflați măi copii că 
tînăru’ în ziiele-alea după ce ve
nea de la prașilă, cu foamea min
țită numai cu ciorbă de știr nu-i 
mai ardea să stea cu voi de vorbă 
aici, sau să meargă să dănțuiască, 
să se distreze. Atunci erai în mîna 
arendașului și dacă nu trudeai cum 
zicea el, îți făcea spinarea numai 
dungi. Boierii... Parcă știau ei 
unde le sînt moșiile 1 Și-aveau pă- 
mînt cît vezi cu ochii. Cică odată 
Marghiloman s-a dus cu mașina 
la moșie. Și cum era noapte, a 
rătăcit șoferul drumul pe cîmp. 
Și-au mers ei toată noaptea și 
cînd a venit ziua tot nu ieșiseră 
de pe moșia lui.

Moșul vorbește, vorbește și bă
ieții îl ascultă ou ochii mari, ab
sorbiți de poveste. După un ceas 
de cuvîntare Oiță trage conclu
ziile.

— De ce vă spun eu toate as
tea ? întrebă el. Ca să știți să dați 
prețul ce i se cuvine binelui de- 
acum. Că belșug aveți, veselie a- 
veți... Eu știu ce-i asta pentru ti
nerețe, cam trăit vremurile alea 
grele și i-am cunoscut pe toți, de 
la rege pînă la ăl mai sărac.

Iacă aceasta e biografia lui moș 
Oiță, și-așa a ajuns el să țină 
cursuri de propagandă pentru ute
miști.

(Urmare din pag. l-a)

în primul rînd curajul să judece 
cei 24 de ani de viață. Ar avea 
ce judeca. în primul rînd, faptul 
că și-a trăit inutil mulți ani din 
viață, fără scop, pentru el și în 
folosul nimănui, l-a trăit parazi
tar, socotind firesc și obligatoriu 
să fie așa, să primească maximum 
pentru minimum de efort. Și apoi 
să judece viitorul. Mediocritatea 
îl va mai susține, poate, cîțiva ani 
la suprafață. Viața și oamenii, ine
vitabil, după acești ani, îl vor în
lătura însă, socotindu-l inutil. O 
mediocritate mai puțin nu va în
semna decît cîștig. De ce să ajungă 
însă la acest impas, mai greu da 
trecut peste cîțiva ani, cînd ar a- 
vea acum capacitatea să-și depă
șească inerția în care se complace 
de atîta timp ?

Adevărul este clar : circumstan
țele atenuante pentru anii irosiți 
zadarnic, ar fi nejustificate. Marin 
Alexandru este întreg, matur, nu 
mai este la o virstă în care să i

se admită să-și caute încă bît 
bîind, rostul în viață. 1 se admit 
căutarea soluțiilor celor mai bun 
pentru a-și realiza visul, chiar 
eventualele insuccese. Dar lipsa r 
hotărîre, de trăire intensă a vi 
ții, nu.

M. Alexandru nu aparține r 
mai egoismului lui de om-para: 
care-și satisface propriile-i capn 
și plăceri, închipuindu-și că „j. 
sonalitatea" lui deosebită îl ; 
tește de explicații în fața ac 
ra îndreptățiți să i le ceară.

Nu e un om neînțeles, ci le 
nu are o structură aparte, ci 
comod în gîndire. Ce-i rămine 
făcut ? Să renunțe la lene, la 
moditate, să deschidă ochii ir 
să privească în jur, să-și cun 
că colegii, oamenii, să-i înțeleu^ 
pentru ce învață și muncesc și ce 
cer ei de la viață. Și apoi să gin- 
dească și el. Va fi primul pas spre 
hotărîre, dorință, visuri, pasiune, 
spre realizarea a ceva util pentru 
el și cei față de care ure mari 
datorii.

(MXEMATOttltAHE)

Spectacol de gală
Cu prilejul aniversării a 13 ani 

de la eliberarea R. P. Bulgaria de 
sub jugul fascist, vineri seara a 
avut loc la Casa oamenilor de 
știință din Capitală, gala filmului 
bulgar „Echipajul vasului Na- 
dejda", organizată sub auspiciile 
Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea.

La spectacol au participat re
prezentanți ai Ministerului Aface-

rilor Externe, ai Ministerului In- 
vățămintiriui și Culturii și ai in
stitutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, oameni 
de cultură și artă, ziariști.

Au fost de față reprezentanți 
ai ambasadei R. P. Bulgaria la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Filmul s-a bucurat de succes.
(Agerpres)

PATRIA. BUCUREȘTI : Moulin 
Rouge ; REPUBLICA : Căpitanul și 
eroul său: MAGHERU, LUMINA. 
MIORIȚA: Discordie; V. ALECSAN. 
DRI, ELENA PAVEL, G. COȘBUC: 
In calea trăznetului: PROGRESUL, 
CENTRAL, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE, 23 AUGUST, VOLGA : 
Vultur 101.. Complectare: însem
nări din Deltă : I. C. FRIMU, GH. 
DOJA : Richard III ; VICTORIA. 
ALIANȚA : Dansez cu tine ; DOI
NA ; Fedra ; MAXIM GORKI. 
FLACARA, N. BALCESCU ; O 
vară neobișnuită ; TIMPURI NOI: 
Pictor Al. Ivanov, Turiști străini 
în U.R.S.S., Siena — orașul fla
murii, .Șerpii, Micek-Flicek (desen 
animat) ; TINERETULUI : Două 
victorii; AL. POPOV : Mazurca 
dragostei ; GRIVIȚA : Urme pe 
zăpadă; VASILE ROAITA: Fiica 
Tibetului ; CULTURAL. DONCA 
SIMO : înșelat pînă la moarte; 
UNIREA ; VinovațI fără vină ; C. 
DAVID. ILIE PINTILIE : Dragoste 
de mamă : AL. SAHIA. OLGA 
BANCIC . Camelia.



UNIUNEA SOVIETICA se pronunță 
împotriva „politicii de £or(ă“, pentru coexistentă 

pașnică, pentru lichidarea războiului rece
și colaborare pașnică între

Unele concluzii privitoare la principalele probleme
LONDRA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite: In ședința din 
5 septembrie a subcomitetului 
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare 
a luat cuvîntul V. A. Zorin, re
prezentantul U. R. S. S. care a 
făcut aprecieri asupra recentelor 
propuneri ale puterilor occidentale, 
a trecut în revistă desfășurarea 
tratativelor în subcomitet și a 
tras unele concluzii cu privire la 
poziția U.R.S.S. și a puterilor oc
cidentale în problemele principale 
ale dezarmării.

MASURI PENTRU INTERZICE
REA ARMELOR ATOMICA

ȘI CU HIDROGEN Șl PENTRU 
PREINTIMPINAREA 

PRIMEJDIEI UNUI RĂZBOI 
ATOMIC

O declarație a 
guvernului R. Cehoslovace

PRAGA 6 (Agerpres). — La 6 
septembrie, postul de radio Pra- 
ga a transmis Declarația din 4 
septembrie a guvernului Repu
blicii Cehoslovace, in legături 
cu crearea de baze atomice pe 
teritoriul Republicii Federale Ger
mane și înzestrarea armatei vest- 
gertnane cu armament atomic.

Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Cehoslovace a re
mis această declarație reprezen
tanților diplomatici ai Marii Bri
tanii, Franței, Suediei, Norvegiei, 
Danemarcei, Finlandei, Belgiei, 
Olandei, Austriei și Elveției acre
ditați la Praga, spre a fi trimisă 
guvernelor statelor lor.

Noi livrări 
de armament greu 

amarican în Iordania
BEIRUT 6 (Agerpres).—Presa 

libaneză informează despre noile 
livrări de armament greu Iorda
niei de către Statele Unite. A- 
ceste livrări, subliniază ziarul, 
reprezintă primul rezultat al vizi
tei in Orientul Mijlociu a lui Loy 
Henderson, subsecretar de stat 
adjunct al S.U.A. Presa libaneză 
arată că pentru livrările urgente 
de arme către Iordania va ii 
creat „un pod aerian*4.

După cum relatează ziarele, a- 
mericanii vor livra de asemenea 
armament Irakului, Libanului și 
Turciei.

Ziarul „L’Orient** scrie că livră
rile urgente de armament ameri
can către țările vecine cu Siria 
se realizează din inițiativa lui 
Henderson.

Uniunea Sovietică este pentru 
separarea și rezolvarea indepen
dentă a problemei încetării ex
periențelor cu arma nucleară pen
tru ca rezolvarea acestei ches
tiuni urgente să nu fie amînată 
pînă la realizarea unui acord asu
pra tuturor celorlalte probleme ale 
dezarmării, în privința cărora mai 
există încă divergențe serioase: 
Uniunea Sovietică propune sus
pendarea neintîrziată și necondi
ționată a experiențelor nucleare 
pe doi-trel ani sub un control in
ternațional corespunzător.

Puterile occidentale se pronunță 
împotriva separării și rezolvării 
independente a problemei încetării 
experiențelor nucleare. Insistînd 
ca încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară să fie condiționată 
de rezolvarea celorlalte probleme 
ale dezarmării și de satisfacerea 
diferitelor condiții, puterile occi
dentale zădărnicesc posibilitatea 
adoptării unei hotărîri privind în
cetarea imediată a experiențelor 
cu arma nucleară.

Uniunea Sovietică este pentru 
renunțarea necondiționată a sta
telor la folosirea tuturor tipurilor

de arme atomice șl cu hidrogen, 
Inclusiv bombe atomice și cu hi
drogen, rachete cu focos atomic 
și cu hidrogen cu orice rază de 
acțiune, artilerie atomică etc.

Puterile occidentale se pronunță 
împotriva renunțării la folosirea 
armei nucleare.

Uniunea Sovietică este de pă
rere ca statele să-și asume obli
gația de a depune toate eforturile 
pentru realizarea unui acord cu 
privire la interzicerea totală a 
armelor atomică și cu hidrogen.

Puterile occidentale se pronunță 
împotriva asumării unei aseme
nea obligații, camuflîndu-și refu
zul cu afirmația că. ele au nevoie 
de arma nucleară, chipurile, pen
tru apărare și-invocînd imposi
bilitatea interzicerii totală și a 
scoaterii armei nucleare din ar
mamentele statelor.

REDUCEREA FORȚELOR 
ARMATE, A ARMAMENTELOR 

ȘI BUGETELOR MILITARE

Uniunea Sovietică este pentru o 
reducere substanțială a forțelor 
armate.

Uniunea Sovietică este gata să 
meargă în întîmpinarea puterilor 
occidentale și să consimtă la re
ducerea forțelor armate ale 
U.R.S.S. și S.U.A. la nivelurile de 
2.1 milioane și 1,7 milioane oa
meni după reducerea de 2,5 mi
lioane oameni, dacă puterile occi
dentale vor renunța la condițiile 
politice șl de altă natură pe care 
le pun pentru aceste reduceri, 
condiții care anihilează impor
tanța lor reală.

Puterile occidentale se pronunță 
împotriva reducerii substanțiale 
a forțelor armate.

Puterile occidentale condițio
nează toate reducerile ulterioare

Mare demonstrație 
muncitorească pentru 

pace
BONN 6 (Agerpres). - I.! 5 

septembrie a avut loc la Neu- 
londi. 1- Schleswig-

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : Presa anunță că 
în dimineața zilei de 5 septembrie 
S-A FĂSCULAT GARNIZOANA 
MARITIMĂ MILITARĂ A ORA
ȘULUI CIENFUEGOS DIN 
CUBA. MARINARII RĂSCULA- 
ȚI AU OCUPAT CLĂDIREA DI
RECȚIEI POLIȚIEI ORAȘULUI. 
AU DEZARMAT UNITĂȚILE 
MILITARE TERESTRE ȘI PO
LIȚIA, AU PUS MINA PE DE
POZITELE DE ARME ȘI LE-AU 
ÎMPĂRȚIT POPULAȚIEI, SPRI
JINIȚI DE POPULAȚIE, RĂS 
CULATII AU PUS STAPINIRE 
PE ÎNTREGUL ORAȘ.

Guvernul a chemat de urgență 
întăriri din orașele învecinate și a 
trimis împotriva răsculaților trupe 
și tancuri. Aviația a mitraliat și 
bombardat orașul.

In seara zilei de 5 septembrie, 
guvernul a anunțat că răscoala 
a fost reprimată, Insă în cursul

state
ale dezarmării —

I Vizita delegației parlamentare
romîne în R. D. G

COMBINAȚIILE DE PESTE OCEAN
(din „Krokodirj

Grave evenimente in Cuba 

nizoanei militare a orașului 
nația din Havana se menține
încordată

nopții în oraș a oontinuat schim
bul de focuri. Se semnalează nu
meroase victime de ambele părți.

Portul Cienfuegos se află în pro
vincia centrală a Cubei — Las 
Vilas, la 130 mile sud-est de Ha
vana.' Presa arată că pînă în pre
zent acțiunile armate împotriva 
guvernului au avut loc îndeosebi 
în partea de est a insulei. Referin- 
du-se la răscoala garnizoanei ma

ritime militare din Clenfuegos, 
ziarul „New York Times**, scrie 
că din iama anului trecut aceasta 
este prima acțiune a unităților mi
litare împotriva lui Batista. Ante
rior dictatorul pretindea că forțele 
armate îl sprijină întru totul.

Agenția United Press anunță că 
situația din Havana este încordată; 
între polițiști și adversarii dictato
rului Batista au loc dese ciocniri.

Ceniru an^to-american pentiu coordonarea 
activității subversive d n Indonezia

RANGOON 6 (Agerpres). — 
Ziarul ..Truce Daily" din Ran 
goon anunță că la începutul a- 
cestui an ia Singapore a luat 
ființă centrul anglo-american 
pentru coordonarea activității 
subversive din Indonezia de vest. 
Acest centru, scrie ziarul, stimu
lează activitatea separatistă si »• 
cordă ajutor multilateral forțelor

separatiste. Centrul patronează 
de asemenea introducerea prin 
contrabandă de arme pentru a- 
ceste forte și pentru bandele 
„Dar-ul-Islam". Prin intermediul 
numeroșilor săi agenți centrul 
menține un contact direct cu 
așa-zisele consilii militare „Ban- 

teng“ și „Garuda" din Sumatra

de rezolvarea problemelor politi
ce și de altă natură.

Uniunea Sovietică este pentru 
o reducere reală a cheltuielilor 
militare și propune ca inițial a- 
ccste cheltuieli militare să fie re
duse cu 15 la sută.

Puterile occidentale sînt împo
triva reducerii reale a cheltuieli
lor militare. După cum arată „Do- 
cumentul de lucru" ele se stră
duiesc să reducă problema la a 
prezenta organului de control in
formații cu privire la bugetele și 
cheltuielile militare ceea ce, fi
rește, nu va avea nici cea mai 
mică influență asupra cheltuie
lilor militare exagerate.

Uniunea Sovietică este pentru 
lichidarea treptată a bazelor mi
litare străine de pe teritorii stră
ine, pentru reducerea forțelor ar
mate ale celor patru mari puteri 
staționate pe teritoriul Germaniei 
și pentru reducerea forțelor ar
mate ale Statelor Unite, Angliei 
șl Franței, staționate pe teritoriile 
țărilor participante la Blocul nord 
Atlantic și a forțelor armate ale 
U.R.S.S., staționate pe teritoriile 
țărilor membre ale Tratatului de 
la Varșovia.

Puterile occidentale și în pri
mul rind Statele Unite nu nu
mai că refuză să ia vreo măsură 
pentru reducerea bazelor lor de 
pe teritorii străine și pentru re
ducerea trupelor lor staționate pe 
teritoriul Germaniei și al altor 
state membre ale Blocului Nord 
Atlantic, ci iau o serie de măsuri 
pentru crearea de noi baze mi
litare pe teritoriile altor țări, 
pentru remilitarizarea Germaniei 
occidentale, pentru staționarea 
unităților atomice șl a armelor 
nucleare pe teritoriul Germaniei 
occidentale și al altor țări din 
Europa și Asia.

CONTROLUL ASUPRA ÎNFĂP
TUIRII DE CĂTRE STATE 

A MASURILOR DE DEZAR
MARE ȘI INSTITUIREA POS

TURILOR DE CONTROL 
ȘI A ZONELOR PENTRU 

FOTOGRAFIEREA DIN AVION

Uniunea Sovietică este pentru 
un control efectiv asupra reali
zării de către atate a unor mă-

suri luate de comun acord în ve
derea dezarmării, control care să 
corespundă volumului măsurilor 
luate.

Propunerea Uniunii Sovietice de 
a stabili posturi de control în 
marile porturi, la nodurile de cale 
ferată și pe autostrăzi care să 
supravegheze să nu aibă loc con
centrări primejdioase de forțe ar
mate. oferă garanțiile cuvenite 
împotriva primejdiei unui atac 
prin surprindere.

Uniunea Sovietică a mers în 
întîmpinarea dorințelor puterilor 
occidentale în problemele fotogra
fierii din avion propunînd să se 
stabilească zona fotografierilor 
din avion în centrul Europei unde 
se află țață în față principalele 
forțe armate ale Uniunii Nord- 
Atlantice și ale țărilor membre 
ale Tratatului de la Varșovia și 
unde primejdia unui conflict m1- 
litar este deosebit de mare, pre
cum și în Extremul Orient.

Puterile occidentale nu se a- 
rată dispuse să realizeze un acord 
în această problemă, prezentînd 
propuneri nerealiste cu privire 
la inspecția aeriană pe întreg te
ritoriul U.R.S.S., al Statelor Uni
te și al Canadei, lăsînd însă în 
afara inspecției bazele militare 
ale Statelor Unite, ale N.A.T.O., 
ale Pactului de Ia Bagdad și ale 
S.E.A.T.O. pe teritoriile Africii de 
Nord, Orientului Apropiat, Tur
ciei, Pakistanului și altor țări-

UNIUNEA SOVIETICĂ, A 
SPUS IN ÎNCHEIERE V. A. 
ZORIN, A FOST ȘI RAMINE A- 
DEPTA REALIZĂRII ATIT A 
UNUI ACORD LARG CIT Șl A 
UNUI ACORD CEL PUȚIN PAR 
ȚIAL DE DEZARMARE ȘI IȘI 
VA CONTINUA LUPTA CON
SECVENTA ȘI PERSEVERENTĂ 
PENTRU UN ASEMENEA A- 
CORD IN CARE SINT INTERE
SATE POPOARELE TUTUROR 
ȚĂRILOR CARE SE PRONUN
ȚĂ ÎMPOTRIVA „POLITICII 
DE FORȚA", ÎMPOTRIVA PO
LITICII „IN PRAGUL RĂZBO
IULUI", PENTRU COEXISTEN
TA PAȘNICA, PENTRU LICHI
DAREA RĂZBOIULUI RECE ȘI 
COLABORAREA PAȘNICA IN
TRE STATE.

BERLIN 8 (Agerpres). — Co
respondență specială. Delegația 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne, In 
frunte cu tov. Dumitru Coliu, 
deputat in Marea Adunare Națio
nală și membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
care vizitează In prezent R.D. 
Germană, a sosit in dimineața 
zilei de 5 septembrie la șantie
rele navale de la Stralsund, Im
portant port și centru al indus
triei navale la Marea Baltică.

Delegația a fost salutată de re
prezentanți locali al puterii de 
stat, al organelor locale ale 
P.S.U.G. șl al Frontului Națio
nal.

Directorul șantierelor navale 
din Stralsund a dat explicațiile 
necesare cu privire la munca des
fășurată de constructorii de nave 
șl cu privire la programul pe anii 
următori al acestei importante 
Întreprinderi.

4 Șeful delegației parlamentare 
romîne, tov. Dumitru Collu, s-a 
interesat îndeosebi de realizările 
oamenilor muncii șl de condițiile 
de muncă de la șantierele na
vale. După aceea a avut loc o 
discuție prietenească cu deputați 
ai Sfatului orășenesc care lucrea
ză pe șantier. Această discuție a 
avut loc pe bordul vasului „Der 
Stralsunder", cu care s-a făcut 
apoi o plimbare de-a lungul coa
stei baltice a R.D. Germane.

Opinia publică ungară se ridică 
împotriva discutării așa-zisei „probleme 

ungare“ în Adunarea Generală a O.N.U.
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — 

La Ministerul Afacerilor Externe 
al R.P. Ungare și la alte organi
zații de stat și obștești din Un
garia continuă să sosească nume
roase telegrame și scrisori din 
partea oamenilor muncii ungari, 
în care aceștia protestează împo
triva includerii așa-zisei „proble
me ungare" pe ordinea de zi a 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U.

Presa ungară publică declara
ția lucrătorilor din arte plastice, 
în care se condamnă cu notărtre 
raportul calomnios al „comitetu
lui celor cinci" întocmit pe baza 
mărturiilor false ale unor parti
cip anți activi la contrarevoluție.

Declarația de protest a fost 
semnată de aproape 80 de lucră
tori de seamă din artele plastice 
ungare.

Ziarele ungare publică de ase
menea proteste ale membrilor 
clubului „Mihaly Tancsics", ale 
parlamentarilor, ale unor coles- 
tlve de oameni ai muncii din ora
șele șl satele Ungariei

★
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — 
Ziarul „Nepszabadsag" publică 
serie de scrisori ale martorilor

raport al „comitetului celor cinci", 
ticluit pe baza unor „depoziții" 
false ale dușmanilor poporului 
ungar.

„Raportul mincinos al „comite
tului O.N.U." este dezmințit de 
toate faptele ai căror martori am 
fost noi, scriu Gyorgy Gaspar și 
Ene Paska locatarii unei case si
tuate în Piața Republicii, Noi am 
văzut cu proprii noștri ochi că 
ptnă ne-au venit în ajutor unită
țile de trupe sovietice la cererea 
guvernului nostru, elementele fas
ciste și contrarevoluționare «u 
comis crime și jafuri".

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — 
M.T.I. transmite: In seara zilei 
de 5 septembrie la Casa Centrală 
a Armatei Populare din Buda
pesta a avut loc o reuniune de 
protest organizată de cercul „Mi- 
haly Tancsics". de Societatea pen
tru popularizarea științelor socia
le și naturale și numeroase 
alte organizații de intelectuali. 
In cursul acestei reuniuni la care 
au participat numeroase persona
lități ale vieții artistice și știin
țifice, academicianul Imre Trenc- 
senyi-Waldapfel a condamnat ra-< 
portul „comitetului celor cinci",

Consiliul de Securitate recomandă 
primirea Federației Malayeze 

în O.N.U.

o
oculari al evenimentelor contrare
voluționare și care locuiesc In 
raionul nr. 8 din Budapesta, care, 
după cum se știe, a fost unul din 
centrele rebeliunii armate din oc
tombrie 1956.

Autorii scrisorilor demască 
minciunile cuprinse In faimosul

Statele occidentale evită examinarea sub 
toate aspectele a problemelor dezarmării 

In cadrul Adunării Generale a O.N.D.

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 5 septem
brie a avut loc ședința Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. care 
a examinat cererea guvernului 
Federației Malayeze cu privire la 
admiterea Malayei ca membră a 
Organizației Națiunilor Unite. 
Cererea a fost sprijinită de An
glia și Australia care au pre
zentat proiectul de rezoluție cu 
privire la admiterea Malayei ca 
membră a O.N.U.

A. Sobolev, reprezentantul U- 
niunii Sovietice, pronunțîndu-se 
pentru satisfacerea cererii guver
nului Malayei, a declarat că pînă 
în ultimul timp poporul Malayei 
a fost sub jugul colonialist și 

doar recent Federația Malayeză 
a fost proclamată oficial inde
pendentă.

Delegația Uniunii Sovietice, a 
spus A. Sobolev, salută poporul

malayez eu prilejul acestui eve
niment important din istoria ță
rii sale și îi urează noi succese 
în dezvoltarea națională.

Consiliul de Securitate a adop
tat în unanimitate o rezoluție 
care recomandă Adunării Gene
rale să primească Federația Ma- 
layeză printre membrii Organi
zației Națiunilor Unite.

★

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 9 septem
brie, ora 10,30 dimineața, va a- 
vea loc ședința Consiliului de 
Securitate în problema admiterii 
de noi membri în O.N.U. La a- 
ceastă ședință va fi discutată 
problema admiterii în O.N.U. a 
Republicii Populare Mongole. 
Puterile occidentale vor încerca 
să strecoare în O.N.U. Vietna
mul de sud și Coreea de sud.

LONDRA 6 (Agerpres).—TASS 
transmite : La Londra a-a aflat că 
in .ședința din 5 septembrie a Sub
comitetului comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare reprezentantul englez, 
Noble, a propus suspendarea lu
crărilor subcomitetului motivînd 
aceasta prin faptul că în ultimul 
timp în lucrările subcomitetului 
nu s-a înregistrat nici un progres 
și că în legătură cu apropiata în
cepere a lucrărilor Adunării Ge
nerale O.N.U. «te nevoie de timp 
pentru studierea problemelor care 
s-au ivit. Celelalte delegații oeei-

dentale au sprijinit această propu- 
nere.

Reprezentantul sovietio V. A. 
Zorin a declarat că delegația so
vietică nu obiectează împotriva 
suspendării lucrărilor subcomite
tului întrucît subcomitetul nu a 
îndeplinit sarcinile Adunării Ge
nerale a O.N.U. și că la viitoarea 
sesiune a Adunării Generale este 
necesar să se examineze sub toate 
aspectele și în întregime proble
mele dezarmării în care sînt inte
resate toate Statele, atît cele mari 
cît și cele mici.

Publicul american n-a putut 
vedea avionul „TU—104“

NEW YORK «
TASS tranamita :
lui sovietic cu reacție „TU-104*

(Agerpres). — 
Sosirea avionu-

* 
trezit un viu interes în S.U.A. A- 
cesta este primul avion sovietic 
care aterizează pe pămînt ameri
can după bine cunoscutele zbo
ruri întreprinse 
Gromov peste 
S.U.A.

PubZicuT nu < 
vionul sovietic 
aterizat pe un 
situat la distanfa de 100 km. de 
New York. Autoritățile america
ne nu au aprobat aterizarea avio
nului „TU-104" pe aeroportul din 
New York, invocînd regula care 
nu permite folosirea acestui ae
roport de către avioanele cu reao

de Cîkalov 
Polul Nord

fi 
în

a putut 
întrucât 
aerodrom

vedea 
aceita «

militar

ție din cauza zgomotului, deși 
trecut de la această regulă se 
ceau excepții.

Presa arată că avionul „TU- 
104" este primul avion sovietic 
cu reacție care face curse regula
te pe liniile internaționale. Zia
rul ttNew York Times" acrie în- 
tr-un articol de fond special că 
punerea în funcțiune a avionului 
„TU-104" a constituit „un salt 
uriaș*4 în tehnica aeronautică. Zia
rul „Daily Mirror" scrie că „TU- 
104" este primul avion cu reac
ție pentru pasageri din istorie 
care a trecut peste Atlantic în 
Statele Unite. Ziarul „New York 
Herald Tribune" numește zborul 
efectuat de avionul sovietic drept 
un zbor „istoric".

în 
ti-

Discuțiile care au urmat în legă
tură cu propunerea lui Noble au 
arătat însă că uncie state occi
dentale, în primul rind Statele U- 
nite, caută să evite examinarea 
sub toate aspectele a problemelor 
dezarmării in cadrul Adunării Ge
nerale, spre a se eschiva de la 
răspundere pentru eșuarea lucră
rilor subcomitetului, care au du
rat cinci luni.

Astfel, delegatul S.U.A., Stassen, 
a propus ca subcomitetul să se în
trunească din nou la New York la 
1 octombrie sau în jurul acestei 
dale. Nu este greu de constatat că 
aceasta ar duce la amînarea dis
cutării problemelor dezarmării în 
Adunarea Generală. Totodată Stas
sen a dat în vileag adevăratele 
intenții ale guvernului Statelor U- 
nite, declarînd că după părerea 
sa problemele dezarmării trebuie 
examinate de Adunarea Generală 
Ia sfîrșitul lunilor noiembrie-de- 
cembrie, adică la sfîrșitul sesiunii 
Adunării Generale.

Reprezentantul aovietie V. A. 
Zorin t-a opus catcuoric acestor 
încercări de a zădărnici discutarea 
problemelor dezarmării în Adu
narea Generală fi s-a pronunțai 
pentru ca subcomitetul să-fi sus
pende acum lucrările urmînd ca 
problema lucrărilor viitoare alo 
subcomitetului să fie rezolvată 
după discutarea sub toate aspec
tele fi în întregime a problemelor 
dezarmării în Adunarea Generală.

La cererea delegațiilor occiden
tale această problemă a fost amî- 
nată pentru următoarea ședință a 
subcomitetului

In dimineața zilei de 6 septem
brie 1957 a încetat din viață prof, 
dr. Ion T. Niculescu, membru co
respondent al Academiei Republi
cii Populare Romîne, profesor de 
histologie la Institutul Medico- 
Farmaceutic din București, pre
ședintele Secției de morfologie 
normală și patologică a Societă
ții Științelor Medicale din R. P. 
Romînă.

Ca om de știință, prof. I. T. Ni
culescu a publicat aproape două 
sute de lucrări în limbile romînă, 
franceză, germană, spaniolă și 
italiană, lucrări citate în litera
tura mondială de specialitate, 
multe dintre rezultatele cercetă
rilor lui fiind luate ulterior ca 
punct de plecare pentru investi
gațiile neurologice ale specialiști
lor din diverse țări. Invitat în 
condiții speciale pentru a activa 
ca neuropatolog în două centre 
științifice importante din S.U.A. 
(Washington șl Chicago) prof. 
I. T. Niculescu a preferat să-și 
continue munca sa neobosită aci, 
în țară, unde timp de 37 de ani 
a inițiat, instruit și perfecționat 
mai multe mii de studenți și ti
neri medici, făcîndu-i să îndră
gească vastul și frumosul dome
niu al histologiei generale și 
neuro-histologiei.

Om de știință de incontestabilă 
valoare, I. T. Niculescu a fost 
membru corespondent al Societății 
de neurologie din Paris, laureat 
al Academiei de medicină din Pa-

ris (Premiul Saintour), colabora
tor la „Revue neurologique" din 
Paris și la alte numeroase reviste 
științifice.

Regimul nostru democrat-popu
lar a apreciat și stimulat va
loroasa muncă de creație a prof. 
1. T. Niculescu , acordindu-i Or
dinul Muncii, apoi în anul 1955 
Premiul de Stat cl. 11-a pen
tru o serie de lucrări de neuro- 
histologie, tot în același an fiind 
ales membru corespondent al A- 
cademiei R.P. Romîne.

Prin dispariția neașteptată a 
prof. I. T. Niculescu, științele me
dicale din țara noastră au înre
gistrat o grea și dureroasă pier
dere.

In memoria elevilor și colegilor 
lui, figura ilustrului om de știin
ță, modest, erudit, lucrător neo
bosit și pasionat, va rămins 
neștearsă.

Academia Republicii 
Populare Romine 

Ministerul Sănătății șl 
Prevederilor Sociale 

Societatea Științelor Medicale 
din R. P. Romînă

Institutul Medico-Farmaceutic 
din București

★
înhumarea corpului neînsuflețit 

al prof. I. T. Niculescu va avea 
loc sîmbătă 7 septembrie a.c. ora 
17,30 la cimitirul Bellu.

Cortegiul funebru va pleca la 
ora 16,30 de la domiciliul defunc
tului din str. Plantelor nr. 60.
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In ajunul sărbătoririi eliberării 
Bulgariei de sub jugul fascist

Agricultura în plin avînt

O industrie înfloritoare
Prin victoria de la 9 septem

brie 1944 s-au creat toate con
dițiile necesare pentru cons
truirea fi consolidarea rela
țiilor de producție socialiste, 
pentru dezvoltarea rapidă a 
forțelor de producție în Bulga
ria.

Dezvoltarea eu precădere a 
ramurilor producătoare de 
mijloace de producție este una 
din principalele caracteristici 
ale industrializării socialiste /t 
Bulgariei. Astfel se dezvoltă 
în ritm foarte rapid indus
triile energetică, carboniferă, 
constructoare de mașini, chi
mică, metalurgică și siderurgi
că. Anul acesta producția de 
energie electrică pe cap de lo
cuitor va fi de opt ori mai 
mare decît în 1939, de cărbune 
de patru ori mai mare, de ci
ment de trei ori mai mare. 
Bulgaria ocupă unul din pri* 
mele locuri din lume în ce 
privește producția de concen
trate de plumb și zinc. în 
Bulgaria se va dezvolta în 
primul rind construcția de 
mașini pentru industria electro-

tehnică fi energetică, de ma
șini agricole, de construcții na
vale, de mașini miniere. Ținînd 
seama de importantele zăcă
minte de minereuri de plumb 
fi zinc fi de cupru, Bulgaria 
se va dezvolta ca unul 
principalii producători 
lume de metale neferoase 
produse finite din aceste me
tale.

din 
din

F

«c-
f»

Se vor dezvolta In ritm 
celerat industria __
producția materialelor 
strucții.

Industria 
deosebit de 
dezvoltarea 
prezent industria bulgara cons
tructoare de mașini agricole 
produce aproape toate mași
nile agricole necesare țării, eu 
excepția tractoarelor.

chimică 
de con-

grea are 
important 

agriculturii.

un rol 
pentru

In

Cooperativizarea satului bul
gar înaintează cu pași repezi. 
IN PREZENT IN ȚARA E- 
XISTĂ 3.128 GOSPODĂRII 
AGRICOLE IN COOPERATI
VE DE MUNCĂ. PRECUM Șl 
49 DE GOSPODĂRII AGRI
COLE DE STAT. IN PRE
ZENT GOSPODĂRIILE AGRI
COLE COOPERATIVE DE 
MUNCĂ REUNESC 960.000 
DE GOSPODARII ȚĂRĂ
NEȘTI CARE, ÎMPREUNĂ 
CU PAM1NTURILE GOSPO
DĂRIILOR AGRICOLE 
STAT, DISPUN 
SUTA DIN TOT 
CULTIVABIL IN

DE 
DE 87 LA 
PAMÎNTUL 
ȚARA.

Construcția de locuințe
în ultimii ani construcția 

de locuințe a luat o mare am
ploare în Bulgaria. Intre anii 
1953 și 1956 cu ajutorul fon
durilor de stat a fost cons
truit un mare număr de locu
ințe, cu o suprafață totală de 
peste un milion și jumătate 
metri pătrați. Atît în orașele 
cit și în satele Bulgariei ma
joritatea caselor sînt noi.

Construcția Intensă de lo
cuințe este determinată de 
îmbunătățirea situației mate
riale a populației. In orașele

••••••■

mari statul construiește sute 
de blocuri, cartiere întregi de 
locuințe pe care le pune la 
dispoziția cetățenilor. El a- 
cordă de asemenea împrumu
turi celor ce vor să-și constru
iască case sau apartamente 
proprii, punindu-!e la dispo
ziție și loturi ieftine de case. 

De acest ajutor al statului 
se bucură mii de cetățeni — 
muncitori, funcționari, oameni 
de știință, de artă și cultură. 
Anul acesta primesc Împru
muturi 24.000 persoane. In 
ultimii doi ani statul a repar-

'•„••••„•••••«••••o.

construcții
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tizat terenuri de 
cu o suprafață de 5.518.028 
m.p. unui număr de 5.773 fa
milii.

Recent Consiliul de Miniș
tri a luat o hotărire privind 
o serie de măsuri noi pentru 
locuințe.

Anul acesta mijloacele des
tinate construcției de locuin
țe au fost mărite de la 100 la 
200 milioane leva. Pentru 
construcțiile de locuințe de 
stat au fost alocate 150 mi
lioane leva.

Transformarea agriculturii pe 
baze socialiste în regiunile de 
șes din Bulgaria este termi
nată.

Partidul Comunist Bulgar și 
guvernul popular acordă o 
foarte mare atenție mecanizării 
agriculturii. în locul uneltelor 
primitive apar mașini moder
ne ; se lărgește rețeaua stațiu
nilor de mașini și tractoare. In 
Bulgaria au fost create 208 
S.M.T.-uri care au în inventarul 
lor 25.948 tractoare calculate 
în 15 h.p., 4.313 combine și 
peste 4.000 de camioane. A- 
proape 70 la sută din toate 
muncile agricole se efectuează 
cu mașinile.

Se acordă o mare atenție 
construcției de locuințe ca și 
de alte clădiri de folos obștesc 
la sale. Numai din 1953 pînă 
în 1955 la sate au fost con
struite aproximativ 25.400 de 
case noi și s-au electrificat 
3.245 de centre populate.

Ca rezultat al acestor măsuri 
se mărește producția agricolă 
a Bulgariei, se îmbunătățește 
starea materială a oamenilor 
muncii de la sate. Astfel în anii 
celui de-al doilea cincinal pro
ducția agricolă anuală a fost 
cu 13,1 la sută mai mare de- 
cît în anii primului cincinal.
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