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Candidata la 
I.S.E.P. nu pare 
stingherită de 
banca micuță. E 
— măsura ei... 

ochi se ro- 
meditativi, 
timp în

Proletari din toate țările, uniți-vă !

Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2603 4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 21 septembrie 1957

RĂSPUNSUL 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al K. P. Albania, Mehmet Shehu, 

la mesajul adresat de președintele 
Consiliului de Miniștri ai ÎL P. R.

Tovarășului CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Foto : EUG. CSIKOS

pe 
Doi 
țese 
din 
timp. Apoi ești 
sigur că e rîn
dul creionului 
să se întrebuin
țeze pe hîrtie.

I-a venit rîn
dul să răspundă. 
S-a ridicat și 
în nespus de 
puține secunde, 
ujt roșu închis 
i-a alungat pa
loarea obrajilor.

— ,J)espr® 
„drepturile cetă
țenilor consem
nate în Consti
tuția R.P.RA..

Candidata in
spiră lacom o e- 
normă cantitate 
de aer. Să-i a- 
jungă pentru o 
expunere lungă, 
precipitată, fără 
pauze și în care 
să spună totul... 
A și răspuns. 
Sistematizat. Cu 
o logică plăcu
tă... Apoi, 
teaptă, puțin 
nată pentru 
a terminat 
tul ] 
pede...

piu—roagă exa
minatorul.

— De exemplu,— De exemplu, dreptul ce
tățenilor la învățătură... Și eu 
mă bucur de el. Prezența mea 
aici — o confirmă. îmi sînt 
asigurate toate condițiile și 
nu-mi interzice nimeni să as
pir la cultură, să doresc să în
văț, să pot să învăț... Și ei, 
colegii care răsfoiesc acum, a- 
fară, cu emoție manualele, se 
bucură ca și 
drept...

Nu știu ce 
didata.

Puțin mai

mine de acest

notă a luat can-

Puțin mai tîrziu, afară, era 
înconjurată de toți curioșii.

— Ți-a căzut frumos ?
— Da.
•— Despre
— Despre

ce ai vorbit ? 
noi...

L. VALERIU

100 milioane lei

vor fi eliberați 
din fondul de rulment

Numărul fabricilor și uzine
lor din cadrul Ministerului In
dustriei Grele, care se alătură 
acțiunii de a pune la dispozi
ția statului importante su
me de bani din fondurile de 
rulment crește de la o zi la 
alta. In cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, side- 
rurgiștii din Hunedoara s-au 
angajat să elibereze din fon
dul de rulment mai mult de 
3.725.000 lei, iar metalurgiștii 
de la uzinele „Vasile Tudose“* 
Colibași mai mult de 3.500.000 
lei.

Suma totală pe care între
prinderile din industria grea 
o vor pune la dispoziția sta
tului din fondurile de rul
ment va trece pînă la 7 no
iembrie, de 100.000.000 lei.

ZILE PREȚIOASEPENTRU RECOLTĂ ANULUI VIITOR
Insămînțările la gospodăriile de stat 

din regiunea Galați
Gospodăriile agricole de stat din regiunea Galați zoresc lucrările 

agricole de toamnă. Pînă acum ele au însămînțat peste 3.000 ha. cu 
grîu și secară și mari suprafețe cu orz.

In această toamnă G.A.S.-urile din regiunea Galați vor însămînța 
cu grîu 45.610 ha. S-au și făcut arături pe mai mult de 35.000 ha. și 
s-au condiționat peste 7.000 tone semințe.

Insămînțările din această toamnă se desfășoară în condiții supe
rioare anilor precedenți. Pe baza rezultatelor dobîndite în acest an, 
în gospodăriile agricole de stat au fost organizate de curînd încă 32 
brigăzi experimentale pentru 
agricole, astfel că numărul lor

mecanizarea complectă a lucrărilor 
s-a ridicat la 45.

Realizări din campanie 
corespondentul nostru)- 
cei de pe întinsul ogoa- 

desfășoară acum o nouă

(De la
Pentru 

relor se 
bătălie: campania de toamnă. In 
această bătălie s-au avîntat cu for
țe sporite și tinerii mecanizatori 
din regiunea București, lată cî
teva exemple : Dorind ca și în a- 
ceastă campanie brigada lui să fie 
fruntașă, utemistul Ion Șerban de 
la S.M.T. Hagiești răstoarnă braz
dă 
lele întovărășiților 
na " " '

după brazdă pe 
din

Cojești. Cei 5 tineri __
toriști din brigada lui au pregătit 
50 de hectare pentru însămînțatul 
griului, iar tractoristul Ion Găvan

tarla- 
comu- 

trac-

Sărbătorirea a 2000 de ani
de la nașterea lui Ovidiu

corpului di-Vineri seară, în sala Marii țel și alți membri ai 
Adunări Naționale a avut loc șe- plomatic. 
dința festivă inaugurală a sar- C„ * _____,____
bătoririi împlinirii a 2000 de ani ței a fost rostit de acad. lorgu 
de la nașterea poetului latin Pu- Iordan, membru * ~ ..........
blius Ovidius Naso.

In prezidiul ședinței au luat 
loc academicienii: Atanase Joja, 
ministrul lnvătămîntului și Cul
turii, St. Milcu, lorgu Iordan, I. 
S. Gheorghiu, V. Malinschi, mem
bri ai Prezidiului Academiei R. P. 
Romîne, Al. Graur, P. Panaitescu- 
Perpessicius și Zaharia Stancu, 
Eusebiu Camilar, Eugen Jebe- 
leanu, membri corespondenți ai 
Academiei R. P. Romîne și alții.

La masa prezidiului au luat 
loc de asemenea Giuseppe Lugli, 
membru al Academiei „Dei Lin- 
cei“, profesor la Universitatea 
din Roma, prof. Giuseppe Menotti 
de Frșncesco, rectorul Universi
tății din Milano, prof. Eustacchio 
Paoio Lamanna, rectorul Uni
versității din Florența și prof. 
M. Durry de la Universitatea 
Sorbona din Paris.

La festivitate au luat parte 
membri ai guvernului, ai C.C. al 
P.M.R., academicieni, conducători 
ai uniunilor de creație, repre
zentanți ai filialelor Academiei 
R.P. Romîne, numeroși oameni 
de știință și cultură, studențr, 
ziariști romîni și străini.

Au luat parte membrii delega
țiilor de oameni de cultură din 
Italia și Franța sosiți în tara 
noastră pentru a lua parte la 
sărbătorirea bimileniului Ovidiu.

Au participat dr. Francesco Lo 
Faro, ministrul Italiei la Bucu
rești, Jean Deciry, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Fran-

Cuvîntul de deschidere a ședin-

_ , al Prezidiului
Academiei R.P. Romîne, membru 
al Comitetului național pentru a- 
niversarea bimileniului Ovidiu, 
care a salutat pe participanții la 
ședință și' pe oaspeții de peste 
hotare,

A luat apoi cuvlntul acad. G. 
Călinescu, directorul Institutului 
de literatură și folclor al Acade
miei R.P. Romîne care a prezen-

tat comunicarea intitulată „Ovidiu, 
poetul".

Au luat apoi cuvîntul praf. 
Giuseppe Menotti de Francesco, 
care a adus un salut din partea 
oamenilor de cultură din Italia, 
prof. M. Durry, care a prezentat 
salutul oamenilor de cultură fran. 
cezi și prof. Giuseppe Lugli, care 
a transmis mesajul de salut adre
sat de Academia „Dei Lincei“ din 
Italia.

Prof. N. Lascu a expus apoi co
municarea intitulată „Ovidiu în 
Romînia".

a început să însămînțeze grîu în 
satul Vărbilău. Rezultate frumoase 
au obținut și brigăzile conduse de 
Ion David și Costea Ștefan, care 
au pregătit pămîntul colectiviștilor 
din Boteni și Afumați pentru în- 
sămînțatul griului.

O brigadă de tractoriști harnici 
este și cea condusă de Ion Nico- 
lae, de la S.M.T. Grivifa. Cele 250 
de hectare ale colectiviștilor din 
Scînteia au fost arate cu două 
zile mai devreme față de preve
derile contractului. în comunele 
Bragadiru, Cervenia și altele, ti
nerii tractoriști din stațiunile de 
mașini și tractoare din raionul 
Zimnicea au însămînțat pînă la 15 
septembrie peste 80 hectare cu ra- 
piță și au executat arături pe o 
suprafață de peste 1.500 hectare.

Mai sînt însă raioane în regiu
nea București în care — din ne
glijența organizațiilor U.T.M. și a 
comitetelor raionale U.T.M. — ti
nerii n-au fost antrenați încă sufi
cient în această campanie. In ra
ionul^ Călărași, de pildă, trebuiesc 
pregătite 8.000 hectare pentru în- 
sămînțările de toamnă. Pînă la 18 
septembrie, în comuna Dragalina 
abia se pregătiseră 4 hectare din 
întregul plan, iar în Călărași nici 
un hectar.

E de datoria comitetelor raio
nale U.T.M. să pornească imediat 
la ACȚIUNI CONCRETE ÎN VE
DEREA ACTIVIZĂRII TUTUROR 
TINERILOR PENTRU CA A- 
CEȘTIA SĂ ADUCĂ UN CIT 
MAI MARE APORT IN CAMPA
NIA DE TOAMNĂ.

O DESPĂRȚIRE
Ziua e călduroasă și liniștită. 

Peste sat și peste țarini s-a 
lăsat o căldură moleșitoare, in
cit toată firea pare toropită și 
plictisită. Pe șosea trec în 
goană camioane mătăhăloase 
și asurzitoare, iar în șanțul din 
fața porții gospodăriei colec
tive niște copii mîzgăliți de no
roi se joacă într-o băltoacă tul
burată. Pop Petru, paznicul, 
stă pe prispă, cu țigara între 
degete și se uită aiurea. Curtea 
și birourile sînt pustii. Nu-i ni
meni pe-aici, toată lumea-i pe 
cîmp. Adineauri a fost cineva 
de la regiune, un ziarist cu 
servietă greoaie, care, după ce-a 
căscat de cîteva ori lingă el, 
plictisit că nu mai vine preșe-

dintele, i-a urcat într-o „oca
zie" ,i-a plecat.

— Grea-i viața asta de paz
nic, bat-o duhul s-o bată -—■ se 
văietă Pop Petru, aprinzîndu-și 
o țigară de la alta care se sfir- 
fise. Să stai toată ziua degeaba 
fi să tragi fum in piept! Dracu 
s-o ia de treabă! Că de cînd a 
fost la doctor, bolnav rău da

porci vestit, care scotea pe 
aproape 700 de zile-muncă, 
stea aici singur cuc, fără drep
tul să se supere și să se bucure. 
Ei, dar păcatul e că ăl de l-a 
făcut pe el a pus în dînsul 
prea mult suflet, așa că ori cît 
ar zice doctorii, Pop Petru nu 
poate sta ca un sloi de ghiață.

Astăzi de dimineață, pazni-

an 
să

A

De ce ajung cu întîrziere ziarele

Stimate tovarășe președinte,
Am onoarea a vă aduce la cunoștință că am 

primit scrisoarea dv. din 10 septembrie 1957 
prin care vă adresați mie intr-o problemă im
portantă privind îmbunătățirea și dezvoltarea 
relațiilor dintre țările balcanice, în scopul întă
ririi prieteniei dintre aceste țări și a relațiilor 
lor pașnice.

Guvernul Republicii Populare Albania a stu
diat cu o deosebită atenție această problemă 
și își exprimă voința de a contribui la îmbună
tățirea și dezvoltarea relațiilor prietenești din
tre țările balcanice.

Guvernul albanez își exprimă satisfacția pen
tru faptul că in momentul de față relațiile din
tre Romînia și statele balcanice se dezvoltă in 
mod pozitiv și apreciază foarte mult eforturile 
depuse de guvernul romîn pentru ca aceste 
relații să devină trainice și rodnice.

intr-adevăr între popoarele Republicii Popu
lare Albania și Republicii Populare Romîne s-au 
stabilit relații frățești multilaterale care cores
pund aspirațiilor ambelor noastre popoare de 
construire a socialismului. Țările noastre sînt 
strins legate printr-o prietenie sinceră și tra
dițională care s-a consolidat neîncetat, iar în 
prezent statele noastre și-au unit mai mult ca 
oricînd eforturile lor îndreptate spre consoli
darea relațiilor lor frățești, spre întărirea păcii 
și colaborării internaționale.

Guvernul albanez se solidarizează cu punc
tul de vedere al guvernului romîn că stabilirea 
unei colaborări sincere și rodnice între toate 
statele balcanice corespunde intereselor funda
mentale ale acestor țări și menținerii păciî în 
această regiune și în întreaga lume. Se știe că 
popoarele acestor țări sînt profund interesate 
în menținerea și consolidarea păcii, în stabi
lirea bunelor relații prietenești între ele și, ca 
și dv., sînt pe deplin încredințat că ele vor 
sprijini din toată inima eforturile menite să 
ducă la dezvoltarea și îmbunătățirea relațiilor 
dintre țările balcanice.

Popoarele balcanice au o veche istorie și 
tradiții comune, între ele s-au creat legături tra
diționale de prietenie, s-au dezvoltat contacte 
multilaterale și în îelul acesta s-a înfărit încre
derea și dorința lor reciprocă pentru o colabo
rare cit mai strînsă și mai apropiată. In momen
tul de față există condiții pentru consolidarea 
și extinderea relațiilor economice, culturale și 
sociale dintre statele balcanice. S-ar putea des
chide noi perspective de îmbunătățire a acestor 
relații dacă toate părțile interesate ar manifesta 
dorință și bunăvoință pentru aceasta.

In trecut, ca și în prezent, poporul albanez 
și guvernul său în mod sincer au depus și vor 
depune eforturi pentru stabilirea unor relații 
prietenești și de bună vecinătate cu toate 
țările balcanice. Sîntem partizani credincioși 
ai coexistenței pașnice intre state cu sisteme 
sociale diferite și nu vedem nici un obstacol de 
netrecut care să împiedice stabilirea de relații 
prietenești între țările balcanice în folosul lor 
și în interesul păcii.

Acțiunile de politică externă ale Republicii 
Populare Albania s-au caracterizat întotdeauna 
prin dorința de menținere a păcii, de apropiere 
și colaborare sinceră cu toate celelalte țări, pe 
baza avantajului reciproc.

împărtășim părerea dv. că trebuie să se țină 
seama de faptul că intre statele balcanice pot 
exista divergențe și neînțelegeri, dar aceasta nu 
trebuie să împiedice colaborarea dintre ele spre 
avantajul lor reciproc. Sîntem animați de aceeași 
dorință ca și dv-, ca o asemenea colaborare — 
prin crearea condițiilor necesare pentru extinde
rea legăturilor economice și culturale dintre 
statele balcanice — să contribuie la apropierea 
dintre ele și la crearea unui climat favorabil de 
încredere reciprocă — condiție indispensabilă 
pentru coexistența lor pașnică.

Apreciind concluzia guvernului romin că inte
resele fundamentale ale popoarelor balcanice cer 
o largă colaborare colectivă între statele balca
nice și ținînd seamă de actualitatea acestei pro
bleme, guvernul albanez sprijină propunerea gu
vernului romîn ca în cursul anului 1957 să fie 
convocată în capitala Romîniei, sau într-una din 
capitalele celorlalte țări participante Conferința 
șefilor guvernelor Albaniei, Bulgariei. Greciei, 
Turciei, Iugoslaviei și Romîniei. Părerea guver
nului romîn că la conîerința șefilor guvernelor 
statelor balcanice s-ar putea examina și adopta 
hotăriri corespunzătoare în problemele privind 
consolidarea păcii în Balcani, neagresiunea, re
zolvarea pe cale pașnică a oricăror divergențe, 
dezvoltarea relațiilor economice și culturale, a 
contactelor personale între șefii statelor balca
nice, schimbul de delegații, vizite reciproce ele-, 
se bucură de sprijinul deplin al guvernului al
banez, care consideră că examinarea și regle
mentarea acestor probleme va îmbunătăți situa
ția din Balcani și va contribui la dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor prietenești dintre sta
tele din această regiune.

De asemenea, în condițiile actuale ar fi nece
sar și de dorit ca la Conferința propusă, statele 
balcanice să convină să se abțină in relațiile lor 
reciproce de la orice act de agresiune, ceea ce 
ar constitui o garanție a securității la frontierele 
lor comune și ar crea un climat de încredere 
reciprocă.

Sîntem încredințați că propunerea guvernului 
romîn privind înfăptuirea unei astfel de colabo
rări colective între statele balcanice, bazate pe 
deplina egalitate în drepturi a statelor partici
pante, pe respectul reciproc al suveranității și 
integrității teritoriale și pe neamestecul unui 
stat în treburile interne ale altui stat, va trezi 
un ecou favorabil și va fi intîmpinată cu bucurie 
de popoarele din Balcani. întrucît corespunde 
aspirațiilor popoarelor din țările balcanice, care 
doresc să trăiască in pace, prietenie și colabo
rare rodnică.

Sîntem de acord cu dv. că măsurile propuse 
corespund intru totul principiilor și țelurilor 
Cartei Organizației Națiunilor Unite, că în nici 
un caz nu urmăresc crearea unei grupări opuse 
altor state din afara ci, că nu vor constitui o 
piedică în calea dezvoltării prieteniei acestor 
țări cu celelalte țări care nu fac parte din înțe
legerea regională a țărilor balcanice, și că stabi
lirea unei astfel de colaborări ar putea contribui 
la crearea unui sistem de securitate colectivă in 
Europa.

Sînt de acord cu dv. că in actuala situație 
internațională, principala sarcină a guvernelor 
tuturor țărilor este de a contribui Ia stabilirea 
înțelegerii și încrederii reciproce, la înfăptuirea 
unei colaborări rodnice între toate țările, la 
destinderea încordării internaționale și la con
solidarea păcii. Guvernul albanez își va da șt 
pe viitor contribuția în această direcție, deoarece 
el pornește de la principiul că poporul albanez, 
cît și poporul romîn și toate celelalte popoare 
din lume doresc să trăiască în pace și prietenie 
cu celelalte popoare.

Vă rog să primiți, tovarășe Președinte, asi
gurarea înaltei mele considerațiuni.

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania
Tirana, 18 septembrie 1957

Puternicul răsunet
al mesajului președintelui Consiliului de Miniștri al R.P.R.

în raionul Tîrgoviște
3 zile în loc de cîteva ore

într-una din zile, cînd treburile 
ne purtau iarăși pe meleagurile 
orașului Tîrgoviște, atenția ne-a 
fost atrasă de un grup de oameni 
ce se îmbulzeau în jurul unui 
chioșc cu ziare. Curiozitatea ne-a 
făcut să ne apropiem. „Senzațio
nalul" s-a rezumat însă la o negii- 
jență cu care tîrgoviștenii s-au o- 
bișnuit din păcate de mult. Ziarele 
sosesc abia la ora 12, la singurul 
chioșc din oraș, unde cetățenii, 
avizi de lectura ziarelor așteaptă, 
în tăcere, la coadă.

Pornind de la considerentul că 
dacă în acest oraș ziarele ajung 
abia la ora 12 (în gira Tîrgoviște 
ele sosesc la 9,30) situația în raion 
trebuie să fie mai nesatisfăcătoare, 
am întreprins o călătorie prin ra
ionul Tîrgoviște și în cîteva co
mune învecinate raionului, urmă
rind felul în care se difuzează 
presa, operativitatea cu care oame
nii mujicii primesc ziarele.

9,30. De aici cota pentru schela bucată de timj 
Gura Ocniței ia drumul Ploeștilor
(60 km.) de unde după... stagiul de 
rigoare se întorc spre Tîrgoviște,
50 de km. pentru a poposi la sta-

bucată de timp pentru ca abia 
peste 3-4 zile ele să ajungă la Mija.

Cazul de față nu este unic în 
acest raion. Și în alte comune de 
lîngă Tîrgoviște, se petrece exact 
același lucru.

inimă, Pop Petru nu mai are 
voie să ridice un pai dacă vrea 
să trăiască. Și i-a mai zis doc
torul să nu se supere și sa nu 
se bucure prea tare pentru că 
asta-i face de asemenea rău. 
Și uite-așa a ajuns el din om 
de seamă ce era," îngrijitor de

cui, om de aproape cincizeci 
de ani, și-a șters fără nici o ru- ' 
șine lacrimile de pe obraz și 
toată ziua e abătut, trist și se

ION BAIEȘU ■
(Continuare în pag. 3-a)

Trambalări inuble
La schela Gura Ocniței, ziarele 

ajung cu trei zile întîrziere — dis
tanță ! numai două ore de Capi
tală.

Ce se întîmplă ? Din București 
ziarele ajung în Tîrgoviște la ora

RAIDUL
NOSTRU

Alte aspecte... aceleași 
urmări

Ce școli de meserii 
luat fiinfă

ția Răzvad. Stația Răzvad e prima 
de Ia Tîrgoviște Nord. La Răzvad 
după un alt stagiu, ele ajung la 
oficiul poștal Gura Ocniței pentru 
a fi în cele din urmă înmînate a- 
bonaților.

Soluția unei mai operative difu
zări ar fi simplă: ziarele să nu 
mai fie trambalate în mod cu to
tul inutil la Ploești, ci lăsate la 
Răzvad.

Aceeași situație se petrece și în 
comuna Mija. Această comună cu 
raulți cititori se află situată Ia ju
mătatea distanței dintre Tîrgoviște 
și Pîoești. Trenul care duce zia
rele la Pîoești trece prin Mija fără 
ca ziarele să fie lăsate aci; ele 
sînt „plimbate" la Pîoești de unde 
își iau drumul spre oficiul poștal 
I. L. Caragiale. La rîndul lui, a- 
cout oficiu le ține și el o bună

La termocentrala Doicești din ra
ionul Pucioasa, lucrează un număr 
apreciabil de muncitori. Cu toate 
acestea, de difuzarea ziarelor se 
ocupă un singur om. Așa stînd 
lucrurile, ziarele sînt stocate în 
cantități mari și ridicate în răstim
puri destul de îndelungate de 
către muncitori. în comuna £ni- 
noasa, satul Lăteni, difuzarea zia
relor și a corespondenței se face 
de două ori pe săptămînă, cu toate 
că cele două comune care cad în 
sarcina factorilor Sanda Gheorghe 
și Ciocan Ion se găsesc la o „dis
tanță" de 500 de metri. Ceea ce e 
mai condamnabil în cazul de mai 
sus este faptul că factorii, deși au

E. PITULESCU

* 14 centre unde se poate învăța o profesiune
* Examenele de admitere încep la 24 septembrie

Ministerul lnvătămîntului și 
Culturii a luat o serie de măsuri 
pentru aplicarea recentei hotărirl 
a Consiliului de Miniștri cu pri
vire la înființarea școlilor agri
cole și a școlilor de meserii.

Pentru anul școlar 1957—1958 
au luat ființă școli de meserii in 
următoarele localități: Beiuș,
Zalău, Dej, Blaj. Odorhei, Su
ceava, Focșani, Rîmnicu Sărat, 
Șimleul Silvaniei, Toplița, Peșii- 
șani, Tulcea și Mediaș. La Bucu
rești funcționează o școală de 
croitorie-lingerie,

Examenele de admitere în șco
lile de meserii din aceste locali- 

| tăți vor începe în ziua de 24 sep
tembrie a.c. și vor consta din 
probe scrise și orale la limba ro- 
mînă și matematică, din materia

prevăzută in programele de învă- 
țămînt ale scolii elementare de 
7 ani.

In vederea organizării școlilor 
agricole, Direcția generală a in- 
vățămintului profesional și tehnic 
a trimis delegați pe teren pen
tru a stabili — impreună cu co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale — localități 
unde urmează să ia ființă aceste 
școli.

Primirea elevilor în școlile 
agricole se face fără concurs de 
admitere, în urma unei vizite 
medicale care condiționează ad
miterea în școală in limita sar
cinilor de școlarizare și în ordi
nea notelor de pe certificatul de 
absolvire al școlii elementare de 
7 ani.

AGERPRES transmite:
Mesajul adresat de președintele 

Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne. tov. Chivu Stoica, șefi
lor de guverne ale țărilor halca, 
nice, continuă să fie comentat în 
numeroase țări.

R. P. Polonă
„TRYBUNA LUDU“ publică co

mentariul intitulat „In Balcani o 
prețioasă inițiativă" semnat de 
Zigmund Broniarek. După ce se 
arată în ce constă propunerea Re
publicii Populare Romîne. în co
mentariu se subliniază că în po
fida situației complicate care e- 
xistă astăzi în Balcani, propune
rea primului ministru Chivu Stoica 
este realizabilă. în încheierea co
mentariului .său, Zigmund Bro
niarek scrie > că există premizele 
pentru realizarea înțelegerii bal
canice ca o înțelegere regională. 
De țările cointeresate depinde în 
prezent dacă înțelegerea propusă 
de către președintele de Consiliu 
al Romîniei se va realiza. Polo
nia acordă o mare importanță în
țelegerilor parțiale de acest fel; 
acest lucru și-a găsit expresia și 
în declarația de la Belgrad și în 
propunerile în problema Balticei 
cuprinse în interviul lui Wiadis- 
law Gomulka pentru agenția de 
presă daneză. Deci, din partea 
noastră, ințiativa romină poate 
conta pe un sprijin deplin.

Celelalte ziare centrale polone
ze publică știri din Sofia și Tirana 
Care anunță că Iugoslavia, Bul

garia și Albania sînt de acord cu 
propunerea primului ministru ro
mîn.

S U. A.
Mai multe ziare și agenții de 

presă americane ca, ASSOCIA
TED PRESS, UNITED PRESS, 
NEW YORK TIMES, „CHRIS
TIAN SCIENCE MONITOR", 
„EVENING STAR", „NORTH 
POST", „TIMES HERALD" și 
altele se ocupă de mesajul adre
sat de primul ministru al R. P. 
Romîne, Chivu Stoica, șefilor de 
guverne ai celorlalte cinci țări 
balcanice.

Ziarele și agențiile amintite se 
ocupă nu de interesele popoarelor 
din Balcani și ale asigurării păcii 
ci în primul rînd de litigiile exis
tente în această regiune fără să 
menționeze că în mesaj sînt cu
prinse propuneri concrete în ceea 
ce privește întărirea păcii în Bal
cani, neagresiunea, rezolvarea 
prin mijloace pașnice a oricăror 
probleme litigioase, dezvoltarea 
relațiilor economice și culturale 
etc.

Anticipînd asupra răspunsului 
guvernului turc, agenjia Associa
ted Press declară : Turcia nu va 
încheia nici un acord care să slă
bească alianța sa cu alte țări 
membre ale N.A.T.O.", iar ziarul 
„New York Times" afirmă aproa
pe cu aceleași cuvinte că „parti
ciparea Greciei Ia o asemenea 
combinație ar fi incompatibilă cu 
obligațiile sale față de N.A.T.O.".

Este semnificativă de asemenea 
o telegramă transmisă din Was
hington de către agenția France 
Presse în care se arată că „spe
cialiști americani" consideră că 
„...Atena și Ankara vor refuza

probabil propunerea venită din 
București". ,-Această problemă, 
continuă agenția France Presse, 
va constitui fără îndoială obiectul 
unor consultări aprofundate Intre 
Statele Unite și cei doi aliați ai 
lor“. (Grecia și Turcia — n.r.).

Anglia
Mesajul primului ministru ro

min este comentat de asemenea de 
presa engleză. Oficiosul conser
vator „DAILY TELEGRAPH" con- 
sacrăjoi acestei probleme artico
lul său de fond. Vădind o mani
festă tendință de a inriuri hotări- 
rea pe care o vor lua guvernele 
Greciei și Turciei, ziarul afirmă 
că propunerea guvernului romîn 
de a se ajunge la o înțelegere în
tre statele balcanice nu are nici o 
șansă să fie acceptată la Atena 
sau Ankara.

„In ceea ce privește Grecia și 
Turcia scrie ziarul, răspunsul 
este fără îndoială — nu".

Grecia
Mesajul primului ministru ro

mîn continuă să se afle în cen
trul atenției presei grecești, in 
comentariile lor, unele ziare ma
nifestă rezerve afirmind că obli
gațiile Greciei și Turciei față de 
N.A.T.O. constituie o piedică în 
calea realizării propunerilor gu
vernului romîn. Ziarul oficios 
„KATHIMERINI" publică o tele
gramă a corespondentului său din 
Paris în care se arată că propu
nerile guvernului romîn constituie 
obiectul unor largi examinări și 
studii din partea tuturor cercu-

(Continuare tn peg. 4-a)
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gînd de îndrep- 
— continuă cu

Tn timpul acesta, Adam gtndea 
altfel : „Numai de afurisit ce e 
a pus placa asta" — și oftă din 
băierile inimii.

„Mi-e dor de ochii tăi fru
moși"... — cinta scîrțîind. pate
fonul. $i Adam mai oftă odată, 
mai cumplit. Țigara îi fripse de
getele și el o aruncă pe ferâs- 
truica deschisă.

„Mi-e dor..,“
Afară se pornise un vîrrtișor 

peste stepă. Frunzele plopilor sub 
care își slatorniciseră ei tur
batul gospodăriei, prinseră să se 
zbuciume Noaptea cuprinsese 
toată firea în bralele ei întune
coase. Doar sus în înalturi tre
murau înghețate, lucirile șfelelor. 
Pe pămînt stăpâneau însă numai 
beznele.

într un târziu, Adam adormi o- 
bosit, necăji, cu gîndul la Anuța 
pe care n o putuse vedea. Ciora
bai și Jenică adormiseră și ei.

nu-i 
ca o i

• Și lui . , _ T_„- -
menea întrebare. Poate că dra
gostea lui Adam i-a fulgerat ini
ma. Iată lipsa pe care o îndura: 
căldura unor ochi triși și blînzi. 
Dar rîse „într-un dinte** și înde
părtă grabnic de la el o aseme
nea ispită. „Fetele — filozofa el 
cîle odată — nu-s bune la ni
mic. Mai mult te-ncurcă. Tare-s 
proastei** $i înverșunarea lui îm 
potriva fetelor se îndreptă și spre 
băieții care „le căutau în coarne4*, 
cum tot bine gîndea el.

mai ajunge. Simte mereu i 
neliniște, ca o așteptare, dar 1 

i îi e frică să dezlege o ase- .* SOW AGÎBBICEAMU
la șaptezeci și cinci

Uaaiffliu

Așa nu mai merge, Adame!
Ori te ții de treabă, ori stri
căm prieteșugul 1

Cuvinte obișnuite, nu ? Obiș
nuite. dar spuse cu glasul lui Mîr
za și cu dunga care i se săpase 
între sprfncene, nu prevesteau 
nimic bun. Adam nu i-a răspuns. 
Jenică Urdădulce și Ciorabai își 
băgaseră nasurile in castroane și 
tăcuseră și ei mîlc Tăcuseră ca 
și cum ceea ce-i spusese Mîrza 
lui Adam nu i-ar fi privit și pe 
ei. Poate și din pricina astB mînia 
lui Mîrza crescuse dintr-odată. 
Dar acestora doi el nu le arun
case nici o privire. Ba, mai mult 
decît. atit. și-a întors obrazul de 
la ei, ca și cum părerea lor nu 
l-ar. fi interesat și,’ el. ca șef de 
brigadă n-ar fi avut trebuință de 
ajutorul lor Acest obraz însă era 
palid de mînie.

— Dacă n-ai 
tare, spune mi ! 
aceeași liniște in- 
șelătoare, Mîrza 
— Spune mi și 
eu am să cer să 
te mute la altă 
brigadă. Iaca, 
am să cer să te 
mute chiar la
stațiune, la atelier, Ca să fii mai 
lîngă fusta Anuței.

La aceste vorbe Adam tresări, 
încerca să ridice capul din cas
tron, dar nu izbuti să ajungă cu 
privirile la ochii scăpărători ai lui 
Mîrza. îl privea pe șeful brigăzii 
număi în piept, cu o încăpățînate 
neguroasă. Găsi cu trudă în adîn- 
curile lui cîteva vorbe și le dădu 
drumul mai mult mîrîind : „Las-o 
pe Anuța**.

Mîrza rîse cu răutate, „într-un 
dinte", cum spune Ciorabai.

— S-o las pe Anuța ? — între
bă întărîtat Mîrza. Iaca, mă I — 
se întoarse el acum spre ceilalți 
doi tractoriști, care nu scoseseră 
o vorbă de cînd începuseră a îm
buca. S-o las, hai ? — mai în- 
treabă el odată. Dar această po
rumbiță de ce nu-mi lasă oamenii 
în pace, ai ? Eu am un plan de 
înfăptuit — și se bătu cu pum
nul peste buzunarul bluzei unde 
ținea el un carnet cu socotelile 
brigăzii. — Am un plan, mă, și 
l-am împărțit frățește în patru ! 
Atîta ari tu, atîta ar eu, atîta ară 
ei. Ei, toate gîndurile la planul 
ăsta să ne fie I

— Planul l-am ,făcut... — mîrîi 
iar Adam.

Mîrza căscă ochii cu uimire. 
(Iată că Adam îi răspunde !) Se 
stăplni însă.

— L-ai făcut sigur — recu
noscu el. De-o săptămînă decind 
am început treaba l-ai făcut. Dar 
peste o săptămînă ai să-l mai 
faci ? Noi avem program. Dacă tu 
fugi seara, după ce oprim tractoa
rele, peste coclauri, la Anuța și 
mi te întorci să dormi o oră, 
două, n-ai să mai poți sta la vo
lan. Am grijă și de odihna voas- 
stră, nu numai de muncă. S-a în
țeles > Așa nu rnai merge!

Ceilalți trei mîncau cu noduri. 
Mîr2a însă nici atîta nu făcea. 
Continua să-l socrească pe Adam, 
dăscăJindu-1, tocîndu-1 mărunțel- 
mărunțel, fierbîndu-l fără apă.

— Am să mă duc la nea An
ton Anghel să-i spun de trebu- 
șoara asta, nu se lăsa el. — Am 
să-l Întreb dacă se cuvine ca fii- 
că-sa să ne pună bețe-n roate. 
Dacă el o ține acasă pe Anuta ca 
pe-o domnișoară, apăi să facă 
bine să-i pună și frîu.

In clipa asta. Adam trînti lin
gura de perete și sări în picioare. 
Obrajii îi erau tot o flacără. Cio
rabai și Jenică rămăseseră cu gu
rile căscate. Atîta curaj la Adam 
i-a năucit. A fost însă numai o 
clipă Sub ochii cumpliți ai lui 
Mirza, Adam plecă fruntea. Nu 
mai mîncă și nici nu se mai așeză 
pe scaun. Se trînti pe patul tare 
și-și aprinse o țigară. Și Mîrza 
avu și de data asta ultimul cu- 
vînt:

— Așa qă, băiatule, în seara 
asta la odihna 1... N-ai să pleci de 
aici 1 Așa nu mai merge 1

upă ce terminară cu mîn- 
carea, spălară castroa- 
nele și-și aprinseră 

gările. Mîrza vîrî mîna 
pat și trase patefonul. II puse 
pe masa, învîrti manivela și. deo
dată, prinse să se depene un cîn- 
tec trist, duios, de dragoste. 
Mîrza înjură în gînd : „Na, fir-ar 
al dracului 1 Chiar pe ăsta l-am 
nimerit !** Dar nu schimbă placa. 
Dacă ar fi schimbat-o. s-ar fi pu
tut ca ceilalți să creadă despre el 
că-i slab din fire.

Numai Anastase Mîrza se răsu- 
cea pe patul tare și nu putea 
să-și afle liniștea După toată 
cearta asta îl potopise din senin 
o tristete căreia nu-i găsea ros
tul. De greșit, nu greșise cu ni
mic. Tn tot ce spusese fusese nu
mai adevăr. Deci,n-avea de ce să se

Schița
de 

Dionisie Șincan

mustre. Dintr-odată însă, în fața 
ochilor îi apăru obrazul rotund 
și bălai al Anuței și Mîrza se 
răsuci pripit pe o coastă. Ochii 
ei mari îl priveau cu o lumină 
de mustrare cuibărită în adîncul 
lor. Mîrza dădu din mînă și ară
tarea pieri Trase cu urechea 
și-și dădu seama că Adam ador
mise. îi auzea oftatul prin somn. 
„Mai bine așa“ ~ socoti el. 
„Mîine îmi va mulțumi*4. Adormi 
înspre zori, cînd îi mai rămăsese 
pentru odihnă o jumătate de oră.

II sculă Ciorabai, zgîlțîindu-I. 
Prinsese a se lumina de ziuă. Iși 
stropi fața cu apă rece, îmbucă 
ceva la repezeală și ieși afară. 
Din stepă răsuna păcănitul 
tractor. „Adam i-a și dat 
mul“, — observă mulțumit 
îndreptă spre tractorul lui.

unui 
drii-7 

și se

Arară pînă în clipa în care 
țîșniră razele soarelui la 
capătul pămîntului. Rasă-

ti 
sub

George Dan

(la 2.000 de ani de la naștere)

Cu lira ta zadarnic vrei să-nmol 
Pe-Augustus, al romanilor părinte; 
Și azi prin triste, pontice cuvinte 
Răzbate-augusta-i inimă de sloi.

Sub toga ta de bronz coclit. cuminte, 
Eu lira-mi și genunchii mi-i îndoi. 
Și văd bărboșii geți cu păr vîlvoi 
Cum rid în hohot deal tău plîns fier- 

binte.

firești pe 
astăzi cu 

75-a aniver- 
Ion Agîrbi-

Mai presus de observațiile 
rafinate și iscusite ale critici
lor, istoricilor literari, 
de analizele riguros 
țifice ale diferitelor 
dii de specialitate, trebuie 
să recunoaștem că, la aniver
sarea sa, un scriitor cunoaște 
o cinstire deosebită. El simte 
că se îndreaptă spre dinsul 
simțămintele de recunoștință 
și profundă prețuire ale atâtor 
generații mai vechi sau mai 
noi, care s-au aplecat cu emo
ție de-a lungul anilor, pe fi
lele operei sale.

Sint simțăminte 
care le încercăm 
prilejul celei de a 
sări a maestrului 
ceanu.

Ne reamintim acum de căr
țile sale care ne-au îneîntat 
copilăria și ne-au dezvăluit 
priveliștile fermecătoare ale 
patriei. Ne amintim de poves
tirile sale consacrate obiceiu
rilor. năzuințelor și suferințe
lor, nădejdilor și bucuriilor 
oamenilor mulți și sărmani a 
căror viață a cunoscut-o scrii
torul încă din tinerețile sale.

Pentru totdeauna i s-a în
tipărit în minte imaginea a- 
celei vremi in care a cunoscut 
un sat ca Bucium-Șasa, un 
„sat cu oameni săraci și necă
jiți care munceau în mărun
taiele pămîntului ; băieși Ia 
minele de aur. Zilnic aveam 
prilejul să văd suferința, zil
nic se punea pe suflet ca niște 
plăci de metal înghețat**. Au 
trecut de atunci citeva dece
nii, ani mulți și grei în care 
timp scriitorul se pare că nu 
a uitat această imagine teri
bilă a omului strivit de neca
zuri și nevoi, umilit și osîn-

Cezari și lauri veștezi zac în praf, 
Dar tu, Ovidiu, brad printre titani, 
Prin vremi și inimi faci deapururi jaf.

Scandez pe bronzuri propriu-ți epitaf 
Și rid că după două mii de ani, 
Iți plîng pe cărți nepoții tomitani.

capitalist peste noapte, mo
mentele în care el, ajuns
deodată în pragul falimen
tului, încetează de a mai
raționa, sînt piese de o rară
valoare artistică pe care scrii
torul le-a adus la marele do
sar acuzator al unei orinduiri 
nedrepte.

Cu aceeași durere gravă, cu 
sobrietate și reținere demnă, 
s-a aplecat Agîrbiceanu în nu
velele și povestirile sale a- 
supra existenței unor ființe 
greu încercate, cum ar fi de 
pildă Fefeleaga, eroina din 
povestirea cu același nume. 
Ori de cîte ori ne gîndim la 
acea fizionomie generică a 
omului din popor, — pe care 
a reliefat-o cu o uimitoare 
claritate Ion Agîrbiceanu în
povestirile sale, — imaginea 
Fefelegei ne reapare, invaria
bilă, stăruitoare înainte. Ma
ma aceasta sfîrșită de puteri, 
îndurerată de moartea tuturor 
copiilor săi, copleșită de vitre
gia vremurilor trecute, în
dreaptă spre noi o privire pă
trunzătoare și amară.

Pentru privirea străluci
toare și de neuitat a acestei 
femei, care nu ostenește să 
acuze un trecut cumplit, ca 
și în genere pentru arta prin 
care Agîrbiceanu a evocat per
sonalitatea celor asupriți — 
pentru toate acestea îl sim
țim astăzi mai mult ca oricînd 
al nostru, îl prețuim și-l iubim 
pe acest maestru al prozei 
romînești contemporane.

„Dragostea ce mă leagă de 
ei, de aspra și viforoasa lor 
viață, de inima lor bună și 
largă..." — a constituit, cre
dem, elementul esențial care 
a stat la edificiul amplei ope
re pe care a închegat-a în 
peste 50 de ani de activitate 
literară, maestrul Ion Agîrbi
ceanu. Iată de ce astăzi, cu pri
lejul împlinirii a 75 de ani 
de viață rodnică, trimitem un 
sincer omagiu scriitorului a 
cărui viață ilustrează credem 
o veche definiție care-i apar
ține despre menirea artistului 
zilelor noastre : „Fiecare scri
itor adevărat e un luptător 
pentru desăvîrșirea vieții con
temporanilor lui".

MIRON DRAGU

idică privirile de la volan. 
Ajunsese In capul locului și 

trebuia să întoarcă Hol 
bă, însă, ochii speriat și apăsă 
puternic pedala frânei. Tractorul 
se poticni, icni și se opri vibrînd 
Sub nasul lui rîdea, vicleană. 
Anuța. Dacă nu și-ar fi ridicat 

privirile. Mîrza 
ar fi trecut cu 
tractorul peste 
fată. Ei, aș!...

Anuța rîdea ! 
Ocoli și-i făcu 
sernn să oprea
scă motorul. Mîr

za tot o mai privea. Iși ștergea, 
fără să și dea seama cu mîneca, 
fruntea brobonită dintr-odată de 
sudoare. Opri și se dădu jos pe 
brazdă. Privi în urmă. Adam ve 
nea agale. Nu observase fata.

— Să nu mai faci glume de- 
astea ! — o mustră el. Dacă te 
călcam ?

Fata îl privi pe sub sprinceană, 
poznașă :

— Lasă, bădie — spuse ea — 
văd eu bine că ți-e inima în 1 
parte 1

Mîrza tresări și se apără 
guindu-și buzele disprețuitor, 
nu mai zise nimic 0 învălui cu 
privirile pe Anuța Obrazul acesta 
rotund și ochii frumoși îi umplu
ră inima cu o căldură necunos
cută.

Fața Anuței se întunecă înda
tă. Se apropie de tractorist.

— Ia spune-mi. bădie, ce-i cu 
Adam ? L-am așteptat aseară și 
n-a venit. Bate acum la alte 
porți ?

Tn glasul fetei era atîta neli
niște și îndoială și în privirile ei 
atîta durere și încredere, îneît 
Mîrza se topi ca un bulgăre de 
ghiață. Trase cu coada ochiului 
spre tractorul lui Adam care se 
oprise la doi pași, și inima înce
pu să i se zbată nebună. Iși 
apropie obrazul de obrazul fetei.

— Nu, Anuța — îi șopti el. 
Tot tu îi ești dragă 1 Numai că 
aseară a fost tare obosit.

Adam călca pe brazdă privind 
țintă la cei doi. Fața îi era tot 
mohorîtă, fruntea tot încruntată. 
Dar cu cît se apropia descoperea 
cu uimire un zîmbet nemaicu
noscut la Anastase Mîrza. Nu 
mai era zîmbetul „într-un dinte’* 
pe care i-I cunoșteau cu toții, ci 
altceva: o blîndețe și o tristețe 
care îi schimba lui Mîrza cu to
tul obrazul aspru.

Pentru prima oară Adam i se 
uită drept în ochi fără să cli
pească. De data asta el, Mîrza,

altă

tu- 
Dar

r

trecut sa-și tirasca o 
existență neînchipuit de a- 
mară.

In proza scriitorului revin 
deseori momente și situații 
cînd în prim planul povestirii 
se profilează imaginea acestor 
oameni sărmani alături de 
care a trăit Ion Agîrbiceanu. 
Recitim aceste rinduri și nu 
putem să nu simțim intensita
tea emoției care sugrumă vo
cea prozatorului, atunci cînd 
ni-i prezintă : „Mă uitam la 
ei : erau flămînzi, fâră nici 
un înțeles metaforic, obrajii 
căzuți, palizi, urechile stră
vezii, trupuri deșirate, vorba 
ostenită, privirea stinsă, ori 
prea lucitoare, îmbrăcați în 
petece". Amănuntele sînt sur-

crudă 
proza- 
cu un

Victoria lonescu

VA CER IERTARE
Iertați-mă, pădurilor, că trec pe lîngă voi 
fără a mă opri îndeajuns,
așa cum aș trece grăbită pe lîngă casa prietenilor mei 
și știindu-i sănătoși 
aș spune doar: e lumină!

Iertați-mă că vă sorb mireasma 
cu nepăsarea respirării aerului, 
fără a mă gîndi că lipsindu-mi aerul 
mi-ar înceta inima.

prinse cu o precizie 
parcă, avem senzația că 
torul a năzuit să ridice 
glas năpraznic, un protest ve
hement împotriva tuturor ce
lor care înjoseau condiția u- 
mană, care-i îndreptau pe oa
meni spre o tragedie teribilă.

Și cu icoana atâtor suferințe 
în suflet, așa a debutat în 
1906 scriitorul, cu volumul 
său „De la țară" — care în- 
mănunchea istorisiri, întâm
plări și fapte semnificative 
din viața celor mulți. Aceleiași 
teme îi este consacrat și ro
manul „Arhanghelii" care a- 
pare cu opt ani mai târziu. 
Destinul tragic al Rodenilor, 
destrămarea și nenorocirile 
unei familii distruse de pa
tima chivernisirii nesăbuite 
_____ fi rapace, i-au per- 
r prozatorului să

lumineze un mo
ment dramatic din 
șirul lung de crime 

r și prăbușiri pe care
le-a adus capita
lismul in viața oa
menilor.

Scene de un au
tentic realism cum 
sint acelea în care 
furia îmbogățirii 
pare să fi luat min
țile unui om ca 

• losif Rodean ajuns

> Constantin llie

Stăpînul fugea 
pe cîmp 

(1907)
Cu bărbia-nainte,
Cu răsuflarea scurtă, fierbinte. 
Stăpînul usca florile-n calea Iui 
Ca un vînt pustiitor și amărui.

Alerga pe cîmp
Cu chipul îngrozit și tîmp,
Iar pașii-n clisa roșcovană
Se speriau unul de altul în geană...

încă nu te-ai lăsat pe acoperișurile mele, 
Te simt rotindu-te pe sus, nerăbdătoare ; 
Ierburile sub pămînt te visează de mult, 
Pomii te caută-n raze de lună și soare

Boare vie I Deși nu s-au iscat mugurii lumii 
Gura ta ca o sabie iute mă sărută 
Murmurîndu-mi la ureche neobosit
O poezie răcoroasă și mută...

de Theodor AmanIertați-mă, florilor, că vă privesc cu liniștea obișnuinții 
așa cum privesc verighetele prietenilor mei, 
fără a lăuda de fiecare dată 
statornicia.

îl primi Anastase 
o ușurare. îi mai 

ceva din mînia de-

acesta 
ca pe

Iertați-mă răsărituri și-apusuri de soare, 
că mă înclin în fața voastră 
așa cum mă înclin în fața prietenilor 
dîndu-le ,,bună dimineața4* sau „bună seara 
fără a mă gîndi la bucuria 
de-a avea cui să spun aceste cuvinte.

Vă cer iertare, pădurilor, florilor, răsărituri și-apusuri

ritul 
Mîrza 
rămăsese 
seara trecută : o simțea în el ca
pe o drojdie neplăcută. Alungă 
insă orice gînd de mustrare. Nu 
greșise cu nimic. Privi la fața 
lui Adam care-i călca din urmă 
pe brazdă. Pe obrazul acestuia 
nu observă tihna unei nopți de
odihnă, ci o mohoreală și o plic- .privi în pămînt. 
tiseală nesfîrșită. „încă mai e su
părat" — gîndi Mîrza și acce
leră motorul. Apoi se lăsă cu to
tul pradă gîndurilor. Simțea că-1 
lipsește ceva, că nu totul este în 
regulă De la o vreme, cu toată 
prietenia celorlalți, el se socotea 
singur. Iși dădea seama că nu 
putuse pătrunde în sufletele lor.
Pe al 
uscat, 
care-i 
avea.

lui îl socotea el singur cam 
In afară de munca asta 

era dragă altceva nu mai 
Și deodată, iată că munca

— Te-am așteptat, 
aseară. N-ai venit...

Mîrza ridică fruntea, 
privi iarăși ochii și află 
nile lor adînci o flacără 
mă, de neliniște, de 
Se aplecă spre Anuța 
gîie părul bălai.

— Iartă-mă, Anuța, 
tare obosit I

Mîrza zîmbi și oftă. Iși 
mîna pe umărul lui Adam : 
strînse puternic și prietenos.

Adame.

Adam ti 
în lumi- 
de spai- 

tulburare. 
Și-i mtn-

am fost

lăsă 
și îl

n lucru ni se pare incontestabil, 
piesa de debut a tînărului drama
turg Ion D. Șerban, „Casa lini
ștită** vădește talent. Cu toate stân
găciile inerente începutului, în ciu
da folosirii unor procedee oarecum 
uzate, asupra cărora ne vom opri 
mai târziu, piesa aduce totuși o notă

proprie, un suflu proaspăt. Mai mult la lectură, mai 
puțin din spectacolul Teatrului Armatei, remarci 
simțul dramatic al autorului, capacitatea lui de a 
reda scenic caractere, de a transmite într-o formă 
simplă idei prețioase nouă, probleme acute ale con
temporaneității.

Concepută în genul dramelor polițiste, piesa nu 
•e mărginește însă numai la efecte tari, la situații 
neprevăzute, la episoade palpitante; dincolo de a- 
ceste mijloace specifice genului, se dezvăluie în fața 
noastră caractere interesante, autorul făcîndu-ne în 
primul rînd martorii unei drame veridice, omenești, 
la a cărei evoluție crescîndă participăm. Eroul prin

cipal al piesei 
este pretinsul 
arhitect Luca 
Vîlcu, trimis în 
țară de un ser
viciu de spionaj 
din apus, cu mi
siunea imediată 
de a obținș in
venția unuia din
tre savanții noș
tri. Din 
moment 
acțiunea piesei- 
Spionul pătrun
de în locuința 
profesoarei Ioa
na Jimblaru, ne
poata inventato
rului, care, sub 
amenințarea pis
tolului, acceptă 
să-i dea găz
duire.

Cum va evo
lua spionul ? 
Care va fi ati
tudinea 
soarei ?

acest 
începe

profe-

că nu vă privesc
poate-așa cum i se cuvine frumuseții și puterii voastre: 
— mereu ca pentru ultima dată — 
că vă privesc așa cum îmi privesc prietenii, 
pe care îi știu pentru 
și care îmi dau liniștea 
„Și dacă n-ar fi ?
„Și dacă nu vor mai fi ?“

Aștept vremea când 
voi cere iertare, 
marei noastre-așezări 
și păcii din lume, 
marilor noastre construcții, 
că le privesc cu obișnuință și liniște 
ca pe voi și pe prietenii mei.

■' Alături de dușmanii 
poporului său nu mai poate rămîne, dar încotro s-o 
apuce ?

Fără să aibă complexitatea lui Luca, spionul Pop 
este de asemenea o figură interesantă. Cele două fa
țete sub care ne este prezentat : distins avocat și om 
cu maniere, țip vulgar și agresiv — sînt de natură 
a arăta cum gîndește și cum activează tipul fostului 
exploatator, dominat de o ură fanatică împotriva 
poporului, împotriva a tot ceea ce se construiește 
pentru viața nouă. Prezentând aceste două perso
naje paralele, Luca și Pop, autorul militează pentru 
vigilență și intransigență în fața oricărui dușman ce 
ar încerca să submineze munca noastră pașnică, ară
tând atât posibilitatea transformării unor oameni în-

lată primele întrebări pe care ți le pui — îndată află la marginea prăpastiei. 
ce observi teama febrilă, îngrijorarea și neliniștea 
lui Luca, inteligența și perspicacitatea Ioanei.

Cu toate că Luca se poartă brutal, uzînd de toate 
metodele „profesiunii** sale, de la șantajul violent 
pînă la folosirea pistolului ca argument decisiv, în
țelegi că înaintea ta nu se află nici spionul cinic și 
versat, nici criminalul de profesie, ci un altfel de 
tip, am putea spune, un caz particular.

lată cîteva amănunte semnificative. Luca desco
peră în biblioteca profesoarei un volum de versuri 
de Eminescu și se bucură, evocă cu sinceritate dure
roasă dorul de patrie care l-a încercat nu odată, 
apoi, aflînd de condițiile materiale create profeso
rilor la noi, rămîne puțin pe gînduri. In drum spre 
Ploești, unde trebuia să pună în aplicare planurile
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josnice ale stăpînilor săi, Luca descoperă — nu 
fără surprindere — că oamenii sînt veseli, fericiți, 
că s-au ridicat case noi, că stadioanele sînt pline, 
că mama lui — o pensionară modestă — trăiește 
bine, că are chiar bani puși deoparte, că familia sa 
duce o viață prosperă. încetul cu încetul el începe 
să înțeleagă adevărul. în țara lui oamenii trăiesc 
frumos, muncesc, sînt fericiți. Autorul dezvăluie în
tr-o formă simplă, plină de vigoare — evitând cu 
pricepere vorbele mari, lozincile — prin optica aces
tui transfug, cît de multe lucruri a înfăptuit poporul 
nostru în anii regimului de democrație populară.

Ca un văl de fum. ce se destramă în lumina pu
ternică a soarelui, începe să se spulbere în mintea 
lui Luca veninul propagandei calomnioase care i-a 
fost injectată în apus; el își dă seama că a fost min
țit, înșelat, tîrît într-o acțiune cu care nu are nimic 
comun, care e — chiar — împotriva intereselor lui.

„Nu mai știu cine sînt... Cine sînt ? Cine sînt ? 
Fără răspuns... Un om fără mamă, fără casă, fără 
masă... Cum se zice ? Fără nimic. Numai fără, 
fără, fără... Cine sînt ? Nu știu cine sînt ! „măr
turisește cu durere gazdei sale, Luca. Un om tânăr, 
oapabil să muncească, să viseze, să năzuiască — se

șelați vremelnic, cît și pericolul pe care-l reprezintă 
în țară sau peste hotare, foștii exploatatori, care nu 
vor să renunțe la „raiul pierdut** și luptă cu îndărăt
nicie desperată.

Acțiunea se desfășoară dinamic, conflictul este bine 
susținut, Ioana Jimblaru, profesoara ce va ajuta la 
demascarea bandei de spioni, este cu pricepere (deși 
puțin cam rigid) creionată, dialogurile sjnt firești, 
veridice, încercîndu-se, deși nu cu succes întotdea
una, portretizarea unui tip și prin limbaj. Toate 
acestea vădesc calitățile tînărului dramaturg.

I se poate reproșa totuși autorului, original de 
altfel în conturarea caracterelor despre care am vor
bit, folosirea unor procedee șablon în construcția 
dramatică. Vom da un singur exemplu. Mult prea 
uzatul sistem de șantaj — fotografia fratelui dispă
rut, pentru recrutarea de colaboratori, capătă la un 
moment dat o prea mare greutate în economia pie
sei. S-ar fi putut trece mai subtil, mai discret, pesta 
acest amănunt dacă nu se putea găsi unul mai inspi
rat. Prea fericit nu ni se pare de asemenea nici scur
tul episod liric al piesei.

Dacă Teatrul Armatei merită toate laudele pentru 
faptul că promovează piesa unui tînăr începător în

domeniul dramaturgiei, nu același putem
spune despre realizarea spectacolului. Spectacolul 
rămîne în ansamblu mult sub nivelul piesei, îngro- 
șînd slăbiciunile piesei, estompînd numeroase nuanțe 
și amănunte. Regizorul (Victor Bumbești), mergînd 
uneori pe linia celor mai facile și uzate mijloace 
scenice, a golit de nerv multe dintre personaje, re- 
ducîndu-le uneori la niște scheme fără viață. De 
pildă actorul G. Mazilu, care interpretează rolul lui 
Pop, este pus fie să urle, să gîfîie pentru a-și dez
vălui hidoșenia, fie să meargă pe vîrfuri, privind în
grijorat pe gaura cheii, de teamă să nu fie ascultat 
de cineva. Ce-a mai rămas din poza grandilocventă 
a personajului, din aerele sale de intelectual versat? 
Aproape nimic.

Dacă vreunul dintre interpreți, în speță G. Sion 
(inginerul Dragomir) sau Geta Cibolini (Ioana) ar 
fi făcut imprudența în timpul discuției din final să-l 
privească pe neașteptate pe musafirul lor Pop, s-ar 
fi îngrozit văzînd un om, ce părea la un moment 
dat pașnic, aruncîndu-le priviri de tigru înfuriat. In
tenția regiei de a sublinia ura feroce a lui Pop pen
tru oameni, putea fi realizată scenic mai discret, 
mai subtil. Era suficientă o privire plină de ură. 
răsărită dincolo de un zîmbet candid, și spectatorul 
ar fi înțeles pe deplin această nuanță.

De asemenea, discuția din actul II dintre Ioana 
(Geta Cibolini) și Luca Vîlcu (Florin Stroe) a fost 
penibil schematizată. în locul unei discuții calde, 
convingătoare, dusă cu evidenta intenție de a-l ajuta 
pe Luca să-și înțeleagă gravul păcat pe care era cît 
pe aci să-l săvîrșească — trădarea de patrie, asis
tăm la un cuvînt aspru și prea sonor, incapabil, după 
noi, să elucideze frămîntările eroului atât de suspi
cios, pentru a nu mai vorbi de mișcarea ilogică a 
actorilor, de lipsa de grijă față de amănunte.

In ceea ce privește distribuția, cu excepția Măriei | 
Sandu, în rolul mamei lui Luca Vîlcu, singura crea
ție de valoare din tot spectacolul, cea a lui Lucian 
Dinu, într-un rol episodic și, într-o oarecare măsură, 
a Getei Cibolini, ni se pare neinspirat alcătuită, 
în ciuda eforturilor evidente. Florin Stroe nu izbu
tește să susțină cu profunzime și gradație rolul cheie 
al piesei: Luca Vîlcu, iar ceilalți interpreți rămîn 
pe tot parcursul spectacolului sub nivelul mediocru 

Păcat că această acțiune lăudabilă și meritorie, 
formurea unui tânăr și talentat dramaturg n-a fost 
dusă cu consecvență pînă la capăt. Și Teatrul Arma
tei avea destule forțe actoricești și regizorale pentru 
a crea un spectacol valoros. Socotim. de aceea că 
eforturile pentru îmbunătățirea pe parcurs a specta
colului ar fi posibile și binevenite.

ADA S1MIONESCU

Tn cadrul u-) 
nor scurte note ] 

care vor apare J 
săptămthal, ne J 
propunem să pre- 1 
zentăm de fie- j 

care dată cîte un tablou din) 
Galeria de Artă Romtneascd sau J 
de Artă Universală a Muzeu-[ 
lui R^PR., însoțind prezentarea’» 
de cîteva date biografice refeA 
ritoare la autor.

începem acest ciclu cu Theo- J 
dor Aman (1631—1891) nu nu-i 

( mai pentru faptul că bogata șl j 
I multilaterala sa activitate artis- { 
(tică s-a impus cu putere la în- { 
f ceputurile plasticii romînești, j 
\cît mai ales pentru faptul că) 
I Theodor Aman poate fi soco- J 
tit părintele învățământului su-

C perior artistic din țara noastră, { 
i tot el fiind acela care s-a luptat 1 
(pentru înființarea primelor mu- j 
\ zee și expoziții periodice de) 
j artă plastică.
( Un autentic talent și munca j 
f neobosită, l-au ajutat pe maes- j 
î tru să-și îmbogățească neconte- ) 
I nit* registrul său tematic, îmbră-) 
! țișînd aproape toate genurile :) 
| compoziții istorice, portrete, pei- 
țsaje, scene de gen etc. Insufle-. 
\ țit de o mare dragoste pentru- 
f popor și de dorința ae a trezi 
' în oameni dragostea și înțele-' 
\gerea pentru artă, el exprimă 
C prin limbajul său plastic nu nu- 
( mai pagini emoționante din is-. 
(toria țării noastre ci și multi- 
f ple âspecte ale vieții de la țară. 
} DZn această categorie de tu-' 
țcrări fac parte „Horele"; care. 
j ne aduc tot optimismul și dra-- 
fgostea de viață-a omului de la 
(țară, in ciuda vieții trudite și 
pline de nevoi a țăranului de

> altă dată, fondul său robust și 
speranța într-o viață rnai bună, , 
ne apare în aceste tablouri ca. 
an strigăt de veselie și dd via,; ■ 
ță. într-una din aceste lucrări, ■ 
țăranii îmbrăcați în straie de 
sărbătoare, joacă hora pe, mar
ginea unui drum prăfuit: Paieta, 

ț bogată și armoniile cromatice 
( accentuează aspectul de sârbă- • 
f toare și veselie, iar desenul si- 
i gur și precis mărește, autentici- 
l tatea și realismul scenelor.



15 ani de la asasinarea utecistului ]u«tin Georgescu

Jihi din trecutul 
studentimii revoluționare

Toamna .anului 1. .... __
nele mărimilor .de la Siguranța 
generală sună strident anunțind 
preludiul unor noi asasinate: in 
sălile de tortură de la etajul II 
al Prefecturii, sînt „anchetați" ci- 
țiva activiști ai Partidului. Comu
nist și . ai. Comitetului județean 
Ilfov al.UT.C. .

Ordinele sosesc, prompt : cu ori. 
ce mijloace să țțe smulse de la . . . .
arestat! cît mai multe date. Agen- și demnitate t .. . ___
tul provocator'care i-a, trădat știe spre un singur drum. Natural că 
despre ei doar că . sînt activiști 
de seamă ; dar ce legături au, 
unde sînt casele conspirative, ce 
acțiuni sînt în curs de înfăptuire 
— iată cîteva date deosebit de 
prețioase.care numai, d.e la. ares
tați pot. fi luate,/.Cu orice preț ele 
trebuie'aflată.

La prefectură comuniștii și ,ute- 
ciștii au. rezistat tuturor schingiui-

1942. .Telefoa- cee din tară, s-a închegat—mărtu
risii dar neorganizat — un grup 
de rezistentă antilegionară care 
strecura în pupitrele huliganilor 
comunicatele despre victoriile 
eroicei armate republicane spa- 
hiole sau aducea la ordine — cu 
promptitudine specific tinerească 
— încercările de violentă fas
cistă.

Lupta pentru dreptate, adevăr ... j---- ,._.s uman3 duc< sigUr
. „ " ■■ ■__ ■

și. conducătorii acestui grup au 
găsit drumul, cu ajutorul unora 

.' . * 
le-au pus în mînă [ 
Marx. Engels. Lenin, din"Darwin 
și, alți oameni de știință. Găsind 
un mediu prielnic, sămînța revo
luționară a încolțit. Așa se face 
că în toamna anului 1939, la 

_ , __ ___ ........................liceul Matei Basarab a luat ființă 
rilor și tuturoi ademenirilor : n-au . 0 organizație U.T.C. In primăva- 
trădat nimic. înnebuniți de furie. rȘ anului 1940^ organizația — si 
călăii s-au năpustit în repetate “ 1’'‘ * *’ "
rînduri asupra victimelor. Mai 
ales unul dintre prinși îi sfida pe 
agenți prin tăția de care dădea 
dovadă. Impotrivă-i s-au aruncat 
fără socoteală călăii. Și, la un 
moment dat și-au dat seama că 
cel pe care-i schingițiiesc, nu mai 
trăiește.

Un arestat mort în timpul și 
din cauza anchetei ?

Asemenea lucru îl interzicea 
pînă șl Justiția ; cea- legată la 
ochi, cea neîndurătoare. Cum pu
teau scăpa criminalii cu ștat de 
plată de urmărirea Justiției ? Fo- 
losindu-se de faptul că era oar
bă. Au aruncat cadavrul în curte. 
Medicul legist a venit apoi și a 
încheiat actele : arestatul Justin 
Georgescu s-a sinucis.

..Așa a fost asasinat de bestiile 
fasciste utecistul Jtistin Geor
gescu.

Drumul de luptă 31 lui Juștin în
cepuse cu puțini ani înainte de 
mfrșavui asasinat.fEra în timpurile 
din preajma războiului criminal 
antisovietîc. Cercurile conducătoa
re se străduiau .să , fascizeze țara. 
Ele căutau să prindă tineretul în 
mrejele fascismului și șovinismu
lui. La . liceul Matei Basarab 
din Capitala, de exemplu, elevii 
legionari, întruniți . în „Frățiile 
de crude" — sprijiniți, de un 
pumn de „profesori" dezaxați, care 
voiau să. educe .tinefețu! în. spi
ritul bîtei , și pi stotului —■ tero
rizau elevii săraci după conside
rente rasiale și. pplițjțe/ itlstau
rind în liceu reguli ce se voiau 
atotputernice. . IFlre^:, împotriva 
acestei bande ramificată în toate 
clasele cursului superior, s-au ri
dicat, indignați, profesorii cins
tiți Și elevii patrioți, dotâti cu în
drăzneală, curaj,'demnitate, spirit 
de inițiativă. Ca-și în celelalte li-

l-au cunoscut pe Justin Georges
cu povestesc, însă, că toate pla
nurile fasciștilor au eșuat dato
rită vigilenței imprimată uteciș- 
tilor, cu deosebită pricepere, de 
către Justin. Devenind cea mai 
puternică organizație utecistă li
ceală din București, organizația 
de la Matei Basarab a fost che
mată să participe săptămînal la 
răspîndirea de manifeste în oraș, 
iar conducătorului ei i-a fost în
credințată conducerea unui grup 
tehnic în cadrul sectorului IV.

. . . ____ In 1941, terminînd liceul, Jus-
dintre părinți și profesori, care tin Georgescu s-a înscris la Fa- 

"j.- roină pagini din cultatea de litere și filozofie, de
venind în scurtă vreme conducă
torul organizației U.T.C. a Uni
versității din București, iar în 
1942 activist al Comitetului Ju
dețean Ilfov al U.T.C. In această 
perioadă. Siguranța a început 
serioase investigații în rîndul 
studenților datorită faptului că 
protestul popular antirăzboinic 
găsea un ecou din țe în ce mai 
puternic în sălile tfe pe strada 
Academiei.

Născut în 1922, Justin Geor
gescu a căzut în plină bătălie 
pentru eliberarea țării de zăbra
nicul exploatării și pustiirii. Jert
fa sa, la 20 de ani — vîrsta dă
ruirilor entuziaste dar și a celor 
mai înaripate visuri — a consti
tuit și ea o piatră la temelia 
Romîniei noi.

Iar astăzi, cînd comemorăm 15 
ani de la asasinarea sa, Justin 
Georgescu e un simbol al luptei 
studentimii revoluționare din 
tara noastră.

cărei responsabil era Justin Geor
gescu — ființa cu două celule 
care activau intens. Sprijinit de 
legăturile superioare, Justin Geor
gescu — orfan crescut în condi
ții vitrege — fire matură, chib
zuit, calm, talentat organizator, 
a știut să conducă acțiuni în
drăznețe. Intr-atît devenise orga
nizația U.T.C. de puternică — 
protesta cu vehemență împotriva 
atitudinii reacționare a profeso
rilor fasciști, cerea direcțiunii să 
înceteze eliminarea elevilor să
raci pentru întîrzieri în plata ta
xelor — îneît legionarii au în
cercat să infiltreze în rîndurile 
ei elemente trădătoare. Cei ce

mK ?

Pe ogoarele gospodăriei de stat Buftea, regiunea București, se însămînțează griul de toamnă. Tn 
clișeu: unul din tractoriștii din brigada lui Mihai Ciocănescu în plină activitate.

' ■ -

Oaspeți finlandezi primiți de tovarășul 
dr. Petru Sroza

La 18 septembrie, tovarășul dr. 
Petru Groza, președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a pri* 
mit pe prof. Eino Saari, membru 
al Academiei de științe din Fin
landa, președintele Partidului 
Populist din Finlanda care se află 
în țara noastră.

La primire a fost de față tov. A. 
Bunaciu, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

în aceeași zi tovarășul dr. Petru

Groza, președinlele Prezidiului 
Mafii Adunări Naționale a peișirt 
pe deputatul finlande* Wțnnjir 
Henrikssonv președintei* grupiiTui* 
parlamentar social-democrat din 
Finlanda și redactor țef al ziarului 
„Social-democraaten".

La primire a asistat, tov. A. Bu- 
naciu, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale.

(Agerpres)

Vizitele delegației 
parlamentare a R. P. Albania

GH. PANA

Plecarea d-lui Daniel Mayer
Adunări Naționale, Gh. Vasilichi, 
membru al Comitetului grupului 
parlamentar pentru relațiile de 
prietenie romîno-franceze, Gheor- 
ghe Stoica, membru al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, Ion 
Pas și Petre Drăgoescu, precum 
și Traian Micu, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, și 
alții.

A fost de față Jean Deciry, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Franței la București.

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala dl. Daniel Mayer, preșe
dintele Comisiei de Afaceri Ex
terne a Adunării Naționale Fran
ceze, care a făcut împreună cu 
soția o vizită de cîteva zile în 
țara noastră la invitația Comisiei 
de politică externă a Marii Adu
nări Naționale a R.P. Romîne.

La plecare, la aeroportul Bă- 
treasa. * “ J *"*:î
Mihai 
misiei

erau prezenți deputății 
Crucea.nu, președintele Co
de politică externă a Marii

Filme în premieră
ectranele cinematografelorPe .

din Capitală vor rula săptămîna 
viitoare noi premiere.

Spectatorii bucureșteni vor pu
tea vedea filmul „Primăvara pe 
strada Zarecinaia**,' o valoroasa 
realizare a studiourilor sovietice.

Studiourile din R.D. Germană 
prezintă filmul „O întîmplare la 
Benderath**, iar cele cehoslovace 
filmul „Păianjenul de aur**.

Va mai rula filmul „Vrăjitoa
rea**, o coproducție a studiourilor 
franceze și suedeze.

Sosirea unui grup de deputați englezi
La invitajia Grupului national 

romîn al Uniunii Interparlamen
tare, vineri după amiază a sosit 
în Capitală venind cu avionul de 
la Londra un grup de deputați 
englezi din ambele Camere ale 
Parlamentului Britanic. Grupul, 
compus din reprezentanți ai par
tidelor conservator și laburist este 
condus de Sir Herbert Butcher.

Din grup fac parte: lordul St. 
Oswald, Patrick Maitland, Wil
liam Wilkins, J. M. Temple, Wil
liam Hannan, Edward Malallieu, 
Ronald Bell.

D-na Edith Summerskill, care 
se află în tară de cîteva zile, face 
de asemenea parte din acest 
grup.

Cu același avion s-au înapoiat 
în țară deputății C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, secretar al Comi
tetului de conducere al grupului

național romîn al Uniunii Inter
parlamentare, B. Solomon, acad. 
Andrei Oțetea și C. Nistor, mem
bri ai Comitetului, care au parti
cipat la Conferința anuală a 
Uniunii interparlamentare desfă
șurate recent la Londra.

Adresîndu-se oaspeților, scriito
rul Demostene Botez, vicepreșe
dinte al Comitetului de conducere 
al Grupului Național Romîn al 
Uniunii interparlamentare a spus 
printre altele : „In numele Grupu
lui Național Romîn al Uniunii In
terparlamentare, ca și în numele 
tuturor celor de față, vă urez bine 
ați venit în țara noastră**.

A răspuns conducătorul grupu-

lui de deputați englezi, Sir Her
bert Butcher, care a spus printre
altele: „Am venit aici împreună 
cu prietenii mei din parlament 
cunoscînd mai puțin despre Ro- 
mînia decît ar dori fiecare din 
noi Să cunoască. Sperăm să aflăm 
acestea în cursul vizitei noastre.

Unii dintre noi sprijină guver
nul britanic, alții se opun guver
nului, însă sîntem unanimi în 
stima noastră cea mai profundă 
pentru colegii noștri, membri ai 
parlamentului din Romînia pe 
care am avut plăcerea să-i 
găzduim la Londra cu prilejul re
centei conferințe anuale a Uniunii 
Interparlamentare*'.

Continuîndu-și călătoria în țara 
noastră delegația parlamentară a 
R. P. Albania, în frunte cu Pilo 
Peristeri, vicepreședinte al Prezi
diului Adunării Populare a R. P. 
Albania, însoțiți de tov. deputat 
Simion Bughici și Miha Lako, am
basador al R. P. Albania la Bucu
rești. a vizitat vineri dimineața 
Castelul Peleș și Casa de cultură 
a Orașului Sinaia, unde s-au în
treținut cu numeroși oameni 
muncii aflați la odihnă.

La ora 11 oaspeții au părăsit 
Sinaia tndreptîndu-se spre Orașul 
Stalin.

Sosirea membrilor delegației 
parlamentare a R. P. Albania în 
Orașul Stalin a prilejuit o căidu- ■ 
roasă manifestare de prietenie din (_■ 
partea locuitorilor orașului.

Un grup d© tinere fete a înmî- < 
nat oaspeților buchete de flori.

Tov. Pilo Peristeri, conducăto
rul delegației a mulțumit pentru 
primirea călduroasă făcută dele--ai

Succese ale șahiștilor noștri peste hotare
i i

INFORMAȚII
Oamenii de știință din Marea 

Britanie G. R. Clemo și William 
Alexander Waters, chimiști care 
fac o vizită în țara noastră au fost 
în zilele de joi și vineri oaspeții 
oamenilor de știință din orașul 
Iași.

Savanții englezi au vizitat In
stitutul de cercetări chimice a fi
lialei Iași a Academiei R. P. Ro- 
mîne. Universitatea „Al. I. Cuza“ 
și Institutul Politehnic, precum și 
Fabrica de antibiotice. De aseme
nea, oaspeți britanici au vizitat 
monumente de artă și orașul Iași.

★

Cu prilejul împlinirii a 2.000 de 
ani de la nașterea poetului Ovidiu, 
Poșta romini oa scoate in luna 
octombrie un timbru comemorativ 
a cărui valoare este 1,75 lei.

¥

★

0 poveste cu niște tichete
Tn istoria C.F.R.-ului povestiri 

ca cea de Io, sini cunoscute din. 
ziua ctrid au fost introduse .tiche- 
tele pentru locuri la unele tre- 
nuri. „ „ n jInițiativa organelor C.F.R, de a 
asigura călătorilor condiții bune 
și confortabil? eșț?-, lăudabila. 
Mai puțtn lăudabil este însă rfio- 
dul- In' căra dă înțeleg unii ca
sieri să elibcr?ie ticlietele._ DJ1}: 
chiar trei călători pe același loc. •

In ziua de- 18 septembrie 1957, 
orele 10 am fost la agenția de 
voiai ,din Calea Victoriei, de unde 
am cumpărat pentru trenul 401 
din aceeași zi biletul de tren 
2728, suplimentul.2294 și tichetul 
nr 8641 pentru locul 30 din vago
nul nr-. 1. Cu mine a mai fost șl 
un alt tovarăș care a luat bilet 
pentru același tren, locul 29 pen
tru Satu Mare. în '.tren noi ne-am 
ocupat locurile respective indi
cate pe tichet. Nu mare ne-a fost 
mirarea cînd s-au prezentat și 
alți călători cu tichete vîndute 
pentru, același loc, pe distanțe 
însă mai mici, la Orașul Stalin 
etc. Vă închipuiți ce scandal s-a 
produs.

Și iată că din cauza iresponsa
bilității unor casieri am avut mari 
neplăceri.

Se impune ca cei ce s-au făcut 
vinovați de acestă neglijență să 
fie trași la răspundere* '.

IOSIF LUNGESCU

Izvoare de ape minerale sau...?

Centrul școlar veterinar Bucu
rești, anunță că la data de 25 
septembrie se va ține un nou 
examen de admitere în școala de 
maiștri veterinari. Se primesc ab
solvenți ai școlilor profesionale 
veterinare. Informații suplimen
tare se dau zilnic între orele 
10—14 la secretariatul școlii, 
București, str. Justiției nr. 55, 
telefon 5.65.96.

Se face cunoscut celor intere
sați că la data de 1 oct. 1957 
se va ține examenul de admitere 
in Școala Tehnică Veterinară 
care are o durată de studii de 
2 ani.

Se primesc absolvenți ai școli
lor medii de 10 ani cu diploma 
de maturitate.

CRIPTOGRAMĂ 10 puncle

Pornind dlntr-un anumit loc și citind silabele din 
ordinea săriturii calului la jocul de șah, veji putea 
îndemn adresat tineretului de marele poet sovietic 
kovskl.

încăsuțe 
afla un 

V. Maia-

HAGA 20 (Agerpres). — în 
turul opt al campionatului mon
dial feminin de șah, echipa R.P. 
Romîne a repurtat o nouă victo
rie prețioasă, întrecînd cu 2—0 
reprezentativa Olandei din care 
face parte și maestru internațio
nală Fanny Heemskerk, fostă fi
nalistă a campionatului mondial 
individual. în urma acestei victo
rii echipa noastră se află pe locul 
trei în clasament. în celelalte în- 
tîlniri s-au înregistrat rezultatele: 
U.R.S.S. — R.D. Germană lVz— 
V2; Iugoslavia — Anglia IVs—Ut; 
R.P. Ungară — R.P. Bulgaria 
V2—V2 (o partidă întreruptă). O- 
landa a avut zi liberă.

înaintea ultimului tur echipa 
R.D. Germane, care și-a terminat 
toate partidele totalizează 10 
puncte, fiind urmată de U.R.SS. 
— 9j/2 puncte și R.P. Romînă — 
8V2 puncte cu un meci mai puțin 
fiecare.

SARAJEVO 20 (Agerpres). — 
Șahistul romîn Victor Ciocîltea 
continuă să se mențină în lupta 
pentru primele locuri la turneul 
internațional de la Sarajevo. In 
runda a 9-a reprezentantul nostru’ 
a cîștigat o frumoasă partidă da 
atac în fața iugoslavului Kozo 
Ara, trecînd pe locul doi în clasa
ment la o jumătate de punct de 
lider. Alte rezultate din runda a 
9-a: Țvetkov—Smailbegovic 1—0; 
Puc—Udzvarlic 1—0 ; Osmanagic 
—Mărie.0—1; Karaklajic—Trifu- 
novic 1/2—1/2 ; Milie—Bogdano- 
vic (întreruptă).

Clasamentul după 9 runde : l.> * 
Puc (R.P.F. Iugoslavia) 6V2 punc
te ; 2—3. Ciocîltea (R.P. Romînă), 
Marie (R.P.F. Iugoslavia) 6 punc
te ; 4. Smailbegovic (R.P.F. Iu
goslavia^ 5 puncte (o partidă în- 
întreruptă) ; 5?—6. Trifunovic.
(R. P. F. Iugoslavia), Țvetkov - 
(R. P. Bulgaria) 5 puncte. La tur
neu- padicipă 12 șahiști.

Dragi 
tovarăși,

. M-am întors 
nu de mult din 
concediu de la 
Sinaia. Aici am 
făcut o serie de 
excursii foarte 
frumoase care 

v. »------- ’firii vor rămîne
„pred mare .repartizează, doi, ca 0 amintire 
r. . ..... plăcută.

Printre foto
grafiile pe care 
le-am făcut se 
găsește însă și 
aceasta pe care v-o trimit și care 
nu prezintă un rezultat al unui 
cutremur sau al unor avalanșe, 
ci mai degrabă rezultatul nepă
sării unor organe „competente". 

In centrul orașului Sinaia 
sînt o serie de indicatoare cu 
marcaje pentru excursioniști. 
Printre ele se găsește o tăblie 
mai mare decît celelalte care in
dică : Spre izvoarele de ape mi
nerale Valea Cîinelui 4.000 m.: 
Spre Piatra Arsă; Spre Piscul 
Cîinelui etc.

Cum intr-una din zile la Casa)l

rale din Valea Cîinelui — care 
ar avea un efect terapeutic egal Jj 
sau chiar mai bun ca cel al ape- u 
lor Căciulata — m-am dus și eu ( 
să gust aceste ape.

Ajungînd la locul cu pricina 
unde știu că nu cu mulți ani în « 
urmă s-a făcut inaugurarea unui 
izvor amenajat, am imortalizată 
priveliștea în fotografia alătu- ă 
rată.

ȘERBAN ANDRONESCU 2 
student

)’ 
«S ««««SPSS.

Mica publicitate
D. . o 4 biciclete din cele 10 reparti-

I S p 8 r U > zate salariaților întreprinderii
„Carbonifera" din raionul Caransebeș.

Pentru informații detailate in ceea ce privește modul în care 
s-au rătăcit; unde și în ce tondifii, adresăți-vă tovarășilor An- 
dronlc Victor (președintele comitetului sindical) și Tomescu 
Constantin de ia întreprinderea „Carbonifera" care au avut 
grifă să Ie repartizeze unor foarte buni cunoscut! ai lor.

A J-i- I j _ Directorul căminului cultural
Audiție la rad'O ^jn comuna Vărădia, raionul Ora- 

vița, tov. Ogrin tiberlu, organizează in apartamentul său o au
diție — dr ăstă dată colectivă — a emisiunilor radio.

Evenimentul are loc cu prilejui sărbătoririi a un an și jumă
tate de cînd prin contribuția locuitorilor comunei a fost cumpă
rat aMUtnl de radio pentru căminul cultural.

Se recomandă Jinută de gață, avîndu-se în vedere evenimentul.

P,_ . - .... Ofer căruță, camion, eventual
'©Stări de serviciu șj a||e vehicole, plus deservirea

complectjt.'.Cons'iliuiîii de conducere al gospodăriei agricole co
lective JWbâi Bravi» — raionul Istria — pentru a aduce de pe 
cîrfip ftiuștarul cultivat, pe. ogoarele gospodăriei.

Deși âu.trecut 31 Jpn'i de cînd a lost strîns în căpi(e, nimeni 
nu s-a gindft șa-î ducă la adăpost și să-l treiere.

Ploile, sdatete' au înnegrit muștarul, grindina și vîntul l-au 
scuturat. ." , ,

Noi știm că miiștaruFare proprietatea de a ustura. N-ar fi rău 
ca într-o adunare generală a gospodăriei colectiviștii să ser
vească președintelui gospodăriei o cataplasmă cu muștar...

' Diipă corespondențele trimise de •'
7 GitEORGHF HOȚEA - activist, 
'ciLEUCAMON — funcționar, 

GĂVRILA GHEORGHE — muncitor.

i îss ass est sa sa =« «w ss =» as sw sw »» «s sw

Loto Central
La tragefea specială Loto Cen

tral din seara zilei de 20 sep
tembrie 1957, au fost extrase din 
urnă următoarele 9 numere: 
29, 66, 5, 45, 13, 44, 83, 47, 20

La a doua extragere din urnă 
pentru premii în obiecte au 
ieșit următoarele 5 
76, 23, 50, 79, 88.

Fondul general de
,’i‘țară este de 3.721.495 lei.

numere:

premii pe

Dc cc ajung cu lutlrzlcrc 
ziarele in raionul llrgovlștcȘ

(Urmare din pag. l-a)

la îndemînă o șaretă cu cal, totuși 
nu-și fac datoria.

Cît privește schelele petrolifere 
din raion, nici aici situația nu se 
prezintă mai îmbucurătoare. La 
schelele petrolifere Ochiuri, Suța 
Seacă, Dragomirești, gazetele a- 
jung abia după două zile. La 
punctele îndepărtate de lucru ale 
schelei Tîrgoviște cum sînt: Gura 
Ocniței, Sudești, Voinești, ele a- 
jung la un interval de 3—4 zile. 
Dar faptul că 'ajung la locurile de 
destinație nu înseamnă că ele par
vin... și petroliștilor. O întreagă 
filieră de difuzare birocratică, face 
ca ziarele să întîrzie mult timp. 
Ce se întîmplă ? Comitetele de în
treprindere ale schelelor le împart 
pe secții, secțiile le împart pe 
grupe, grupele și ele le mai țin 
o zi, chiar două, pînă le distribuie 
organizatorilor de grupe, care la 
rîndul lor le țin zile întregi. Astfel 
petroliștii primesc ziarele la sfîr-

șitul săptămînii, dacă nu în ziua 
de leafă sau de chenzină. La se
diile comitetelor de întreprindere 
de mai sus, zac maldăre întregi de 
ziare nedistribuite, iar oolecțiile 
ziarelor sînt puse la punct numai 
în caz de control. Un exemplu : 
schela Tîrgoviște.

Cîteva cuvinte în concluzie
Situația difuzării presei în ra

ionul Tîrgoviște nu se prezintă 
(după cum se vede din scurta re
latare de mai sus) deloc mulțumi
toare. Se impun măsuri grabnice 
pentru ca această stare de lucruri 
să fie remediată. Oficiul poștal ra
ional și celelalte foruri compe
tente au datoria să reglementeze 
această intolerabilă stare de lu
cruri care-i privează pe cititorii 
ziarelor de un drept elementar: 
informarea promptă asupra eve
nimentelor interne și internațio
nale.

Finalele campionatelor de box
Stadionul Republicii va găzdui astă seară cu începere de la ora 

19,30 ultimul act al campionatelor republicane de box; fina ele 20 
dintre cei mai buni boxeri ai țării în frunte cu 6 dintre campionii de 
anul trecut, vor lupta la această ediție pentru a intra in posesia 
celor 10 titluri. Cu mare interes este așteptat meciul din cadrul 
categoriei muscă in care M. Dobrescu (C.C.A.) primește renlica 
dinamovistuiui Puiu Nicolaie.

Programul complet al partidelor este următorul ; M. Dobrescu 
(C.C.A.) Puiu Nicolaie (Dinamo) ; V. Șchiopu (C.C.A.) C. 
Gheorghiu (Dinamo ; I. Mlhalik (Flamura Roșie) — V Stoiaho- 
vici (Energia); M. Trancă (Dinamo) — D. Done (Energia); C 
Dumitresfu (Dinamo) — C. Gherasim (Energia) ; M. S*oian 
(Știința) I. Dragnea (Dinamo) ; V. Tită (C.C.A.) — C. lordache 
(Dinamo) ; P. Deca (Dinamo) — D. Gheorghiu (Dinamo) ; Gh. 
Negrea (C.C.A.) — I. Ferenczi (Energia) ; D. Ciobotaru (Dinamo) 
— V. Mariuțan (Dinamo).

Campionatele republicane de ciclism
în cadrul campionatelor repu

blicane de ciclism pe pistă, vi
neri s-a disputat proba de urmă
rire pe echipe. Cicliștii de la 
C.C.A. s-au prezentat mult mai 
bine pregătiți decît dinamoviștii, 
principalii lor concurenți, astfel 
că în finală s-au întîlnit cele două

Intîlnire între ziariștii de sport romîni și străini
Vineri la amiază a avut loc la 

Casa Ziariștilor din București o 
întîlnire între ziariștii de sport 
din Capitală și un grup de ziariști 
străini care au urmărit cea de a 
X-a ediție a campionatelor inter
naționale de atletism ale R. P. 
Romîne.

Cu acest prilej ziariștii ameri
cani Edgar Clark de la „Time". 
„Life” și „Sport Tllustred", Katha.

selecționate ale C.C.A. Victoria și, 
titlul de campioană a revenit ec .i- 
pei C.C.A. II, alcătuită din C. Du
mitrescu, 1. Vasile, l. loniță și 
C. Florescu. în semifinale C.C.A. . 
a stabilit și un nou record al ța
rii, parcurgind 4.000 de m. in 
4?57*3f 10.

rine Clark, de la International. 
News Service, precum și ziariștii 
Peter Vebersax, șeful secției euro
pene de sport a agenției ameri-, 
cane United Press, J. V. Balvani, 
redactor al ziarului elvețian „Tri- ’ 
bune de la Lausanne și Alexandr 
Constantinovici, redactor al zia
rului iugoslav Sport-Belgrad. au 
avut un schimb de impresii cu 
ziariștii romîni. Intîlnirea s-a des
fășurat într-o atmosferă priete-' 
nească.

de cultură s-a prezentat o mono- $ 
grafie a orașului Sinaia și s-a! 
vorbit de izvoarele de ape mine- g
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« giune sau de la București, Pui- 
" Ca îi trăgea de-o parte încredin- 
țț, țîndu-i că are să le destăinuia 
țț lucruri de mare importanță. A- 
țț vea el un necaz de vărsat pe 
$ toți cei care i-au spus-o în față 
$ că aici în colectivă nu se mun- 

cește cu gura, ci cu brațele.
— Tovarășe, eu vă spun fără 

$ înconjur — declara el celor 
„de sus** apleeîndu-se la ure- 
chea lor, la noi lucrurile nu 

g merg bine.
$ — Cum așa? Văd că oame-
$ nii sînt foarte mulțumiți de 
$ colectivă, se împacă bine între 
li ei, fie că sînt romîni, unguri,
II sau romi. Se cîștigă bine, chiar 
ll foarte bine, colectiva e bogată... 

țiU. Nu pricep.

(Urmare din pag. l-a) 
întreabă mereu în gînd: „cum 
or putea unii oameni să-și 
murdărească sufletul fără să le 
roșească obrazul?**

In gospodăria lor a fost un 
om, fierarul Puica Andrei, care 
l-a miniat și l-a întristat pe Pop 
Petru. Puica Petru, om fără 
rușine și cinste, a încercat să 
arunce cu noroi în obrazul co
lectivei. Trîntor fără pereche, 
Puica umbla toată ziua creanga 
prin sat și trăncănea din gură, 
începuse să nu-i mai placă să 
țină barosul în mînă la dogoa
rea focului și pentru o gură 
de țuică afurisită, mergea în 
casa chiaburilor și bîrfea colec
tiva.

— Toți sînt niște hoți, fură 
de sting pămîntul. Or s-ajungă 
de rîpă, mai mult ca sigur.

Cînd venea cineva de la re-

Puica se apropia și mai mult 
de urechea lor și șoptea închi- 
zîâd puțin din ochi în semn că 
știe el ce știe:

— Se fură, tovarășe, se fură.
— Cine fură?
— Nu pot spune precis cine, 

dar se fură.
S-au făcut controale serioase 

la magazie,- în acte, dar nu ie
șea nici măcar o grăunță lipsă. 
Colectiviștii l-au mustrat intr-o 
adunare generală pentru min
ciună și bîrfeală, pentru fap-

Dar a mai făcut asta și altă
dată, continuînd să bîrfească și 
să spună minciuni prin sat, a- 
runeînd cu noroi în obrazul 
colectivei. Colectiviștii l-au 
mustrat și l-au dojenit în vreo 
patru rînduri. Cînd au văzut 
însă că el, pe lingă faptul că e 
un om fără onoare, măi e și 
necinstit, l-au exclus din gospo
dărie^

O întîmplare tristă, tragică . 
chiar, s-a petrecut însă cu co
piii săi și, mai ales, cu Maria;

tăcută, fără să se uite la ni
meni. Fetele au încercat să glu
mească cu ea, dar Maria nu 
le-a răspuns ; ceva tulburător 
și dureros se petrecea în sufle
tul ei. Nimeni n-a îndrăznit 
să-i spună să nu mai vină la 
lucru, niciunul n-ar fi avut cu
rajul să o poată privi în ochi 
în clipele cînd avea să rosteas
că vorbele acelea grele : „Ma
ria, tu nu mai ai dreptul să 
muncești în colectivă, cu nai** 
Chiar și președintele și cei din

O DESPĂRȚIRE
tul că spunea în casele tuturor 
dușmanilor colectivei tot ce se 
discuta în ședințele colectiviști
lor. Puica însă nu s-a lecuit. 
Gura lui spartă, atunci cînd 
era udată cu o țuică, își dădea 
drumul și nu se mai oprea. Pe 
lingă astea, el, care-i acuza pe 
alții, fără temei, că Jură, a sus
tras în mai multe rmduri bani 
din averea colectivei. Fierăria 
colectivei primea comenzi și din 
afară, de la particulari. Banii 
pe care-i lua pentru lucrările 
făcute, Puica îi băga în buzu
narul său.

— Unde sînt banii? — îl 
întrebau colectiviștii. Pentru 
munca asta tu primești zile- 
muncă, la fel cu noi. Banii 
sînt ai colectivei.

— Păi, i-am cheltuit, am să-i 
dau eu.

o fată de o cinste și o hărnicie 
deosebită. Mafia, care era în
vățată cu colectiva, cu fetele și 
băieții de aici, cu toți oamenii 
pe care-i iubea de parcă ar fi 
fost toți din casa lor, nu putea 

creadă că odată cu tatăl ei, 
ea nu va mai fi în colectivă: l 
se părea ceva cu totul nefiresc, 
care ieșea din puțerea ei de îitr 
țelegere, să nu mai fie la un 
loc cu ceilalți oameni, să nu 
mai vină în fiecare zi în colec
tivă. care de acum se confunda 
în chip firesc cu casa și fatriir 
lia ei; rosturile vieții i s-ar fi 
părut încîlcite altfel. „Nu,, nu, 
asta nu poate să se întîmple** 
— își spunea ea singură, apă- 
rîndu-se. Și Maria a continuat 
să vină la lucru. Venea de di
mineață, mai înaintea celor
lalți, și începea să muncească

conducere amînau de pe o zi 
pe alta și, ori de cîte ori o ve
deau, simțeau că Ceva îi tul
bură, și-i ocoleau privirea. 
Pînă la urmă s-a hotărît să 
facă treaba asta paznicul pen- 
try. că el, bătrînul, știu să se 
apropie mai mult de sufletul 
oamenilor. Cînd vine diminea
ța la lucru, s-o oprească și să-i 
spună adevărul, pe care eu. de 
altfel, îl bănuia, dar nu-l cre
dea.

Astăzi de dimineață. Pop 
Petru a venit din zori la co
lectivă și s-a plimbat prin 
curte posomorit. Cînd au în
ceput să vină colectiviștii, bă
trînul îi privea trist și îngîn- 
durat. Maria intră in curte se
rioasă, cu privirea tăioasă și 
limpede, gata parcă să înfrun
te pe cineva. Paznicul o lăsă

puțin să vorbească cu fetele, 
apoi, cîtid toți ceilalți înce
pură să plece, o chemă deo
parte, sub șopron. Ea îl privea 
lung și, deși știa ce-o să-i spu
nă, aștepta încordată, nervoa
să, cuvintele lui.

— Mărioară, început bătrî- 
nul mingiindu-i părul moale, 
de fetișcană. Nouă la toți ne 
pare rău de tine. Tu ești o 
fată de treabă, harnică, veselă, 
frumușică. Ne plăcea să fii cu 
noi, dar Vezi tu... Tu știi ce 
s-a întîmplat cu taică-tu, care 
n-a fost un om cinstit. El nu 
s-a gîndit la voi. Caută-ți și tu 
un rost undeva, deocamdată, 
intră la o meserie.

Maria început să plîngă în
cet, cu fața ascunsă în pumni.

— Ei hai, nu plînge, nu fii 
copil. Mai stai și tu acasă pînă 
împlinești optsprezece ani și a- 
tund o să te înscrii din nou 
singură. La noi poți să vii ari
cind. ca la tine acasă. Mă în
țelegi, Mărioară?

Mărioara dădu din cap su- 
ghițînd și plecă încet. Bătrî- 
nul paznic se uită după ea cu 
capul plecat și simți cum îi 
curg pe obrazul slab și nebăr
bierit cîteva niărgele calde de 
lacrimi

— Dacă ai vreun necaz — îi 
mai spuse el încet — să vii 
pe la noi. Și nu fii așa amă- 
rită. Las-că tot cu noi o să fii 
pînă la urmă.

Apoi, uitînd că doctorul i-a 
spus că n-are voie să se bu
cure și să se întristeze, bătri- 
nul paznic se lasă toată ziua 
pradă tristeții.

Moulin Rouge—PATRIA. BlJCtl. 
REȘTI. GRADINA PROGRESUL ; 
Ghimpele - REPUBLICA, ELENA 
pavel, ALEX SAU IA. N BAL. 
LBSCU , Echipajul vasului Nadej- 
da - MAGHERU, CENTRAL Ca. 
mella - V. ALECSANDRI Ri
chard al Hl-lea (ambele serili — 
I. C. FRIMU, I Mai . Călătorie 
misterioasa - LUMINA ; Fedra - 
VICTORIA. AUREL VLAICU : 
Odată tn viață - DOINA, tnvă- 
lă'oa.rĂa din Saull - MAXIM 
GORKI ; Muzeul militar. Puiul de 
șacal șl puful de cămilă. Nașterea 
grădinii. Clnelrelon Iepurele nu 
vrea să învețe - TIMPURI NOI; 
Căpitanul din Koln - TINERE-

• Căpitanul și eroul său — 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE. 
LIBERTĂȚII : tn calea trăznelu- 

9h- OOJA. FLACARA 23 
AUGUST; Roșu și Negru (ambele 
serii) - ALEX. POPOV ; Stan și 
Bran «tudenti la Oxford - GRI. 
VIIA. Vultur 101 _ VASILE
ROAITA, M EMINESCU . Vaga- 
bondul (ainheh -serii) - CUI TU.

Bri«sda de tanchiști — ' 
UNIREA . Fiica Tibetului - C. ■ 
DAVID ; Ghitarele dragostei — T. 
VLADIMIRESCU (grădină) ; Vino’ 
vațl fără vină - ARTA O vară 
neobjȘnrjHă - MUNCA. Ol C.A 
BAN^IC ; Dansez ,-u tine - MiO. 
PI|A. Contele de Monte Crlslo 
(ambele serii) _ MOStl OR Ma
zurca dragostei - DONCA SIMO- 
fntr-un ceas hun - H IE PinTiI ' 
LIE: Discordia - pOPlU AR • 
Fiica mea trăiește la viena — 
o2Lr,Ar Două victorii -' COȘ- 
” a. mama, nevasta si eu
— ALIANȚA: încotro? — BOI ES. 
LAW BIERUT.



Importante propuneri snvietice
i Delegația sovietică la O.N.U. a prezentat preșe
dintelui Adunării Generale următoarele propuneri 
pentru a ti Puse ‘n discuție:

Declarația cu priYire la coexistența pașnică a statelor
Adunarea Generală
considered că unul din scopurile cele mal importante ale Orga

nizației Națiunilor Unite este consolidarea păcii generale și dez
voltarea relațiilor de prietenie între state, independent de orin- 
duirea lor socială,

ccnstatind cu satisfacție că in ultimul timp numeroase state au 
început să-și întemeieze relațiile pe următoarele principii:

1. Respectarea reciprocă a integrității teritoriale și suveranității;
2. Neagresiune;
3. Neamestec reciproc in treburile interne sub nici un fel de 

motive de ordin economic, politic sau ideologic;
4. Egalitate și avantaj reciproc și
5. Coexistență pașnică;
recunoscind că aplicarea acestor principii in relațiile dintre toate 

statele ar ave.-, un rol deosebit de important pentru atenuarea 
încordării internaționale și lărgirea colaborării internaționale,

cheamă statele să se călăuzească in relațiile lor reciproce după 
principiile indicate și să rezolve exclusiv prin mijloace pașnice 
orice litigii care se ivesc între ele.

terea ei din armamentul statelor și cu lichidarea stocurilor de 
această armă și cu privire la reducerea efectivului forțelor armate 
și armamentelor clasice,

cheamă statele care dispun de arma nucleară să-și asume pentru 
început obligația provizorie de a nu folosi arma atomică și cu 
hidrogen pentru ca ia expirarea unei perioade de cinci ani, în cazul 
cind nu va fi realizat un larg acord internațional în problema de
zarmării, problema obligației statelor de a renunța la folosirea 
armei nucleare să fie din nou examinată de Organizația Națiunilor 
Unite.

Cuvîntarea lui A. A. Gromîko

Adunarea Generală, lulnd in considerație profunda Îngrijorare a 
tuturor popoarelor lumii în legătură cu continuarea experiențelor 
cu arma atomică și cu hidrogen,

considered că Încetarea experiențelor cu arma nucleară ar fi pri
mul pas practic important pe calea spre interzicerea totală a armei 
atomice și cu hidrogen și ar constitui un anumit obstacol in per
fecționarea armelor de exterminare în masă și crearea de noi tipuri 
și mai nimicitoare ale acestor arme,

constatlnd că continuarea experimentării acestor tipuri de arme 
constituie o primejdie pentru viața și sănătatea oamenilor,

avînd în vedere că încetarea experiențelor cu arma nucleară ar 
înlătura această primejdie, ar corespunde dorinții generale a po
poarelor lumii și țelurilor umanitare ale Organizației Națiunilor 
Unite,

cheamă statele, care efectuează experiența cu arma atomică și cu 
hidrogen, să Încheie imediat un acord cu privire la încetarea expe
rimentării acestor tipuri de arme pe baza următoarelor prevederi.

1. Experiențele încetează de la 1 ianuarie 1958 pe termen de 2-3 
ani;

2) Pentru supravegherea îndeplinirii de către state a obligațiilor 
cu privire la încetarea experiențelor cu arma atomică și cu hidrogen 
se instituie o comisie internațională, care va prezenta rapoarte 
Consiliului de Securitate și Adunării Generale.

3. Sub conducerea Comisiei internaționale mal sus amintite se 
staWlesc pe bază de reciprocitate posturi de control pe teritoriile 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei și posesiunilor el și în regiunea Oceanului 
Pacific, inclusiv Australia,

cheamă celelalte state să se alăture acordului cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma atomică și cu hidrogen.

* Adunarea Generală.
lulnd in considerare că folosirea armei nucleare in scopuri mili

tare ar cauza omenirii nenumărate dezastre și ar duce la extermi
narea in masă a populației pașnice, precum și la distrugerea ma- 
relor orașe și centre ale culturii materiale și spirituale,

ținind seama că interzicerea armei atomice și cu hidrogen cores
punde pe deplin țelurilor și principiilor iubitoare de pace ale Or
ganizației Națiunilor Unite,

dorind să Înlesnească posibilitatea realizării unui acord in pro
blema interzicerii definitive a armei atomice și cu hidrogen cu scoa-

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
TAȘS. transmite : In ședința din 
20 septembrie a Adunării Gene
rale O.N.U. a luat cuvîntul A. A- 
Gromîko, conducătorul 
sovietice.

Delegatul sovietic a 
că în prezent omenirea 
fața alternativei : ori o . 
nică și colaborarea tuturor state
lor indiferent de regimul Ier so
cial și de ideologia lor, ori un răz
boi atomic sau, în cel mai bun 
caz. așteptarea apăsătoare a în
ceperii unui asemenea răzbei și 
cursa înarmărilor ruinătoare, care 
înghite o parte tot mai mare a 
mijloacelor materiale și a muncii 
oamenilor.

In scopul extinderii continue a 
colaborării internaționale și al 
slăbirii încordării internaționale, 
a spus A. A. Gromîko, delegația 
sovietică prezintă spre examinare 
Adunării Generale un proiect de 
declarație cu privire la princi
piile coexistenței pașnice a sta
telor.

Pentru a realiza un progres în 
problema dezarmării, a continuat 
A. A. Gromîko, este necesar un 
MINIMUM DE ÎNCREDERE, ÎN
CETAREA PROPAGANDEI DE 
RĂZBOI, RELAȚII ECONOMICE 
NORMALE INTRE ȚARI.

DELEGAȚIA SOVIETICĂ, A 
DECLARAT A. A. GROMÎKO, 
PREZINTĂ SPRE EXAMINARE 
ADUNĂRII GENERALE ME
MORANDUMUL GUVERNULUI 
SOVIETIC CU PRIVIRE LA MĂ- 
SURI PARȚIALE ÎN DOME
NIUL DEZARMĂRII, ÎN CARE 
SÎNT EXPUSE PRINCIPALELE 
PROPUNERI ALE UNIUNII SO
VIETICE ÎN PROBLEMA MEN- 
ȚIONAȚĂ. Printre altele dele
gația prezintă o nouă propunere 
asupra căreia guvernul U.R.S.S. 
consideră necesar să atragă aten
ția Adunării Generale : guvernul 
sovietic propune- ca puterile care 
dispun de arma atomică și cu hi
drogen să-și asume obligația co
respunzătoare, de pildă, pe o pe
rioadă de cinci ani, de a nu fo
losi arma atomică și cu hidrogen. 
Dacă nici în decursul acestei pe
rioade nu va fi încheiat un larg 
acord în problema dezarmării, 
f ieste cinci ani se va putea reveni 
a examinarea acestei probleme.

în continuare A. A. Gromîko 
a declarat că guvernul sovietic 
propune examinarea problemei în
cetării experiențelor cu arma ato
mică și cu hidrogen ca proble-

delegației

declarat 
se află în 
pace trai-

mă de sine stătătoare și înche
ierea urgentă a unui acord cores
punzător.

După părerea guvernului sovie
tic, a . spus A.A. .Gromîko,. a de-.. 
venit de mult necesar să se ex
tindă componența Comisiei pen
tru dezarmare și a subcomitetu
lui ei, să se atragă în această co, 
misie reprezentanții țărilor care 
se pronunță împotriva politicii 
„războiului rece", care duc o po
litică de coexistență pașnică și 
cărora, firește, le sînt apropiate 
telurile dezarmării. UNIUNEA 
SOVIETICA DOREȘTE CA TRA
TATIVELE ASUPRA DEZAR
MĂRII SĂ SE -------------------
IN CONDIȚIILE UNEI LARGI 
PUBLICITĂȚI. ----------- -------
SFCRFT AI
ESTE EVIDENT PE PLACUL 
Apărătorilor „războiului 
RECE", DEȘI IN REZOVLAREA 
PROBLEMEI DEZARMĂRII 
SINT INTERESATE TOATE 
ȚĂRILE ȘI TOATE POPOARELE

Referindu-se la situația din re
giunea Orientului Apropiat și Mij
lociu, A. A. Gromîko a declarat 
că Adunarea nu poate să nu atragă 
atenția asupra faptului că situația 
din această regiune continuă să fie 
încordată. Principala cauză este 
amestecul continuu al puterilor 
N.A.T.O. și , în special al S.U.A., 
în treburile interne ale popoarelor 
din această regiune.

A. A. Gromîko a repetat propu
nerea sovietică că guvernele celor 
patru puteri — S.U.A., Anglia 
Franța și U.R.S.S. — să renunțe 
la folosirea forței in regiunea O- 
rientului Apropiat și Mijlociu și 
la orice amestec în treburile in
terne ale țărilor din această re
giune.

Una din sarcinile cele mai Im
portante ale O.N.U., a subliniat 
A. A. Gromîko, este asigurarea 
unor relații economice largi și li
bere intre popoare.

DUPĂ PĂREREA GUVERNU
LUI SOVIETIC PENTRU A CON
TRIBUI LA COLABORAREA E- 
CONOMICA INTRE STATE AR 
PI UTILA 
ADUNĂRI 
TUTUROR 
SATE. LA 
FERINȚA

desfășoare

CARACTERUL 
LUCRĂRILOR

CONVOCAREA UNEI 
REPREZENTATIVE A 
STATELOR INTERE- 
O ASTFEL DE CON- 
ECONOMICA MON

DIALĂ S-AR PUTEA AJUNGE 
LA UN ACORD ȘI CU PRIVIRE 
LA CREAREA IN CADRUL 
O.N.U. A UNUI ORGAN PER- 
MANENT, CARE SĂ SE. OCUPE 
DE PROBLEMELE COMERȚU
LUI.
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ustcrltatc
0 Un gazetar dolarizat a dat o raită prin Franța, 
S s-o înfundat m fotoliile de la Ritz și plictisit a 
a privit către opulența revărsată în holuri și în 
0 sălile restaurantului. întors acasă a filozofat: 
N — Franța merge la ruină într-o rochie de bal, 
a comandată la Christian Dior.

Și cu un aer doct, de om care se pricepe | 
bine în ale vieții, mai cu osebire în descurcarea | 
incîlcitelor ițe ale finanțelor, a strecurat soluția | 
printre dinți:

— Austeritate.
Aflat în vacanță, dl. Felix Gaillard, aprigul 

^procuror al risipitorului cetățean francez, a făcut \ 
• intr-o zi coșnița. întors acasă s-a transformat 
j într-o veritabilă tușică Aglae, indicînd gospodi- i 
J nelor cum să-și alcătuiască meniul astfel ca să. 
3 se pună odată capăt risipei strigătoare la cer.' 
I Ziarele lui Prouvost — regele țesătoriilor de lină: 

și de bumbac — dau, prevenitoare ca întot-1 
deauna, lecții gratuite despre strîngerea curelei 

£ și despre curmarea desmățului culinar și a chel- 
h tuielilor inutile. Ziarele și revistele nu mai pri- 
H didesc cu sfaturile. „Bronzați-vă cît mai mult 
0 picioarele, ca să puneți ciorapii cît mai tîrziua. 

„Curățați singuri puloverele și hainele. Costă 
mai ieftin4. Și sfaturile se prelungesc la infinit.

E doar austeritate în toată regula. Vorbind 
H deunăzi la posturile de radio, premierul Bourgăs- 

Maunoury spunea răspicat: „Francezii au fost 
prea des înșelați, din minister în minister, din 
legislatură în legislatură, cu simulacre de re
stricții4...

Prin urmare nu simulacre de restricții, ci re
stricție în toată puterea. Austeritate, din plin 
austeritate, să se cunoască.

Contul pentru agresiunea împotriva Egiptului 
n-a fost încă lichidat. Și atunci, austeritate. 
„Bronzați-vă bine picioarele, ca să puneți ciorapi 
cît mai tîrziu*. Aurul și devizele s-au scurs 
peste ocean, tiparnițele dau zilnic miliarde de 
hîrtie, finanțele sînt în aer. Și atunci, austeritate. 
Mlncați mai puțin, purtați hainele mai mult. 
Dl. Gaillard constată că Franța trăiește prea 
larg, peste mijloacele sale și permite cetățeanu
lui francez să trăiască tot atît de larg. Cetățeanul 
trebuie să constate că poate face economii. Și 
atunci trezorierul va spori impozitele, va putea 
lua nestingherit economiile și să le învestească 
mai departe în represiunile din Algeria, pentru 
înarmare, pentru bombe atomice.

Deauville este locul cu cea mai mare densi
tate de miliardari pe metru pătrat. La cazinou 
se joacă cu jetoane minime de 500 de franci. 
Elie Rotschild joacă cu jetoane de 100.000 de 

t franci, și chiar de un milion. Austeritate. La 
| Biaritz, milionarii au fost de față la inaugurarea 
unei imense piscine de forma unei flori de crin 
tăiat în două. Piscina e transparentă, se poate 

I vedea ce se petrece sub apă și a costat 80 mi
lioane' franci. O cabină costă 250.000 franci. 
Austeritate. Deficitele guvernului francez sînt 
enorme, cheltuielile continuă. Austerii de la 
Biaritz, Deauville, Eden-Roe, Cannes, au refuzat 
să dea vreun cent. E treaba statului. Și statul 

1 prin glasul d-lui Gaillard, s-a pronunțat: austeri- 
j tate. Ca întotdeauna oalele sparte le plătește 
5 cetățeanul de rînd.

Manual pentru asasinii
debufanți...

Revista germană „Son
ntag" ne relatează că una 
din ultimele realizări aie 
literaturii americane in do
meniul răspîndirii „cuno
ștințelor practice" este, in
discutabil, o lucrare a so
ților Lokeridge publicată 
de Editura „Bentham 
Books". In ce privește me
ritele acestei lucrări e su
ficient să reproducem ad
notările de pe coperta ei:

„Trei lecții despre asa
sinat".

1. Utilizarea șoricioaicei 
nu este atit de simplă pe 
cit se pare. Asasinul debu
tant nu știe cum trebuie, 
dozată otrava. Pe lingă 
aceasta rămin sticla Și am
prentele digitale.

2. Glonțul este mal sigur,

Aneurin Bevan: 
„Rușii fac totul 
pentru a îmbună
tăți condițiile de 

viață ale poporului“
MOSCOVA. La 19 septembrie în 

ajunul plecării sale din Uniunea 
Sovietică Aneurin Bevan a avut o 
convorbire cu reprezentanții pre
sei sovietice și străine, la care a 
asistat soția sa. Jenny Lee. Bevan 
a declarat printre altele : „Se sim
te că rușii fac totul pentru a îm
bunătăți condițiile de viață ale 
poporului**. Bevan a spus în con
tinuare : „Cea mai mare impresie 
mi-a produs uriașa amploare a 
construcției de locuințe care se 
face după metode industriale mo
derne^.

Vorbind despre probletnele in
ternaționale și în special despre 
problema dezarmării pe care a a- 
bordat-o în timpul întâlnirii sale cu 
Hrușciov, Bevan a spun : „Am 
expus d-lui Hrușciov punctul de 
vedere al partidului laburist în 
problemele dezarmării. Ori cît ar 
fi de straniu acest punct de vedere 
este mult mai apropiat de părerile 
Uniunii Sovietice, decît de poziția 
guvernului englez".

Guvernul iordanian poartă 
răspunderea pentru 

înrăutățirea relațiilor 
cu Siria

DAMASC. Postul de radio Da
masc a transmis textul notelor 
schimbate între Siria și Iordania 
in legătură cu situația din Siria. 
Comentînd răspunsul dat de gu
vernul iordanian la întrebarea 
pusă în nota siriană dacă situația 
din Siria ar fi provocat îngrijo
rare țărilor vecine, postul de ra
dio Damasc arată că întreaga 
răspundere a înrăutățirii relațiilor 
dintre aceste două state arabe re
vine guvernului de la Amman. 
In primul rînd, arată comenta
riul, guvernul iordanian a denunțat 
acordurile militare încheiate cu 
Egiptul și Siria, în al doilea rînd 
a renunțat la politica de neutra
litate pozitivă orientîndu-se spre 
o politică prooccidentală și în al 
treilea rînd a dezlănțuit o campa
nie de injurii și calomnii împo
triva conducătorilor poporului si
rian.

Manevre ale armatei 
vest-germane

BONN 20 (Agerpres). — A.D.N. 
transmite: Ministerul de Război 
de la Bonn a anunțat la 17 sep
tembrie că între 23 septembrie și 
12 octombrie in întreaga Germa
nie occidentală — din Schleswig 
Holstein pină în Bavaria — vor 
avea loc manevre ale armatei 
vestgermane în cadrul N.A.T.O. 
In același timp s-a 
atras atenția asu
pra faptului că a- 
gricuiforiii din re
giunile 
avea loc 
se pot 
pagube
pe suprafețele cul
tivate.

unde vor 
manevrele 
aștepta la 
însemnate

dar utilizarea lui atrage 
după sine zgomot, persis
tența mirosului de praf de 
pușcă și necesitatea ascun
derii armei.

3. Sugrumarea e cea mai 
bună metodă pentru un de
butant. Rapid, fără zgomot, 
fără miros, și în mod 
practic nu lasă urmă“.

Judecind după creșterea 
criminalității în S.U.A. au
torii, au tot dreptul să 
sconteze că lucrarea lor va 
fi reeditată în curînd.

...în acțiune
Luînd cuvîntul în Atlan

tic City, Edgard 
directorul Biroului 
de investigații, a 
scut că între anii
1956 numărul crimelor gra
ve comise în Statele Unite 
a crescut de la 1.685.203

Hoover, 
federal 
recuno- 
1946—

la 2.563.150. Cea mai mare 
creștere a criminalității se 
înregistrează în 
minorilor.

în anul 1956, 
Hoover, numărul 
lor arestate sub 
18 ani a sporit în orașe.cu 
peste 17 la sută. 46 la sută 
din persoanele arestate 
pentru că au săvîrșit crime 
grave sînt sub 18 ani.

Una din cauzele sporirii 
criminalității în rîndurile 
minorilor este, a recunoscut 
Hoover, acea influență dez- 
agregantă exercitată asu
pra tineretului de literatura 
și de fotografiile pornogra
fice și 
inundat 
S.U.A.
greu de 
ziare unde să nu se vîndă 
asemenea literatură**, a 
spus Hoover.

rîndurile

a arătat 
persoane- 
vîrsta de

polițiste care au 
piața de cărți în 
„In prezent este 
găsit un chioșc de

CAM TIRZIU și-au | 
amintit cei în cauză < 
de monumentul avia- ' 
torilor creat pentru 
„eroii** lui Goring de 
sculptorul german din 
Wiesbaden, prof. Dier- 
bauer. In acest caz au 
mers după perceptul 
potrivit căruia mai 
bine mai tîrziu decit 
niciodată! Ocupanții 
americani din Germa
nia occidentală l-au 
luat și l-au pus ca 
simbol în fața intrării 
la aeroportul ameri
can de la Wiesbaden 
Erbenheim ! Nu de 
alta, dar să se știe cu 
cine avem de-a face !

DESMAȚUL RASIST
CONTINUĂ

In fotografie: Polițiști din Little-Rock il opresc pe ziaristul negru Aloin Nail să se apropie de școala 
pentru elevii albi

Puternicul răsunet
al mesajului președintelui Consiliului de Miniștri al R.P.R.

(Urmare din pag. l-a)

rilor aliate apusene și că ele vor 
ocupa discuțiile viitoare ale Con
siliului permanent N.A.T.O.

Turcia

comentarii în legătură cu această 
problemă.

Sub titlul „inițiativă utilă ți 
oportună", ele relatează că Al
bania și Bulgaria sint de aseme
nea de acord cu convocarea con- 

_____ ______ __ __ _  r._ fe-inței conducătorilor guvernelor 
punerile guvernului romîn cu pri- țărilor balcanice, publicînd^ frag- 
vire la dezvoltarea unor relații ——‘ J- -- -
de prietenie și colaborare între 
toate țările balcanice trebuie 
considerate ca o sarcină perma
nentă, ca unul din principiile 
fundamentale ale orientării poli
tice a fiecărei țări din Balcani. 
„Trebuie, scrie „Komunist" să de
punem eforturi constructive pen
tru ca între țările balcanice să 
existe încredere și colaborare ba
zate pe principiul respectării reci
proce și neamestecului în trebu
rile

odată curentele pozitive care tind 
spre crearea unor relații sănă
toase în Balcani.

Revista „Komunist" consacră 
de asemenea un articol mesajului 
primului ministru al R.P.R. In a- 
cest articol se subliniază că pro-

Ziarul „VATAN“ anunță că la 
19 septembrie a avut loc o consfă
tuire la Consiliul de Miniștri al 
Turciei în legătură cu mesajul 
primului ministru romîn. Un alt 
ziar turc „SABAH“, sub titlul 
„Răspunsul care va fi dat guver
nului romîn la propunerea pentru 
încheierea unui pact“, afirma 
printre altele că „în cercurile sta
telor care fac parte din N.A.T.O., 
se arată că realizarea unui ase
menea pact nu va fi posibilă.

Nu exisță nici un semn, con
tinuă ziarul, din care să reiasă 
că membrii N.A.T.O. vor fi„ de 
acord cu înțelegerea balcanică**.

Iugoslavia

interne".

R. P. Albania
Referindu-se la propunerile D 

vernului romîn, ziarul albanez 
„BASHKIMI** scrie în articolul 
său de fond că „aceste propuneri 
corespund intereselor vitala ale 
popoarelor din Balcani, interese ce 
cer o largă colaborare colectivă 
între aceste popoare, care au su
ferit în trecut din cauza războa
ielor și a îngrozitoarelor lor con
secințe.

Crearea și dezvoltarea ulte
rioară a unor relații de bună ve
cinătate și de cooperare colectivă, 
își încheie ziarul „Bashkimi" co
mentariul său, va contribui la în
tărirea înțelegerii mutuale, va asi
gura pacea în Balcani, va consti
tui o contribuție foarte importantă 
la menținerea păcii în lume“.

De asemenea ziarele albaneze 
anunță că guvernul bulgar și 
președintele Iugoslaviei, Tito, au 
răspuns la scrisoarea președinte- 

mîniei, Chivu Stoica.

gu-

Presa iugoslavă continuă să se 
ocupe pe larg^de propunerile for
mulate în mesajul adresat de 
orimul ministru al R.P.R., Chivu 
Stoica, șefilor de guverne ai Al
baniei, Bulgariei, Greciei. Iugo
slaviei și Turciei.

Referindu-se la aceste propu
neri ziarul „Borba“ din 20 no
iembrie subliniază că ele ridică 
probleme care sînt de o mare în
semnătate pentru stabilirea păcii 
în Balcani. In mesaj, scrie zia
rul, se pune accentul pe dorința 
de a se rezolva problemele în 
suspensie care există între unele 
țări balcanice și de a se dezvol
ta o colaborare multilaterală în
tre toate țările balcanice.

In continuare ziarul subliniază
că „orînduirile politice și sociale , ...... „
diferite ale țărilor balcanice nu lui Consiliului de Miniștri al Ro- 
sînt o piedică pentru realizarea ru....
unei colaborări active".

Toate măsurile concrete, se 
spune în continuare în articolul 
publicat de ziarul „Borba“, care 
ar putea să ducă la apropierea 
țărilor balcanice sînt binevenite 
și merită un sprijin deplin. De 
pe această poziție trebuie privită 
și propunerea guvernului romîn 
de a se convoca o consfătuire a 
tuturor guvernelor balcanice. O- 
rientarea consecventă spre o co
laborare interbalcanică ar trebui 
dezvoltată sub toate formele care 
ar putea să contribuie la crearea 
unei noi atmosfere în Balcani.

Dorința Romîniei de îmbună
tățire a relațiilor ei cu toate ță
rile balcanice și de dezvoltare a 
colaborării și prieteniei scrie în 
încheiere „Borba“ oglindește tot-

Suedia

mente din scrisorile de răspuns 
ale guvernelor Albaniei și Bulga
riei la mesajul primului ministru 
Chivu Stoica. Ziarele reprodi^ 
acele pasaje în care se sublinia
ză importanța internațională a 
colaborării statelor balcanice și 
în care se arată că guvernele 
respective sînt ne acord cu ține
rea conferinței la București sau 
în alt loc.

Belgia
v

1 Numeroase ziare belgiene con
tinuă să sublinieze însemnătatea 
propunerilor cuprinse în mesajul 
adresat de primul ministru al 
R.P.R., primilor miniștri, ai ce
lorlalte țări balcanice.

Relatînd conținutul mesajului 
ziarul „Le Soir“ în numărul său 
din 19 septembrie scrie între al
tele : „Inițiativa guvernului ro- 
mîn se prezintă ca foarte impor
tantă și ilustrează limpede efor
turile depuse in scopul lărgirii 
colaborării între țările balcanice 
divizate în două blocuri**.

Ziarul „Drapeau Rouge“ scoate 
la rlndul său în evidență faptul 
că în mesaj se subliniază că în 
actualele condiții internaționale 
stabilirea unei colaborări rodnice 
între țările balcanice va consti
tui 
Și

un important factor de pace 
de înțelegere reciprocă.

R. F. Germană

I

Pădurile din Corsica în flăcări
In urma incen

diilor pădurilor din 
Corsica au fost arse 
zeci de mii de hec
tare de pămînt a- 
rabil și aproxima
tiv 500.000 copaci, 
printre care aproa
pe 100.000 migdali.

Pagubele totale

provocate de incen
diu economiei in
sulei se cifrează la 
1 miliard de franci. 
De pe urma incen
diilor au suferit de 
asemenea populația 
și economia unei 
serii de regiuni din 
sudul Franței.

„COREEA LIBERĂ"

Domnul Lecour, reprezentant al postului de tele
viziune din Geneva stătea de vorbă cu un corespon
dent de presă din Coreea de Sud :

— Vă întîlnesc mereu la diverse întâlniri interna
ționale. Citesc mereu relatările d-voastră privind 
problemele coreene ; spuneți-mi, mai există oare în 
Correa de Sud și alte ziare în afara celor reprezen
tate de dvs ?

— Nu — răspunse corespondentul. Eu reprezint 
toate ziarele sud-coreene și afară de asta încă cinci 
agenții de presă internaționale.

— Dacă am înțeles bine, în afară de știrile trans
mise de dumneavoastră, în Coreea de Sud nu pă
trund nici un fel de alte știri ?

— Desigur că nu.
— Mi s-a spus ca sînteți și editorul unei reviste 

luxoase care se difuzează în occident gratuit. Cum se 
numește această revistă ?

— ,.Coreea liberă".
— Și unde se editează această revistă ?
— La Washington.
— Spuneți-mi, care e naționalitatea dv. ?
— Sînt american.

Totul e perfect autentic. N-am făcut decît să 
zentăm cititorilor noștri conținutul unei relatări apă
rute deunăzi în ziarul „Deutsche Volkszeitung“ care 
apare în Germania occidentală.

pre-
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Mai multe ziare suedeze au pu
blicat știri și comentarii In legă
tură cu mesajul primului ministru 
romin, Chivu Stoica. In comenta
riile lor ziarele suedeze sublinia
ză importanța deosebită pentru , 
țările din Balcani a propunerilor ' 
cuprinse în mesajul guvernului ' 
romîn.

Ziarul „MORGEN TIDNIN- 
GEN" scrie că „recenta propunere 
a guvernului romîn adresată sta
telor balcanice de a organiza o 
conferință și eventual încheierea 1 
unui acord de neagresiune, pre- 1 
cum și de dezvoltare a relațiilor 
economice dintre aceste state este . 
considerată in cercurile apusene 
ca unul din cele mai importante 
evenimente care eu avut loc în 
ultimul an". In același articol se 
menționează că Iugoslavia, Bulga- ■. 
ria și Albania au acceptat propu
nerile Republicii Populare Ro
mîne.

Ziarul suedez „NY DAG" con- ; 
sacră de asemenea un comenta
riu acestei probleme caracterizînd 
convocarea unei conferințe între 
șefi! de guvern ai statelor balca
nice „ca un pas important pentru 
intărirea prieteniei între satele 
balcanice". „Conferința, scrie „Ny 
Dag" In continuare, va servi in
tereselor popoarelor balcanice și 
va contribui Ia întărirea secu
rității în Europa și a păcii in 
întreaga lume.

Finlanda

O serie de ziare vestgermane. 
printre- care „Die Welt", „Der 
Tag" și „Telegraf", publică ma
teriale în care se grăbesc să an
ticipeze un răspuns negativ la 
mesajul guvernului R.P.R. din 
partea Greciei și Turciei și scon
tează pe un eventual eșec al 
eforturilor în vederea întăririi 
prieteniei și colaborării în Bal
cani.

„DEUTSCHE ZEITUNG UND 
WIRTSCHAFT ZEITUNG" recu
noaște în articolul consacrat a- 
cestei probleme că actualele con
diții existente în Balcani pot „să 
creeze o atmosferă favorabilă 
pentru propunerile Romîniei": 
Referindu-se la rezervele pe care 
după părerea acestui ziar le-ar 
manifesta Turcia, comentatorul 
respectiv ajunge totuși la conclu
zia că „dacă celelalte guverne in. 
vitate vor participa la conferința 
balcanică propusă de romîni, Tur
ciei îi va fi greu să refuze acest 
lucru".

1

Radiodifuziunea finlandeză a 
transmis în zilele de 17 și 19 
septembrie informații cu privire 
la mesajul primului ministru al 
R. P. Romîne, Chivu Stoica. Zia
rul „SUOMEN SOSIALIDEMO- 
KRAÂTTI" publică știrea despre 
mesajul guvernului romîn sub tit
lul „Propunerea prezintă interes". 
Ziarul „HUFVUDSTADS BLA- 
DET" anunță că planul Romîniei 
pentru organizarea unei conferințe 
balcanice a fost acceptat de pre
ședintele Tito.

R. P. Ungară
După ce au publicat conținutul 

mesajului primului ministru al 
R. P. Romîne, Chivu Stoica, și 
răspunsul președintelui Tito la a- 
cest mesaj’, ziarele ungare ceri-, 
trale de ieri continuă să publice

Franța
Aproape toate ziarele franceze 

au publicat comentarii la mesa
jul primului ministru al R. P. 
Romîne.

Anumite ziare publică comen
tarii tendențioase, prezicînd un 
rășpuns negativ la propunerea 
guvernului romîn din partea Gre
ciei și Turciei. Astfel „LTNFOR- 
MATION“ publică un articol sub 
titlul „Atena va respinge propu
nerea pentru convocarea unei con
ferințe balcanice**, iar „L’Aurore** 

^anunță chiar că Grecia și Turcia 
au declinat invitația * 
cipa la ’ ‘conferință.

Egipt

de a parti-

i./

.1
?

' Presa 
știri și

a publicategipteană a publicat 
, comentarii referitoare la 

mesajul primului ministru romîn 
adresat șefilor guvernelor celor
lalte state din Balcani. „LA 
BOURSE EGYPTIENNE" își in
titulează comentariul „propunerea 
Romîniei, etapă importantă spre 
stabilirea prieteniei între popoa
rele balcanice" și afirmă că pro
punerea de a se. ține o conferință 
balcanică făcută de Romînia este 
unul din cele mai însemnate eve
nimente. Ziarul „AL-KAHIRA" își 
intitulează știrea în legătură cu 
această problemă „Romînia invi
tă statele balcanice să coopereze 
pentru salvarea păcii".

O serie de ziare egiptene reia- 
tează despre inițiativa guvernului 
romîn, folosind informații și co-: 
mentarii ale unor agenții occiden
tale.

Tratative economice sovieto-siriene
DAMASC 20 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 19 sep. 
tembrie a avut loc la Damasc 
prima ședință comună a dele
gației economice a Uniunii So
vietice compusă din 12 experți 
în frunte cu P. V. Nikitin ■— vice
președinte al Comitetului de Stat 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. pentru relațiile econo
mice externe, și a delegației gu
vernamentale a Republicii Siriene 
compuse 'din ministrul Apărării 
Naționale Haled Azem, ministrul 
Afacerilor Externe Salah Bitar, 
ministrul Lucrărilor Publice și

Comunicațiilor Faher Kaiali, mini
strul Economiei Naționale Halii 
Kallaias, președintele Consiliului 
Economic Suprem al Siriei Hasan 
Djabar, și un grup de experți.

La ședință, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere deplină, s-a discutat pro
gramul de activitate a experților 
celor două delegații în conformi
tate cu comunicatul comun sovieto- 
sirian semnat la Moscova la 6 
august a.c. De asemenea s-au în
ființat grupuri de lucru mixte for- 
mate din experți sovietici și si
rieni care își vor începe de în
dată activitatea.

BELGRAD. La 19 septembrie a prieteniei dintre popoarele 
sosit la Belgrad Orchestra Franței și Uniunii Sovietice.a _ _ _ __

simfonică a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“ din Republica 
Populară Romină. In timpul șe
derii sale de o săptămînă in 
R.P.F. Iugoslavia, filarmonica ro- 
mînă va da concerte la BEL
GRAD, ZAGREB LJUBLJANA și 
alte orașe.

MdSCOVA. Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a decorat 
pe Marcel Cachin cu Ordinul 
„Lenin“ pentru activitatea ne

obosită și îndelungată de întărire

Franței și Uniunii Sovietice.
BANGKOK. Postul de radio 

guvernamental al Tailandei, a-: 
nunță că regele Tailandei a di-’ 
zolvat Adunarea Națională și a 
declarat că noile alegeri se vor 
ține în termen de 90 de zile.

PEKIN. ~ In numele guvernului 
R. -P. Chineze, premierul Consiliu^ 
lui’ de Stat al R. P. Chineze. Ciu 
En-lai. a invitat o delegație a gu
vernului R. P. Ungare să viziteze 
China. Guvernul ungar a informat 
guvernul chinez că acceptă cu plă
cere această invitație., ,


