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Proletari din toaf țării»
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Sîmbătă 28 septembrie 1957

au sosit în Capitală
Declarafia tovarășului Mika Tripalo, președintele 
Iugoslavia, vice-președintele Federației Iugoslave 

delegafiei sportive
cut „intrarea" și nu ne-a trebuit 
mult pînă să găsim cele două va
goane care-i aduceau pe fotbaliști. 
Au trecut cîteva minute — pentru 
noi ni s-a părut enorm de mult — 
pînă cînd primii oaspeți au cobo- 
TÎt pe peron. Mai tîrziu am aflat 
că vagoanele respective au fost în
chise, încă de la plecarea din Bel
grad. Motivul : ferirea fotbaliștilor 
de... gripă (în Iugoslavia sînt ca
zuri de gripă virotică).

Pentru ca să ajungă în frumoa
sa sală de primire a Gării t 
Nord, fotbaliștii au trebuit să fac 
vizibile eforturi, de a străpung

Tinerelului Popular din 
de fotbal, conducătorul
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Deobieei cînd vii în gară ta 
impresionează acel „dute-vino** ne
contenit, acea mulțime pestriță ce 
nu stă niciun moment pe loc ; 
ieri dimineață pe peroanele Gării 
de Nord era lotuși o forfotă neo
bișnuită. Grupuri, grupuri de oa- 
meni se uitau nerăbdători la ceas 
și așteptau ca vocea crainicului să 
anunțe sosirea trenului din direc
ția Timișoara.

In astfel de ocazii, ca să ți se 
pară că timpul trece mai repede, 
se discută, se povestesc diverse în- 
timplări. Peste tot însă se dis
cuta despre unul și același su-

poi să-l sus tragem pentru cîteva 
clipe pe căpitanul federal Tîrna- 
nici, selecționerul unic la fotbal 
al Iugoslaviei. Desigur, întrebarea 
s-a referit la meciul de duminic*. 
„Consider — ne-a spus Tirnanici 
— că meciul de duminică este un 
meci cheie atît pentru noi cit și 
pentru romîni. De rezultatul

MIKA TRIPALO, președintele Tineretului Popular din Iugo
slavia, vice-președinte al Federației Iugoslave de fotbal, conducă
torul delegației sportive sosită în Capitală, a făcut pentru ziarul 
nostru următoarea declarație :

„Sportul joacă un rol foarte mare în strîngerea prieteniei între 
țări. Legăturile sportive dintre țara noastră și Romînia sînt din 
ce în ce mai puternice. Aceasta nu se referă numai la tripla 
întîlnire de fotbal ce va avea loc duminică la București și 
Skoplje ci și la numeroasele întîlniri pe care le-au avut sportivii 
iugoslavi și cei romîni în multe alte ramuri de sport. Consider că 
întîlnirile sportive sînt foarte utile, deoarece dau posibilitatea ca 
tinerii din Iugoslavia și Romînia să se cunoască mai bine și să 
Strîngă o prietenie trainică. Iată de ce atît noi cît și dumnea
voastră dorim o neîncetată dezvoltare a relațiilor sportive dintre 
țările noastre.

între C.C.F.S. din R.P.R. și Uniunea Sportivă din țara noastră 
s-a încheiat un plan care prevede numeroase întîlniri sportive 
Sîntem mulțumiți de ceea ce s-a făcut pînă în prezent și desigur 
că în viitor se va face și mai mult. Aceasta deoarece între țările 
noastre atît de apropiate din punct de vedere geografic 
laț.ii foarte bune".

L-am rugat pe tov. Mika Tripalo să adreseze cîteva 
cititorilor ziarului nostru. Cu foarte multă amabilitate 
următoarele :

sînt re-

cuvinte 
a scris
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Note de drum
din U. R. S. S.

Prima din lume

*

„Din toată inima multe salutari tovărășești cititorilor „Scînteii 
tineretului".

In încheiere l-am întrebat pe tov. Mika Tripalo ce pronostic 
dă pentru meciul de duminică de la București. Iată răspunsul :

„Este foarte greu de spus. Cred că și dumneavoastră vă gîn- 
diți că echipa R.P.R. va obține victoria. Și noi, la rîndul nostru, 
credem că vom învinge. Echipa noastră are în legătură cu acest 
meci următoarea părere : dacă pierde înseamnă că pentru ea 
nu mai există campionatul mondial. înseamnă că mergeți voi".

biect la ordinea zilei : meciul de 
duminică cu Iugoslavia. Se emi
teau tot felul de pronosticuri, 
de presupuneri. Și pentru ca totul 
să se petreacă în „liniște**, grupu
rile s-au format într-un fel foarte 
interesant, oarecum pe profesii : 
fotbaliști, •,spectatori" (foarte 
mulți la număr în această dimi
neață), activiști ai C.CF.S., zia
riști și fotoreporteri cu „blitzu
rile** gata să intre în acțiune. 
Cred că v-ați dat seama din rîn- 
durile de mai sus pe cine aștep
tam : fotbaliștii iugoslavi.

Era ora 9,40 cînd vocea mult 
așteptată a crainicului anunța sec: 
trenul nr... din direcția Timi
șoara sosește pe linia 6. Numai 
cîteva clipe, și toate grupurile, de 
data aceasta fără nicio delimita
re profesională, s-au repezit spre 
locul anunțat. Locomotiva și-a fă-

cordonul entuziaștilor iubitori ai 
balonului rotund. De altfel nenu
mărate întrebări „curgeau" de 
pretutindeni : „Care-i Beara ?**. 
„Unde-i Boșkov**, „ăla înalt și 
blond e Milutinovici Toți erau 
dornici să-i zărească pe așii fotba
lului iugoslav.

In întîmpinarea delegației spor
tive iugoslave au venit tovarășii 
Virgil Trofin, prim secretar al 
C.C. al U.T.M. și Ion Vaida, vice
președinte al C.CFS.

Echipele iugoslave au fost salu
tate de tov. Ion Vaida, care le-a 
urat bun sosit în Capitala noas
tră. A răspuns tov. Mika Tripalo, 
președintele Tineretului Popular 
din Iugoslavia, vicepreședinte al Fe
derației iugoslave de fotbal, care 
a mulțumit pentru primirea fă
cută.

Cu mare greutate am reufit a-

depinde în mare măsură califica
rea în turneul final al campiona
tului mondial. Echipa mea este 
în formă mare și deține o tehnică 
avansată. Băieții sînt optimiști și 
cred că vom obține un rezultat 
bun. Am avut uncie greutăți în 
formarea echipei, care acum sînt 
de domeniul trecutului".

De altfel optimismul este foarte 
caracteristic fotbaliștilor iugoslavi. 
Căpitanul echipei, Boșkov, a de
clarat de pildă : „aștept o victo
rie a echipei mele". Un alt jucă
tor foarte căutat este Milutinovici. 
El se distinge dintre ceilalți co
echipieri prin statura sa înaltă; 
este blond și veșnic vesel. El reu
șește să înscrie cel puțin un gol 
într-un meci (la întîlnirea cu Au
stria a înscris de trei ori). Miluti
novici ne-a declarat că: „jucătorii 
posedă o foarte bună condiție fi
zică, ca de altfel și tehnică. Iată 
de ce nu ne sperie acest timp 
ploios, care după cum văd pare 
să fie de lungă durată".

Cel mai retras dintre fotbaliști 
este portarul Beara. Cînd ne-am 
apropiat de el, ne-a luat-o înain
te. „Nu mă întrebați de meci. 
Promit că voi face o partidă bună 
iar spectatorii bucureșteni vor fi 
mulțumiți de calitatea fotbalului

R. LUCIAN

O parte din adversarii de mîine ai primei noastre națio
nale de fotbal, la sosirea în Gara de Nord. In centru, to
varășii Mika Tripalo, președi ntele Tineretului Popular din 
Iugoslavia, șl Virgil Trofin, pf im secretar al C.C. al U.T.M.

In ce mă pricește, socot că a de
fini o țară drept „prima din lume* 
într-o anumită epocă, nu înseamnă 
neapărat să-i pui pe cîntar fiecare 
din articolele materiale sau bunu
rile spirituale de care dispune.

„Prima din lume* înseamnă — 
cred — altceva, mai înalt, mai 
complex. Ca într-o coloană stega
rul, e prima — țara care dă lumii 
impuls înainte.

Sînt numai cîțiva ani de cînd 
Ilya Ehrenburg, într-o dispută a- 
supra priorității, ne ajuta să înțe
legem aceasta. Intre U.R.S.S. și 
S.U.A., cea mai puternică țară ca
pitalistă, poate fi încă America 
prima în producția de limuzine, 
de oțel sau de furouri de nylon. 
In ceea ce privește U.R.S.S., o so
cotim azi nu doar ca prima în cu
tare sau cutare domeniu — ci, 
simplu și scurt — ca prima din 
lume.

De ce ?
Pentru că, în lumea asta, omul 

are dreptul la mult mal mult decît

li poate da civilizația americană 
— i se alătură lui Ehrenburg nw 
rele reporter Vladimir Pozner. Nu 
numai la o jumătate de frigider și 
emoțiile etajului 89 — ci la elibe
rarea de exploatare, eliberarea de

Cn privire la tomplcdarea
studiilor medii și superioare

pentru salariați
Ministerul Invățămîntului și 

Culturii a elaborat recent in
strucțiuni pentru aplicarea H.C.M, 
nr. 1009/1957 privitor la unele 
măsuri pentru sprijinirea sala- 
rîaților care urrfieaza să-și com- 
plecteze studiile medii și supe
rioare prin învățămîntul seral și 
fără frecvență, pentru 'obținerea 
calificării necesare funcțiilor pe 
care le dețin.

Instrucțiunile prevăd că sala- 
riații care dețin funcții pentru 
care nu posedă studiile corespun
zătoare prevederilor indicatorului 
de pregătire și stagiu, anexă la 
H.C.M. nr. 1360/1956, își pot com
plecta studiile prin formele de 
învățămînt existente (școlile și 
secțiile serale tineretului

La S. M. T. Horia

Instrucțiunile Ministerului 
Invățămîntului și Culturii pen
tru aplicarea Hotărîrii Consi
liului de Miniștri nr. 1009/ 
1957.

muncitoresc, învățămîntul de 
cultură generală fără frecvență, 
învățămîntul superior fără frec
vență) și prin școlile muncito
rești înființate pe baza H.C.M. 
nr. 1009 din iulie 1957.

ȘCOLILE MUNCITOREȘTI

în
vor

Fn cinstea celei de-a 40-a aniversări a Marii Re- 
volufii Socialiste din Octombrie și celei de a 10-a 
aniversări a Republicii Populare Romine, ziarul 
„SCINTEIA TINERETULUI", organizează între 
1 octombrie — 29 decembrie a.c. un

C NC
pentru corespondenții voluntari

In concurs vor Intra materiale aparținînd genului 
scurt (informații, note critice, însoțite de fotografii 
sau caricaturi) și reportaje.

La selecționarea celor mai bune corespondențe, se 
vor lua în seamă participanții cărora le-au fost pu
blicate în perioada 1 octombrie — 29 decembrie 
cel puțin 3 materiale din genurile de mai sus, tri
mise îr. cadrul concursului.

Pentru cele mai bune corespondențe se vor acor
da următoarele:

Campania de nu se bucură fle atenție

inegalitate națională, la cea mai 
mare bogăție din lume: retribu
ția după cantitatea și calitatea 
muncii pe care a depus-o.

Totuși, să admitem că, dat fiind 
că orice clădire este construită din 
cărămizi, și noțiunea de „prima 
din lume* trebuie clădită din mici 
fragmente de prioritate — în sec
torul acesta sau acela.

Vom ajunge oare astfel la altă 
concluzie ?

Douăzeci șase de zile trăite 
tn U.R.S.S. și douăzeci și șase de 
lucruri pe care le știe toată lu
mea — iată martorii pe care-i con
sult înainte de a da răspunsul.

Și Rusia țar-’stă, pe vremuri, 
era, tn felul ei, . prima .

Țara unde era cel mai frig.
Martori: polul frigului, aflat la 

Verhoiansk, și ochii de gheață ai 
băiatului din tabloul „Edecarii" 
de Repin, care trăgea la jug, ca 
un întreg popor, pe Volga.

Țara unde era cel mai cald.

Martori: pustiul pîrjolit din 
Stepa Flămindă și flăcările a trei 
revoluții.

Tara luminii.
Martori: Tolstoi, aurora boreală, 

Pușkin, nopțile qlbe, Lermontov.
Țara întunericului.
Martori: Siberia șl poliția, care 

la Kiev a reținut într-un beci mo
numentul lui Taras Șevcenko, 
indcă poetul venise la vremea 
în oraș... fără buletin.

Acum
nu departe de Verhoiansk, 

Iakuția, se scot diamante și 
deschid școli

pe Volga circulă motonave
Stepa Flămindă e irigată 
sub soarele Siberiei se coace 

grîu mai mult ca în orice țară din 
Europa

fi- 
lui

in 
se

FILIP CERBU
*

(Continuare tn pag. 4-a)

I nnerală (clasele VIII—XI). 
anul școlar 1957/1958, ele 
funcționa numai cu anul I.

La sfîrșitul cursurilor, absol
venții dau examen de maturitate. 
După promovarea examenului de 
maturitate, elevii ooțin diploma 
de maturitate care le dă aceleași 
drepturi ca și elevilor de la șco
lile de cultură generală.

Incepînd cu anul III, învăță
mîntul în școlile muncitorești se 
organizează pe două secții, asi- 
gurînd o pregătire diferențiată : 
a) secția reală și b) secția uma
nistică.

Admiterea în anul I al școlilor 
muncitorești (cursuri serale și 
cursuri fără frecvență) se face pe 
bază de concurs care se va ține 
între 28—30 octombrie a.c. Exa
menele se dau separat, pentru 
cursurile serale și separat pentru 
cursurile fără frecvență. înscrie
rile se fac pînă în preziua con
cursului, iar anul școlar începe 
la 1 noiembrie.

Pentru concursul de admitere 
în anul I al școlilor muncitorești 
(cursuri serale și cursuri fără 
frecvență) pot fi recomandați sa- 
lariații care îndeplinesc condițiile 
următoare:

a) dețin o funcție pentru care 
nu posedă studiile de grad mediu 
prevăzute de indicatorul de pre
gătire și stagiu, anexă la H.C.M. 
nr. 1360/1956;

b) 
tară

cercetare
ornic! să cinstească așa cum se cuvine ziua de 2 octombrie 

— zi în care an de an sînt sărbătorite Forțele Armate ale 
R.P.R., — militarii noștri se străduiesc să-și ridice necon- 

nivelul pregătirii de luptă și politice.tenit . f ..........
Iată un grup de cercetași care, după ce au trecut prin apa 

rece a rîului, se îndreaptă fără a fi simțiți, spre po
zițiile fortificate ale „inamicului". Cu siguranță că 
misiunea va fi îndeplinită cu succes Io Foto: AGERPRES

Tncepînd cu anul școlar 1957/ 
1958, se înființează școli munci
torești care vor funcționa în cen
trele regionale administrative și 
în orașul București.

Șdolile muncitorești vor avea: 
a) Cursuri serale și b) cursuri 
fără, frec.vență.

Ele fac parte din rețeaua uni
tăților de învățămînt ale Corni- 
tetelor executive , ale sfaturilor 
populare regionale și Juncționea- 
ză în localul unei școli de cul
tură generală, stabilită de secția 
de învățămin.t regională.

In centrele regionale admi
nistrative, tn Capitala R.P.R. (a- 
colo . unde ,,va fi. cazul) — se 
înființează școli muncitorești 
(cursuri serale și fără frecvență) 
cu limba de predare a naționali
tăților conlocuitoare.

Școlile uiuncitorești au durata 
de trei ani (anii I, II și III) șl 
dau pregătire echivalentă cursu
lui mediu al școlii de cultură ge-

total al mecanizatori
lor peste 50 la sută 
au o calificare slabă. 
Efefitul acestei stări 
de lucruri este cel fi
resc : lucrările agri
cole sînt uneori efec- | 
luate sub nivelul co
respunzător,. iar trac
toarelor-. reparate de 
mîntuială se defec
tează înainte de a in
tra în brazdă.

Tot ca urmare a 
pasivității de care a 
dat dovadji biroul or
ganizației de^ bază 
U.T.M., indisciplina 
face casă ’ bună cu 
unii tineri. Numai 
așa se explică faptul 
că în toiul muncilor 
agricole tractoriștii 
Mihai Sțaițciz și^Flo- 
rea Fîrlogea au ple
cat în concediu, jără 
să anunțe pe cei în 
drept.

Conducerea stațiu
nii nu se. preocupă 
suficient nici de asi- 

• -guvarea condițiilor 
corespunzătoare de 
viață pentru' meca- 

Inizațori.. - Cazarea a- 
cestbral lasă \ mult de 
dorit șL, de Asemenea, 
nici' ur.a din brigăzile 
de tractoare nu are 
asigurată hrana cal
dă, cu toate că to
varășilor din condu
cerea stațiunii le re
vin obligații precise 
în această direcție.

M. SPIRIDON

buia să le execute 
pînă în prezent, rea- 
lizînd abia 17 la sută 
din volumul arături
lor și însămînțărilor 
de toamnă. Deficien
țele existente se da
torase în cea mai mare 
parte unei, slabe or
ganizări a inpncii. A- 
ceasta se reflectă și 
în faptul: că, deși în 
plină '■ campanie de 
lucru. în stațiune se 
măi află-nereparate 9 
tractoare, 2 'semănă
tori, 10 cultivatoare 
și ’112 discuitoare. 
Cum poate fi'califica
tă o astfeL de „or
ganizare" dacă nu
mai într-o singură zi 
trei brigăzi de trac
toare nu-au putut lu
cra din cauza lipsei 
de motorină ?

De asemenea, orga
nizația de bază U.T.M. 
de aci (secretar tov. 
Mircea Nuțescu) se 
ocupă întrro. măsură 
cu totul insuficientă' 
de problemele vieții 
numeroșilor tineri 

mecanizatori. Un sin* 
gur exemplu în a- 
coastă direcție est& 
concludent. In stațiu
ne a fost inițiat un 
curs de calificare. 
Organizația de bază 
U.T.M. s-a dezintere
sat complect de frec
vența tinerilor meca
nizatori la ucest curs, 
astfel că el s-a desfiin
țat, deși din numărul

In regiunea Galați cultura tutunului ocupă 
mari suprafețe. In aceste zile cultivatorii de 
tutun au trecut la cea de a 2-a recoltă a 
frunzelor de tutun, care apoi uscate, vor lua 
drumul fabricilor de țigări.

In foto : Familia colectivis
tului Alexandru Bratu din 
comuna Filipești. raionul Fi- 
limon Slrbu recoltînd frunze 
de tutun.. ..

I
ntovărășiții din
Cîrjoleni și Do- 
robanțu — două 

comune din raionul 
Măcin — s-au pregă
tit cu toată seriozi
tatea pentru campa
nia agricolă din toam
na acestui 1 an; Au 
pregătit sămînța ne
cesară, terenul și ■ au 
încheiat cu S.M.T.- 
Horia, contracte pen* 
tru executarea lucră
rilor: prima întovără
șire pentru 240 
tri, iar a doua 
tru 760 hantri. 
acum însă cei 
Cîrjolari și Doroban- 
tu au așteptat zadar
nic să vină mecaniza
torii stațiunii. Pe bu
nă dreptate întovără
șiți! iși pun întreba
rea : ce s-a întîmplat 
la S.M.T.Horia?

★
Stațiunea este mult 

rămasă în urmă cu 
lucrările pe care tre-

han-
pen- 
Pînă 

din

Premiul I — 
Două premii

un aparat de radio „lux".
II a cîlo o bicicleta.

Trei premil III a cite un ceai de mină „Pobeda".

MENȚIUNI
Truse stilou — creion rezervor; serviete de piele; 

cărți și abonamente le ziare șl reviste.

li
mi-am zis, 

orii în 
suferința 

mai avut

ată, 
un 
care 
n-a
vreme să sfrede
lească. Genera
ție tînăr ă...Insti
tutul de Petrol 
și Gaze* absolvit 

august 1956. Bursă în’n
toți anii studenției ; re
partizare la Boldești — 
salariu nu tocmai rău 
pentru început : 825 lei. 
Apoi, în februarie 1957, 
spor vertiginos : 1420 de 
lei. Locuință bună ; în 
bloc, cu terasă, baie, bu
cătărie. E în căutare a- 
cum, de mobilă. Ba șj de 
un aparat de radio...Toată 
ziua, la club. Face sport : 
tenis, șah, volei, popice, 
înot. De cînd e la Bol
dești a și făcut două ino
vații- promițătoare. .„Re
ferințe" tot ițna și una, 
căpătat^ dealtminteri ușor 
și cu multă bunăvoință, 
însoțite de negi zîrnbet cu. 
care oamenii curați sufle- , 
tește, neinvidioși, întovă
rășesc totdeauna imaginea 
unuia ce. pe merit, duce 
o existență plină și atră
gătoare. Un zîrnbet aproa
pe de răsfăț, mai ales cînd 
e legat de imaginea unui 
ont tînăr, la începutul vie
ții. Și era plăcut să vezi 
acest zîrnbet tocmai pe 
față aspră a unora din 
vechea generație, pe care 
viața nu i-a răsfățat nicio
dată la anii aceia...

Așa îneît imaginea 
minte

inginerul Sandu 
Petre nu se ciocni de loc 
cu aceea întilnită aevea :

mi-o făurisem în 
despre

ce

au absolvit școala elemen- 
de 7 ani sau școli echiva-

o figură oacheșă, cu ochi 
negri și la fel de negru 
părul, cu obrajii veșnic 
mingii ați de aripa- unui 
surîs care în trecerea lui 
spre ochi face ca de sub 
buzele mari, de om bun, 
să răsară o dantură albă, 
puternică, de bărbat tînăr 
și. sănătos. Era și greu, da
torită unui surîs atît de 
prietenos, să nu se înfiri- 
pe între noi, de îndată, o 
apropiere sinceră și des
chisă.

Mi-a declarat că în ma
terie de artă preferă ci
nematograful. Iar dintre 
filme, dramele. E catego
ric în păreri. Dă certifi
cat bun „Salariul

„Cu băieții". Așa se •«- 
primă, tinerește, cu o 
nuanță de om ce pune 
mare preț pe camarade
rie. Ar călători 
ar ieși mai des și pe la 
club, serile, dar (o umbră 
în. glas)... soția. Și-mi măr
turisește că soției îi place 
mai mult pe-acasă, cu co
pilul. Dar, de fapt, n-o 
leagă de casă numai copi-

mai des,

Prin schelele 
petrolifere, la un 

secol de la 
nașterea lor (IV)

senin și dezinvolt pe ca- 
re-l au persoanele sincere 
— ne iubim, dar ea nu-rt- 
țelege că se poate, că tre
buie să trăim și altfel de
cît închiși între cei patru 
pereți ai noștri... Mă stră
duiesc să-i creez prietenii, 
s-o aduc printre soțiile 
prietenilor mei. Merge 
însă tare greu... Și cînd 
stai în casă, multe lucruri 
începi sÂ nu le mai pri
cepi. Mă tot gîndesc s-o 
înscriu la o școală de fel- 
cerițe, la un curs de dac- 
tilografie, să mai pună 
mina pe-o carte...

Observ că obrazul lui 
Sandu Petre și-a pierdut 
de mult surîsul acela ne.

groazei", „Mînăstirea din 
Parma", „Tăunul". Nu 
i-au plăcut nici „Don 
Juan", nici „Rîsete în 
paradis". Are însă o re
zervă de natură subiectivă 
— nu agrează comediile, 
ceea ce, raportat la figu
ra lui zimbitoare, deschisă 
parcă oricărei glume, îmi 
păru o adevărată... glumă. 
Am trecut la cărți. Pur 
și simplu îl pasionează 
cele tehnico-științifice. Din 
păcate, biblioteca de la 
club nu-l prea poate satis
face în această privință. 
Altminteri pentru distrac
ții (un meci de fotbal de 
categoria A, un spectacol 
de teatru) jnai pleacă, din 
cînd în cînd, la Ploești.

ZuZ. Așa e ea, mai retrasă, tulburat și prietenos, 
timidă ; nu-i obișnuită, locul l ' 
nu prea înțelege ieșirile 
lui cu prietenii.

Nutresc pentru o clipă 
bănuiala că o cam lasă 
în părăsire, abuzînd de 
fireasca nevoie de a se 
întîlni cu prietenii, cu 
„băieții". Poate de aceea... 
Nu, așa e ea, Ioana, fată 
de la țară, mai mult cres
cută pe lingă casă, greu 
să se-nvețe cu — hai să-i 
spun — lumea largă. Nu
mai casă și casă. Și asta 
nu-i bine, precizează o- 
leacă moralist, dar cu o 
înțelepciune care-l prinde, 
Sandu Petre. O iubesc,— 
mi se spovedește simplu 
și netulburat, cu acel aer

.. . ____ . în
lui, o preocupare 

lăuntrică, din adîncuri, îi 
descoperă niște cute ale 
feții pe care nu le-aș fi 
bănuit. Se vede cu e o 
problemă intimă, de viață, 
ce trebuie neapărat rezol
vată, o probleme ce miș
că fibre adinei ale ființei. 
Evocator, îmi povestește 
cum pe vremea facultății 
ei n-au putut locui îm
preună, deși erau căsăto
riți. Se iubeau, ea l-a aș
teptat toți anii aceia, și 
ds-abia acum, la Boldești, 
au pus bazele adevăratului 
lor cămin. Și, firește, ea 
ține la acest cămin.

Nu mi-am putut stăpîni 
uimirea că s-a căsătorit

atît de tînăr, aflind că era 
vorba încă de anii de 
școală. Nu era însă pe a- 
tunci chiar atît de tînăr... 
Liceul, doar, l-a absolvit 
la 27 de ani ! Și ața, pe 
neașteptate — cum aș fi 
— am ascultat povestea 
unei vieți, pe care atît de 
ciudat știa s-o acopere 
surîsul acela veșnic, de 
om bun și fără griji.

Erau opt copii ei acasă. 
Tata căra var. Nici azi 
nu-și mai amintește cum 
de-a reușit atunci, în a- 
junul războiului, să ter
mine patru clase gimna
ziale. Apoi, ani grei de 
muncă, muncă fizică în ra
finării, la vîrsta la care 
alții nu lăsau cartea din 
mină... Zile de spaimă — 
bombardamentele din *44. 
Bombardamentele de la 
Ploești ! Și-apoi alți ani 
de muncă. Ziua — nor- 
mator, seara — elev. Pri
mul din familie care a 
absolvit o școală medie 
Și nu s-a oprit la acest 
prag. La 27 de ani, în 
mijlocul unor tineri, mă 
rog, gălăgioși cum le e 
vîrsta, a intrqt la facul
tate. Avea dorința să se 
întoarcă om cu carte, in
giner, în acele locuri în 
care trudise ca muncitor 
petrolist cu ziua... Și s-a 
întors.

Așa îneît, imaginea ce 
mi-o făurisem în minte 
despre inginerul Sandu 
Petre ajunsă aici po
vestirea vieții lui — se 
ciocni cu aceea întîlnijă 
aevea.

VICTOR VÎNTU



George

fi așa dar

find închi-

pe margi- 
discutarea

Cititorul: îmi mărturisesc 
biciunea de a urmări riguros 
nicile literare. în pragul unei 
nici noi mi se pare că ar fi bine
venită precizarea cîtorva principii.

Cronicarul: Mă puneți în în
curcătură. Firește, cronica pe care 
o voi face nu va fi lipsită de 
călăuza unor principii limpezi, dar 
mi se pare dificil să le formulez. 
Vedeți, n-am avut nicicîtid geniul 
teoretizărilor solemne. Cunosc pu
bliciști care execută cu grație și 
anvergură acrobații . uimitoare în 
jurul cîtorva idei modeste și obo
site. Mi-e teamă să nu cad înir-o 
asemenea cursă...

Cititorul : Și totziși P 
Cronicarul: Voi încerca să nu 

vă dezamăgesc. încep prin a ac
centua că în cronica ce o deschi
dem azi lucrările literare vor fi 
supuse unei analize literare mar- 
xist-leniniste.

Cititorul: Dar asta mi se pare 
de la sine înțeles... Nu înțeleg de 
ce vi se pare necesar să insistați...

Un publicist palid : Am înțeles. Dar să nu alu
necați pe pozițiile șubrede ale sociologismului 
vulgar. Fiți atent, dogmatismul este o boală care 
nu iartă...

Cronicarul: Liniștițl-vă. Cunosc această boală 
urîtă și nu voi sociologiza vulgar, cu nici un preț. 
Aș vrea să vă atrag însă atenția (nu știu dacă 
acest lucru vă este cu desăvîrșire clar) cît de difi
cil este să nu fii dogmatic în știință și, nu mai 
puțin, în știința literaturii. Respectarea strictă a 
unor dogme simplifică uluitor problemele, pe cînd 
ridicarea gîndirii ' 1 “
creiază obligații 
Există pericolul 
ca părăsind dog
mele vulgariza
toare, fals mar
xiste, să căutăm 
în locul lor alte 
formule simpli
ficatoare, prelu
ate din arsena
lul criticii lite
rare burgheze. 
Există primej
dia înlocuirii vi
ziunii înguste a- 
supra problemelor 
trist al considerațiilor impresioniste.

Publicistul palid : Prea multă vorbărie. Răspun
deți clar: sînteți sau nu antidogmatic ?

Cronicarul : Dar d-voastră ?
Publicistul palid : Urăsc dogmele și pe dogma

tici. Adaug la acestea că nu mi se pare terminată 
lupta împotriva dogmatismului.

Cronicarul : Aveți dreptate, lată de ce (și cu acest 
prilej vă răspund) cronica noastră literară va fi nu 
numai o cronică antidogmatică, dar în primul rind 
una nedogmatică.

Cititorul : Nu este unul și același lucru P
Cronicarul: Cred că nu. Nu este deajuns să 

negăm greșelile comise, trebuie să contribuim fie
care la promovarea și aplicarea creatoare a este
ticii marxist-leniniste la fenomenul nostru literar. 
Nu evitînd considerațiile ce decurg din marele 
adevăr al relației dintre formă și conținut vom 
însănătoși știința cercetării faptelor literare. Nu 
încape îndoială că unui critic îi sînt indispensabile 
cultura și talentul. Dar cum să ne mirăm că unii 
critici înzestrați cu aceste atribute indispensabile, 
dau în gropi, lăudind ditirambic cărțulii prosto
vane, pentru a lovi năuci apoi apariții remarcabile 
ale noului în literatura noastră ?

Cititorul: Vă referiți probabil la lipsa unei con
cepții științifice ?

Cronicarul: Ați pronunțat un cuvînt remarcabil. 
Da, mi se pare că nu trebuie să părăsim pozițiile 
criticii științifice. Analiza atentă și adecuată a 
formelor de expresie în artă nu poate fi ignorată, 
iar determinarea socială a caracterelor în opera 
literară trebuie apărată de morbul primitivismului. 
Cum vom izbuti insă să facem toate acestea în 
afara unei viziuni cuprinzătoare și adinei asupra 
fenomenelor artistice ? Gustul artistic al criticului 

se formează desigur în strînsă legătură cu poziția 
sa față de contemporaneitate. Pentru a distinge 
inovația proaspătă și autentică de falsele revoluții 
artistice, trebuie să te afli la un observator de 
mare înălțime ideologică. Cunoaștem critici dintre 
cele două războaie de o pregătire remarcabilă, în
hățați și talentați, care au respins cu seninătate

creatoare la înălțimea cuvenită 
,i complicații considerabile.

operele lui Arghezi și Sadoveanu, proclamând în 
schimb supremația artistică ă unor pigmei. Miopia 
acestora nu mi se pare de invidiat. Pe scurt, con
damnăm dogmatismul tocmai pentru că a utili
zat marxismul „după ureche", lăutărește. Nu tre
buie să îngăduim ca reacția antidogmatică să se 
mențină în sfera afirmațiilor sentimentale. Cine 
este antidogmatic trebuie să devină un excelent 
filozof marxist, un leninist profund și temeinic.

Un scriitor tînăr : Am impresia că v-ați lansat 
în probleme care depășesc cu mult obiectivele 
cronicii literare.

Cronicarul: Vă înșelați. Cronica literară este 
condiția de existență a criticului literar. Redusă la 
o suită searbădă de recenzii convenționale, ea pro
voacă, neîndoielnic, indiferența amabilă a citito
rului. Cronica literară mi se pare însă a fi fost 
întotdeauna poziția cea mai înaintată de luptă a 
criticii. Aci ne aflăm în tranșeia numărul unu. Ju
decățile unui cronicar literar, care oficiază cu 
toată gravitatea cuvenită, oferă cititorului, scriito
rului și istoriei literare un material amplu și sucu
lent, care sintetizează frământările unei întregi 
epoci. Nu trebuie să facem, desigur, din fiecare 
cronică un mic studiu încrîncenat. Dar 
nea cărților se Vor ivi problemele și 
acestora se va impune cu necesitate.

Cititorul : Fiecare dintre cronici va 
închinată unei probleme P

Cronicarul : Nu. Cronicile vor fi pe 
note unui volum sau unui scriitor. Discutarea pro
blemelor nu va impieta nicidecum asupra celui 
mai de seamă obiectiv al cronicii: formularea cu 
limpezime, pe baza unei analize atente, a judecății 
globale asupra cărții și autorului respectiv.

Cititorul: Mă întreb dacă într-un ziar al tinere
tului nu ar trebui să țineți seama de pregătirea 
cititorilor, evitînd formulările complicate și terme
nii mai puțin cunoscuți ?

Cronicarul : în orice ziar și în orice publicație 
prețiozitatea este condamnabilă. Apar deseori ar
ticole și intervenții ale unor condeie tinere care 

uimesc printr-un 
limbaj de spițe
rie, adeseori im
propriu și de ce
le mai multe ori 
incorect. Tinerii 
fac uneori acest 
lucru pentru că 
le place să-și 
audă cu uimire 
și admirație pro
priul vocabular, 
fenomen care se 
petrece adesea și 

vocea lor pătrun- 
nevoie de asemenea
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introductivă
V, M în dra

esteticii, cu revenirea în țarcul cu actorii tineri seduși de 
zătoare. Nu, nu avem
practici, ceea ce nu înseamnă nicidecum că 
putem face analiză literară fără să utilizăm 
termeni de specialitate. Dacă vom reduce 
vocabularul permis cronicii noastre literare la cu
vintele unanim cunoscute, cititorul tînăr va simți 
dintr-odată că îl disprețuim, adresîndu-i o pre
zentare searbădă a cărților în fraze convenționale, 
uzate și reci. Cine ne poate convinge că un tînăr 
care iubește literatura, chiar dacă nu este deose
bit de cultivat, nu va afla înțelesul unor cuvinte 
noi cu ușurință, din chiar consensul frazei respec
tive, sau cu ajutorul unor prieteni ? Tineretul de 
orice categorie este dornic să învețe și ar însemna 
să-i socotim pe cititorii noștri contaminați pe veci 
de molima leneviei dacă am redacta pentru dînșii 
articole și crohici alcătuite din numai o sută de 
cuvinte tocite și mîncate de o îndelungă uzură. 
Așa dar, nici fanfaronada unui limbaj enigmatic 
menit să acopere lipsa de idei, dar nici mizeria 
exprimării sărăcăcioase și șchioape. Critica este, de 
altfel, o specie a artei literare și a o condamna să 
renunțe la imagini artistice înseamnă a o compro
mite iremediabil.

Cititorul: Dacă am înțeles bine, cronica ar de
veni astfel și un mijloc de familiarizare a cititoru
lui tînăr cu noțiunile de teorie literară, aplicate la 
un material de analiză bine cunoscut.

Cronicarul: Firește. Cronica se va ocupa atent 
de cele mai valoroase lucrări literare care apar și 
în mod special de volumele scriitorilor tineri. Vom 
înttlni astfel, pe drum, numeroase și pasionante 
probleme pe care vom căuta să le descifrăm măcar 
parțial.,.

Scriitorul tînăr: Promisiunile și principiile pe 
care le-ați expus nu mi se par, ca să mărturisesc 
drept, deosebit de originale. Le-am oitit și le-am 
auzit de nenumărate ori...

Cronicarul: Ai dreptate. Numai că în ceea ce 
ne privește, ne vom strădui să le și respectăm în 
cronicile care vor urma.LA EXPOZIȚIA LUCRĂRILOR DE

T
inerii absolvenți ai celor 
două institute de arte plas
tice — din Cluj și Bucu

rești — au intrat prin expoziția 
lucrărilor de diplome, recent des
chisă, în lumea artiștilor plastici 
și... în atenția iubitorilor de artă.

Pentru moment — deși tinerii 
artiști așteaptă — criticii de spe
cialitate bănuiesc că nu vor da 
verdicte. Explicabil de fapt, dacă 
ții seama de dificultățile reale pe 
care le ridică în genere expozițiile 
de grup.

Ceea ce te impresionează par- 
curgînd exponatele în ulei, este 
bogata tematică compozițională a 
bucureștenilor. De la inspirația 
din tradiția țesăturilor de casă 
(Georgeta Năpăruș-Băleanu: „Tra
diție") și pînă la acțiuni econo
mice de stringentă actualitate 
(Theodor Catana: „Colectarea stu
fului") absolvenții bucureșteni ata
că teme de compoziție diverse ; 
chiar dacă nu sînt în întregime 
realizate, ele rețin prin colorit și 
o anume mișcare, prin sincerita
tea cu care tinerii artiști au în
țeles să-și treacă examenul final.

Din păcate nici una din lucră
rile bucureștenilor nu pare a fi 
terminată. Și „Lipovenii" lui V. 
Celmare mai au ceva de spus, ca și 
„Muncitorii în port" ai lui T. 
Hrișcă șl „Astronomul" (tratat de 
altfel îiitr-o viziune nouă : un tî
năr cu o figură inteligentă, inspir 
rată, și nu tradiționalul bătrîn cu 
barbă și ochelari) al lui N. David.

Tinerii plastici clujeni apar pu
țin prea sumbri și oarecum spec- 
taculoși. Avîntați în compoziții de 

dimensiuni mari, ei nu reușesc, 

aproape în întregime, să te rețină

în atmosfera lucrării. Culorile bru
tale din „Petrecere în grădină" al 
lui Toth Ladislau te împiedică 
parcă să vezi dansul plin de tem
perament al uneia din perechi. în 
celelalte două lucrări, de dimen
siuni mai mici, Toth Ladislau iz
butește să spună mai mult și stă- 
pînește mai bine desenul. Walter 
Frederic în „După lupta" reușește 
să creeze mai multă unitate între 
personaje și peisajul dramatic. 
Sima Paul cu „Tîrg de ciubere" 
și Vreme Leon cu „La sfeclă" se 
desprind parcă din grupul colegi
lor lor aducînd o notă aparte.

Dacă în pictura în ulei cele 
două grupuri — Cluj și Bucu
rești — sînt la poli diferiți, în 
domeniul grafic diferențele sînt 
ușor sensibile, absolvenții prezen- 
tînd lucrări valoroase. Tinerii gra
ficieni (de exemplu Viorica Cris- 
tea, Xenia Eraclide, Gh. Boțan 
ș.a.) sînt stăpîni pe tehnică și cu 
multă inventivitate în ilustrare.

La sculptură reține mai mult 
atenția C. Nicolin prin basorelie
ful „1907".

Pictorii scenografi, absolvenți ai 
Institutului „N. Grigorescu" din 
București, prezintă ca lucrări de 
diplomă machete pentru scene din 
repertoriul teatrului clasic, ca și 
al celui contemporan. Migala și 
conștiinciozitatea cu care sînt exe
cutate lucrările se împletește la 
unii cu viziuni originale, de reale 
calități (exemplu Virgil 
„Lumina de la 
Ioana").

Absolventele 
meuri" prezintă
frumos executate, cu multă armo
nie în linie și culoare. Surprinde

Ulmi",
Miloia :

„Sfînta

„Impri-secției 
numeroase lucrări

Figura lui Ovidiu 
pe două din scenete 

teatrelor noastre
de marea lui misiune, un partici
pant în rîndurile cele mai înaintate 
la marile frămîntări ale epocii lui. 
Poate că i-a dat prea mult, dar 
rămîne faptul că l-a privit cu jus
tețe dînd celor de azi o imagine 
mai apropiată de adevăr a lui O- 
vidiu. Chiar mult discutata „Ars 
Amandi“ primește răspuns fiind a- 
preciat caracterul ei acuzator. Săl
ceanu a făcut din Ovidiu un luptă
tor, așa cum se pare că a și fost, 
motivul exilului fiind pus pe seama 
a cu totul alte cauze decît cele ce 
au avut circulație clasică. Ovidius 
luptă să scape țara de intrigile 
nefaste ale Liviei — soția lui Au
gust— și ale lui Tiberius. Exilul 
apare drept un plauzibil pretext 
scornit de Livia pentru ca adevărul 
să fie din nou ascuns. Alături de 
acest Ovidiu te afli, alături de el 
palpiți, exilul te doare ca o mare 
nedreptate oe este. Ovidiu al lui 
Sălceanu este un mare om. I se 
pot reproșa intenții iacobine, ne
conforme cu realitatea acelor vre
mi, dar mai presus de acestea, op
tica sub care este privit și tratat 
Ovidiu corespunde adevărului re
prezentat de viața și opera lui. O- 
vidiu al lui Sălceanu nu emoțio
nează poate, dar solicită aspecte 
multe din ființa spectatorului, 
pătrunzînd analitic firea omeneas-

care au fost aduși în scenă patri
cienii și curtezanele (remarca pen
tru compoziția atît de reușită a lui 
Matei Alexandru). Supărătoare une
ori golurile existente pe scenă din 
pricina figurației și nerealizată 
problema poporului, a plebei. Este 
foarte adevărat că aici însuși Alec
sandri s-a îticuroat privind și pre
zentând în așa fel poporul îneît 
dacă ar fi să argumentez împotriva 
piesei aș porni de aici. Este drept 
că el n-are o poziție cu totul defi
nită și că de fapt vede în acest 
„popor — plebe" o lume de decla
sați. Dar greșeala explicabilă la 
Alecsandri trebuie să fie eliminată 
în spectacol și acest lucru nu s-a 
făcut îneît cunoscutele momente 
trezesc oprobiu. Subliniez că era 
posibilă o prezentare de natură să 
transmită spectatorului altceva. In 
fine, în general am fi dorit de la 
regie mai multă fantezie și vervă, 
mai multă originalitate în tratarea 
acestei lucrări care de multe ori a 
avut succes pe scenele noastre.

La Constanța înscenarea lui „0- 
vidiu" a constituit un veritabil e- 
xamen pentru colectivul aflat la 
prima piesă de acest gen. Și exa
menul a fost trecut cu succes. Ur
mează să vedem cum se va com
porta în continuare publicul con- 
stănțean care dă și el examen. De-

TOMA DIMITRIU 
rolul August Octavian Cezar 

din piesa „Ovidiu"

Sărbătorirea bimileniului Ovi- 
diu a găsit dramaturgia romînea- 

j scă pregătită cu două lucrări, una 
I a clasicului Alecsandri, alta a 
; scriitorului contemporan Grigore 

Sălceanu. Respectiv „Ovidiu“ și 
! „Ovidius", au văzut luminile ram

pei la Teatrul Național din Bucu
rești și la Teatrul de Stat din 
Constanța, amîndouă prilejuind 
spectacole interesante cu îmbucu
rătoare valori și unele inevitabile 
scăderi, ale textului, intepreților, 
regiei și scenografiei. Și dacă rea
lizatorii spectacolelor s-au găsit în 
general în aceleași condiții de 
creație, fie că este vorba de Tea
trul Național, fie de cel din Con
stanța, nu tot același lucru se poa
te spune despre dramaturgi care, 
odată cu dragostea pentru marele 
poet antic ce i-a minat către crea
ție, au avut o viziune prin care 
sînt solidari ou epoca lor, pentru 
Alecsandri, sfîrșitul secolului al 
XIX-lea, pentru Săloeanu epoca 
noastră.

Sentimentul care l-a dus pe 
Alecsandri către acest material te
matic n-a fost prea fericit pentru 
dramaturg, el neîntîlnindu-se de
cît cu un singur fapt dramatic, 
exilul, încolo eroul conceput de el 
s-a arătat foarte puțin propice 
tratării lui în dramă. Pe prima par
te a vieții personajului central, 
dramaturgul s-a oprit asupra unui 
Ovidiu iubitor al plăcerilor ușoa
re, cântând ca pasărea și trecând ca 
fluturele din floare în floare. Așe
zarea o capătă abia după exilare, 
cînd însă Alecsandri nu-i acordă 
prea mult spațiu. Este foarte ade
vărat că dramaturgul a căutat să 
atenueze uscăciunea presupusului 
model înoereînd să dea principa
lului său personaj oonsistență dra
matică prin sublinierea dragostei 
dintre el și lulia, nepoata lui Au
gust, și parțial a reușit In legă
tură cu acest aspect pare să ca
pete contur și ideea servită de 
piesă (deosebit de dificil de ex
tras), dramaturgul căutând să vor
bească despre puterea supremă a 
dragostei, în stare să înfrângă ba
riere oe despart lumi, oameni și 
zei, ani și depărtări.

Intenția dramaturgului Alecsan
dri manifestată în abordarea fi
gurii lui Ovidiu, tragică dacă este 
privită prin prisma exilului, ott și 
construcția lucrării sînt interesante. 
Realizarea dramatică nu este însă , 
pe deplin oonvingătoare din cauză 
oă pentru eroul ales, dramaturgul 
n-a găsit oele mai fericite poeibi- . 
Etăți de susținere.

Cauza parțialului insucces stă 1 
în natura eroului oare oouform ele- 1 
«cotelor destul de puțin oores- I 
punzătoare ou realitatea utilizate 
de Alecsandri nu se preta la o tra
tare teatrală și de aici faptul că 
dramaturgul n-a mai știut prea 
bine oe urmărește prin ol. Totuși 
Ovidiu, a cărui valabilitate dra
matică se află sub un mare semn

Ion Ghuorqha

PENTRU CE

FL. DANC1U

Pentru oe ai mft-ntrirteze fir* «Ml 
PlÎMU-nveninaț al orițicftrai ta»? 
Pentru ce d umblu unde n-am om 
De această milă orișiunde -mpfoe P

O, ..Tristele", chinuitoare dntari, 
O. împărați cu sufletul cîino«, 
Ele-or trăi spunînd peste pimlntarf 
De timpul vostru putred, mincinoi.

Aici trăi poetul... Nopți Ia rind 
Cu fruntea pe papirus aplecată, 
Cu-opaițul alături, fumegînd, 
Și-a scris durerea, viața sfărîmată.

Dar de la Roma nici un semn de milă; 
Veneau corăbii ți plecau spre xări... 
Ce te-a cuprins atuncea ? Ură ? Silă 
Zadarnice, zadamice-ațteptări.

Pentru ca cocorii mai să pMngă-a 
Cînd mi-e sufletul în strai de mu| 
Inima aceasta care mă îndeamnă 
Către orițiunde se aude păns

O. „Tristele", chinuitoare cânturi, 
O, împărăție cu sufletul cîinos. 
Ele-or trai, spunînd peste pămînturi 
De timpul vostru putred, mincinos...

Țărmul pustiu ți marea-nfuriată
Și pescăruși țlpînd In suplu zbor... 
Pe malul mării, vreme-ndelungată, 
Te-a mistuit apăsătorul dor.

să mâ-ntristeze ?.

Și dragostea de viață, tinerețea, 
Tsnjeau în ochii pururi lăcrămlnd; 

” Pe stînca aură stînd cîntai tristețea
Pe-ntins de ape-tntr-una adăstînd...

Poate că i-a plăcut al nostru vin, 
L-au îndrăgit strămoșii noștri, geții, 
Șl poate că de Pontus Euxin 
S-a-ndrăgostit către sfîrșitul vieții...

OVIDIUS

DIPLOMĂ
însă lipsa inspirației folclorice na
ționale.

★
Emoțiile primei expoziții rint 

mai mult decît firești. Lucrările 
executate încă sub îndrumarea a- 
tentă a pedagogilor le-au dat au
torilor lor calitatea de expozanți. 
Rămîne acum să-și spună fiecare 
cuvîntul pentru a demonstra acea
stă calitate.

Sprijinul atent le este asigurat 
și pe mai departe, astfel că în
treaga lor personalitate poate să 
se afirme după posibilitățile sale. 
Și fiecare vizitator al expoziției, 
iubitor de artă, le urează suc
ces !

A
nul acesta s-au împli
nit 25 de ani de la 
moartea unuia din 

cei mai activi animatori 
ai vieții artistice romînești 
de la începutul secolului 
al XX-lea — pictorul Ni
colae Vermont. Născut în 
1866, Vermont a fost ele
vul lui Th. Aman, la școa
la de Arte frumoase din 
București. A studiat apoi 
la Miinchen, cu pictorul 
german Ludwig Loefftz, 
iar cîțiva ani mai tîrziu 
a urmat cursuri de per
fecționare la Paris. în 
1896, Vermont participă 
alături de Luchian la ex
poziția „independenților** 
— expresie a noilor miș
cări artistice în lupta îm
potriva artei cu caracter 
academic, oficial, depăr-

iI

8|s
**

*8
8
s

Ducă-mă s-ascult balada
Să cioplească -n versuri chipul fetei triat 
Alungată de bătrînl de-acasă
Pentru dragostea purtată unui tractorist

Trebuie să blestem pe feciorul oare 
Cu pămînt pe tatăl fetei fl mai mintă.
Pe bătrînul prins in mrejele amare 
Trebuie să-l scot cu fapte ți cuvinte.

Să-i înghețe-n buze risul lui năting 
De mindrie jalnică, rămasă. 
Trebuie cum rid ți pMng, 
Eu să-l fac plingînd să-ți eh

Trebuie să-l fac să fugă de hectare 
Și umblînd îndurerat, să ceară
Fetei lui ți tractoristului, iertare 
Să-i ațtepte-n poartă -n flecare seară,

Altfel La văzut pe Ovidiu, Gri- 
gore Săloeanu, și aici și-a spus 
cuvântul pe lingă originalitatea 
dramaturgului, spiritul epocii. O- 
vidiu al suspomenitului dramaturg 
eete un caracter profund, un om 
oare a înțeles menirea dăruirii, cul
tivată pentru fericirea omenirii. 
Sălceanu a pornit către Ovidiu cu 
aceeași dragoste a lui Alecsandri, 
impresionat — după oum mărtu
risește el — de celebrul pasaj „In
genio perii Naso poeta meo*. Im
presionat de tragicul sfîrșit, cel de 
al doilea dramaturg s-a dus către 
surse, le-a aprofundat și ajutat de 
noile opinii asupra lui Ovidiu și a 
exilului său, înarmat ou o posibi
litate de apreciere științifică a tre

cutului, a dat un Ovidiu conștient

tată de viață și realitate. In 
1902, atunci cînd are loc 
deschiderea celei dintîi 
expoziții a societății „Ti
nerimea artistică", Ver
mont se afla printre mem
brii fondatori și intens 
activi ai acestei grupări 
care va '---- ---x
preajma 
mondial, un rol important 
în arta 
nească.

Încă din timpul anilor 
de studiu la Miinchen, 
Vermont s-a afirmat ca un 
artist conștiincios, pasio
nat de meserie, atent la 
viața din jur. Printre pri
mele sale lucrări se numă-

juca, pînă în 
primului război

plastică romî-

rd tabloul „Muncitori la 
masă" (1888) astăzi expus 
la Muzeul Simu din Ca
pitală.

Lucrarea aceasta reflec
tă, prin modul în care 
este gîndită, dar și prin- 
tr-o serie de detalii, fră- 
mîntările politice și so
ciale ale epocii. Din ace
eași perioadă datează un 
interesant portret de băr
bat, pictat la Miinchen. In 
acest tablou al lui Ver
mont ca și alte lucrări ale 
sale din această vreme se 
observă în mod vizibil in
fluența profesorului său. 
L. Loefftz. Mai tîrziu va 
apărea, mai ales în ope-

rele din primul deceniu al 
secolului XX, în mod din 
ce în ce mai pregnant, in
fluența lui Nicolae Gri- 
go r eseu.

Atras de frumusețea 
molcomă a priveliștilor de 
deal sau de colorit fin nu
anțat al cerului și al ve
getației din regiunile ac
vatice, Vermont creează, 
între ani 1900—1913 cite- 
va excelente peisaje — 
cele mai reușite dintre ele 
fiind cele cu vederi din 
părțile Cimpulungului 

Muscel și din Călimănești. 
Paleta lui devine, în acea
stă epocă, mai luminoasa.

interpretarea mai liberă, 
mai vioaie.

Dintre portretele nume
roase executate de Ver
mont, cele mai valoroase 
sînt autoportretele, în 
care artistul, cu sincerita
te și perspicacitate, și-a 
analizat fizionomia în 
schimbările survenite de-a 
lungul anilor.

Sensibilitatea, spiritul de 
observație mereu treaz, 
exprimate cu ajutorul unui 
limbaj plastic sigur, un 
desen ferm, un colorit de 
armonii temperate ca și 
caracterul accesibil al ima
ginii, au contribuit la 
popularitatea pe care lu
crările lui Vermont au 
avut-o în marele public 
încă din timpul vieții 
sale.

AMELIA PAVEL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

GEORGE VRACA 
în rolul „Ovidiu"

oft șl explicând o personalitate sur
prinsă în valorile ei majore.

Actorii interpret au fost în mod 
firesc legați de textele dinamice, 
handicapați sau susținuți, ei și-au 
pus amprenta personală dînd rea
lizări răsplătite ou aplauze. Lui 
George Vraca, interpretul lui Ovi
diu de pe scena Teatrului Național, 
i-a fost mai greu din pricina tex
tului, să umanizeze personajul. Am 
observat totuși la el strădania de 
•4 da consistență prin iubirea 
către lulia. Am admirat din nou la 
•cest actor de frunte al teatrului 
nostru, știința de a spune versuri, 
oare din păcate 11 depășește câte
odată deoarece ele curg din gura 
actorului ca un izvor curat, fru
mos, dar fără participare. Observ 
încă odată oă rolul este ou deose
bire dificil iar interpretarea trebuie 
apreciată în funcție de aceasta. In 
privința apariției personajului nu 
putem fi de acord ou partea finală 
în oaie personajul este prezentat 
mult prea gârbov, ca și cum nu 
opt, ci douăzeci și opt de ani ar 
fi trecut ca să-i albească părul. Așa 
cum este prezentat acum apare 
drept o ruină oare participă totuși 
la bătălii și învinge, ori se știe că 
atunci bătălia nu era câștigată cu 
altceva decât cu iscusința minții și 
puterea brațului. Dar aspectul ară
tat ține mai mult de regie, oum tot 
de regie depinde tratarea cuplului 
Iulia-Ovidiu. lulia este un perso
naj oondus de sentimente puternice 
oe se manifestă prin grăitoare ac
țiuni probatorii. Ca personaj dra
matic, lulia este personajul cel mai 
convingător, oferind prin urmare 
cele mai mari șanse de reușită pe 
scenă. Pe scena Naționalului am 
impresia că s-a trecut destul de 
ușor peste el subliniindu-se cu 
orice preț acea stricăciune de care 
vorbește August. Regia se pate că 
n-a condus interpreta pe calea va
lorificării depline a marilor mo
mente de dăruire ale personajului. 
Acest lucru ar trebui făcut și ast
fel redat Iuliei locul cuvenit. Inter
preta a adus o frămîntată parti
cipare din care nu de puține ori 
a izvorît chiar lacrima, o lacrimă 
ce ne-a impresionat pe noi specta
torii. In focul trăirii are însă mo
mente, să le zicem de sufocare. 
Atunci vocea se pierde, iar fața 
capătă o grimasă pe care i-am 
mai văzut-o și în alte piese. O 
sfătuim să le înlăture, atît cît este 
posibil.

Interesant și reușit modul în

ocamdată biletele sînt vîndute pe 
zece zile înainte.

Condus de un regizor cu expe
riență, Val Mugur, primind ajuto
rul scenografului Mircea Marosin, 
foarte inspirat și deplin adecvat 
prin realizarea piesei — colectivul 
primind în reprezentație un actor 
de la Teatrul Armatei din Capi
tală, pe C. Codrescu, printr-un e- 
fort remarcabil a izbutit să dea 
viață lui Ovidiu și epocii lui, să 
seziseze și să redea valorile poe
tice ale textului lui Grigore Săi- 
ceanu. Spectacolul a vădit îndrăz
neală și sobrietate. Decorurile și 
recuzita au fost realizate prin e- 
lemente sugestive, diversitatea fiind 
sacrificată pentru esențe.

Lui Constantin Codrescu trebuie 
să-i aducem felicitări pentru mo
dul cu totul just în care a sezisat 
valorile specifice ale rolului său, 
pentru profunzimea trăirii și sim
plitatea redării. A înțeles și simțit 
un personaj strălucind prin inte
lectualitate dînd tonul unui spec
tacol care se cerea realizat astfel. 
Viața i-a dat varietate chiar pe 
acestă tonalitate medie pe care 
bine a făcut că a adoptat-o și n-a 
depășit-o decît într-un moment sau 
două de culme cînd a impresionat. 
Este un rol deplin înțeles și foarte 
bine condus, fapt care cere elogii 
pentru actor și regie. Regiei îi re
proșăm însă că a lăsat-o pe Mar
cela Sassu — Aruncățeanu să păs
treze în permanență în interpre
tarea Liviei, nefasta soție a lui Au
gust, limita superioară, fapt ce a 
avut ca urmare stridența plată. Ne
inspirat a fost și modul de tratare 
al lui Ibis — veritabil intrigant de 
melodramă în modul cum a fost 
prezentat. Solidari sînt în ordine : 
actorul, regizorul și dramaturgul. 
De altfel, nici apariția carbona- 
rească a conspiratorilor, toți în 
mantale negre, toți cu fața aco
perită, venind cu cîntec în cadență, 
n-a mers. Aici cuvîntul îl avea de 
spus regia. Prea tare mi se pare 
tratată scena dezvăluirii de la pa
latul lui August, scenă cu care nu 
sîntem de acord, nici în tratarea 
dramaturgului. Dramatic nu re
zistă nici lungimile din ultimul 
act cînd toată povestea lui Icar 
plictisește. Cu totul remarcabilă 
intrepretarea dată de Jean Ionescu 
lui August.
v In încheiere, trebuie să spunem 

că, în ciuda lipsurilor sezisate, tea
trul romînesc a cinstit oum se cu- 
vinp memoria marelui Doet.

VIRGIL RRAOȚEANb



Cu privire la eompleetarea studiilor
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(Urmare din pag. l-a)

lente prin Ordinul Ministerului 
învățămîntului nr. 1989/1956;

c) au vîrsta de cel puțin 24 
ani și nu mai mult de 40 ani;

d) sînt propuși de instituții (în
treprinderi), Comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale, 
organizațiile obștești regionale 
sau comitetele regionale P.M.R., 
pe baza criteriilor stabilite anual 
de ministere, instituții, organiza
ții centrale și organizații obștești 
centrale.

La înscrierea în școli, elevii 
prezintă următoarele acte:

— certificatul de naștere în o- 
riginal și copie. Copia legalizată 
de școală se reține de aceasta, 
iar originalul se restituie sub 
semnătură ;

— actul de studii (certificat o- 
riginal sau copie de pe foaia ma
tricolă eliberată de școală) ;

— recomandarea scrisă a în
treprinderii (instituției). Comite
tului executiv al sfatului popular 
regional, organizației obștești re
gionale sau a comitetului regio
nal P.M.R.

înscrieri sub rezerva prezen
tării. actelor nu se admit.

Concursul de admitere la șco
lile muncitorești (cursuri serale 
și cursuri fără frecvență) se dă 
din materia claselor V—VII ele
mentare, la limba maternă și ma. 
tematici, scris și oral.

La școlile muncitorești tn lim
bile de predare ale naționalități
lor conlocuitoare, elevii dau exa
mene și Ia limba romînă (scris 
și oral).

Admiterea în anul I al școlilor 
muncitorești se face în limita 
locurilor stabilite prin planul de 
școlarizare și în ordinea jnediilor 
obținute de elevi la concursul de 
admitere, media minimă de admi
tere fiind „5“.

Elevii care au promovat anul I 
sau anul II la școlile muncito
rești (cursuri serale sau fără 
frecvență) se pot transfera la 
școlile și secțiile serale, ale tine
retului muncitoresc sau la invă- 
țămîntul de cultură generală 
fără frecvență de pe lîngă școlile 
medii de zi, după cum urmează : 

au promovat a- 
tn clasa a IX-a, 
diferență pentru

Pentru acești elevi se pot orga
niza și centre de consultații pe 
lîngă școlile medii de zi sau chiar 
în instituții și întreprinderi. Cele 
din instituții și întreprinderi sînt 
tutelate de școala muncitorească 
din localitate sau de școala medie 
de zi cea mai apropiată.

Acolo unde este cazul se înfiin
țează centre de consultații cu lim
ba de predare a naționalităților 
conlocuitoare.

Centrele de consultații cu elevi 
ai școlilor muncitorești, de pe lin
gă școlile medii de zi (instituții) 
și întreprinderi pot lua ființă, 
dacă au cel puțin 15 elevi partici- 

(an de stu-

— elevii care 
nul I se înscriu 
cu examene de 
clasa a VIII-a ;

— elevii care r _ 
nul II se înscriu în clasa a X-a 
cu examene de diferență pentru 
clasele a VIII-a și a IX-a.

Examenele de diferență se dau 
la obiectele de studiu care nu 
S-au făcut la școala muncito
rească, dar care se fac la învătă- 
mîntul de cultură generală. Exa
menele se țin in sesiunile legale 
ale învățămîntului de cultură ge
nerală fără frecventă și în con
dițiile stabilite pentru examenele 
de diferență.

Examenele de admitere de la 
școlile muncitorești (cursuri se
rale și fără frecvență) și exame
nele cursurilor fără frecvență de 
la școlile muncitorești (promova
re, corigențe) se dau numai la 
aceste școli.

Organizarea și desfășurarea 
procesului instructiv-educativ tn 
școlile muncitorești cursuri seraie 
se realizează în condițiile stabi
lite pentru învățămîntul de cul
tură generală.

Elevii declarați repetent! 
sfîrșitul anului școlar iși pot con- 
tinua studiile prin școlile și sec
țiile serale ale tineretului munci
toresc sau prin secțiile fără frec
vență ale învățămîntului de cul
tură generală de pe lingă școlile 
medii de zi.

Elevii de la cursurile fără frec
vență ale școlilor muncitorești se 
pot transfera la începutul anului 
școlar, la cursurile serale ale șco
lilor muncitorești, în limita locu
rilor din planul de școlarizare de
venite vacante și a notelor obți
nute la promovarea ultimei clase 
(an școlar).

Transferări de la alte școli de 
grad mediu la școlile muncito
rești (cursuri serale sau fără frec
vență), nu se admit.

Pregătirea elevilor admiși la 
cursurile fără frecvență ale școli
lor muncitorești se face prin cen
trele de consultații înființate pe 
lîngă școlile muncitorești.

au promovat a-

la

dacă au cel puțin 15 
panți pentru o clasă 
diu).

Elevii școlilor ... ____ ...
cursuri fără frecvență se înscriu 
pentru pregătite numai la centrele 
de consultații .....
pentru elevii școlilor muncito
rești.

Elevii care datorită condițiilor 
specifice de muncă pe care le au 
sau altor cauze nu pot frecventa 
orele de consultații, pot fi scutiți 
de frecvență. Scutirile se aprobă 
de directorul școlii numai la înce
putul anului școlar, la cererea 
scrisă a elevului.

In cursul unui an școlar, elevii 
pot da examene pentru promovâ- 
rea unui singur an de studiu 
(clasă).

Sesiunile de examene sînt: 
2—14 ianuarie; 16 mai — 16 iunie 
și 25 august — 14 septembrie.

Planurile de învățămînt cuprind 
lunar 32 ore de consultații, sin
teză și laborator pentru fiecare 
clasă.

In munca de pregătire pentru 
examene, elevii școlilor muncito
rești fără frecvență sînt ajutați 
prin:

— planurile de învățămînt și 
programele școlare puse la dispo
ziția elevilor de școlile muncito
rești cursuri fără frecventă și cen
trele de consultații ;

— ore de consultații și de labo
rator repartizate potrivit planu
rilor de învățămînt;

— lucrări de control anuale, 
care se fac de elevi și după co
rectarea lor, făcută de profesori, 
se t .'...'.l.., 
drumările necesare ;

— folosirea bibliotecilor șt a 
laboratoarelor de la școli și din

...... î stabi-

muncitorești

anume înființate

tarea lor, făcută de pi_____ ,
restituie elevilor, odată cu în-

Elevii școlilor muncitorești ră
mași corigenți și cei amînați din 
sesiunea de toamnă se pot înscrie 
pînă la 25 septembrie la cursurile 
fără frecvență ale școlilor munci
torești, în anul de studii imediat 
superior celui în care au rămas 
corigenți, cu obligația ca în pre
sesiunea din ianuarie să-și lichi
deze mai întîi corigențele și exa
menele restante. In caz de nepre- 
zentare sau nepromovare a aces
tor examene ei sînt declarați ex
matriculați din clasa în care s-au 
înscris, puțind să repete clasa la 
care au rămas repetenți.

Elevii repetenți la cursurile fără 
frecvență ale școlilor muncitorești 
pot repeta clasa o singură dată, 
după care se înscriu la învăță
mîntul de cultură generală fără 
frecvență.

In vederea consultațiilor și în 
perioada examenelor, școlile pot 
asigura, contra cost, cazarea și 
hrana elevilor domiciliați in altă 
localitate dectt aceea 
află școala.

Cheltuielile privind 
cazarea și hrana se 
elevi.

In localitățile unde 
tru aceeași clasă cel puțin 15 sa- 
lariați participant, care intră în 
prevederile H.C.M. nr. 1009/1957 
și nu Iac parte din școlile mun
citorești (cursuri fără frecvență) 
se pot înființa centre de consul
tații pe lîngă școlile medii de zi, 
anume pentru acești salariați.

In aceleași condiții se pot în
ființa centre de consultații în în
treprinderi (instituții) tutelate de 
școala medie de zi cea mai apro
piată. Aceste centre noi înfiin
țate vor avea 32 ore lunar (con
sultații, sinteze și laborator), 
pentru fiecare clasă.

Elevii centrelor de consultații 
organizate pentru salariații care 
intră în prevederile H.C.M. 
nr. 1009/1957 se înscriu pentru 
examene la școala medie de zi 
care tutelează aceste centre și 
care răspunde de funcționarea 
lor. Elevii dau examenele in con
dițiile stabilite prin regulamentul 
învățămîntului de cultură gene
rală fără frecvență de pe lîngă 
școala medie de zi și beneficiază 
de înlesnirile de studiu stabilite 
prin H.C.M. nr. 1009/1957.

INVAȚAMINTUL TEHNIC

se cer studii tehnice de grad me
diu șl in care sint încadrați tn 
prezent, precum și in cazul cind 
sînt transferați in aceeași funcție.

Salariații prevăzuți la al. „b“ 
pot fl cuprinși in centrele de con
sultații organizate pentru salarla- 
ții care intră In prevederile 
H.C.M. nr. 1009/1957. in condi
țiile stabilite pentru aceștia.

INVAȚAMINTUL SUPERIOR

în care se

transportul, 
suportă de

există pen-

întreprinderi, tn condițiile 
lite în acest scop ;

— crearea unor condiții 
de învățămînt, așa cum se 
în prezentele instrucțiuni.

In sesiunea ianuarie, candidații 
dau examene pentru cel mult ju
mătate din numărul obiectelor de 
studiu prevăzute tn planul de în- 
vățămînt, la alegerea elevului. La 
fel șl cei care in sesiunea mai se 
prezintă pentru prima dată.

In cererea de înscriere, elevii 
precizează obiectele la care se pre
zintă la examene în prima se
siune. Pentru celelalte sesiuni, e- 
levii sînt obligați ca înainte de 
începerea sesiunii, cu cel puțin 
30 zile, să anunțe în scris școala 
examenele la care nu se pot pre
zenta. Dispoziția aceasta se co
munică scris elevilor la începutul 
anului școlar.

Examenele date într-una din 
sesiunile ianuarie sau mai și ne
promovate 
gențe. Ele 
gură dată, 
nă.

Sesiunea 
fiind ultima sesiune de examene, 
elevii dau ultimele examene și li 
se încheie situația școlară : pro
movat, corigent sau repetent.

Examenele de corigență se dau 
tn presesiunea din ianuarie.

Elevii care din cauză de forță 
majoră dovedită nu se pot pre
zenta la ultimele examene din se
siunea august-septembrie, cu apro
barea prealabilă a secției de în
vățămînt regională (orașul Bucu
rești) pot da aceste examene tn 
presesiunea din ianuarie.

Elevii care în presesiunea din 
ianuarie nu au obținut cel puțin 
nota „5“ la toate examenele de 
corigență sau aminate sau nu s-au 
prezentat la aceste examene, sînt 
declarați repetenți. Amînarea exa
menelor pentru celelalte sesiuni 
ale noului an școlar, nu se ad
mite.

MEDIU

nu sînt socotite cori- 
pot fi repetate o sin- 
în sesiunea de toam-

august—septembrie

I Colectivul Întreprinderii textile „Ardeleana" din Satu Mare 
! lucrează pînză albă pentru export. Pe luna august producția 
( globală a întreprinderii a fost realizată în proporție de 105,6 
( la sută.
!• In fotografie: Șefa echipei de bobinaj Eva GhergheJy, tm- 
( preună cu Szabon Cornelia, Vencovici Paraschiva, Molnar Ma- 
f ria și Dornoi Ecaterfna, discută despre calitatea firelor,

Salariații care ocupă funcții 
pentru care se cer studii tehnice 
de grad mediu, își pot complecta 
aceste studii astfel:

a) cei care sînt absolvenți ai 
unei școli de grad mediu cu di
plomă (certificat) și au o vechi
me de cel puțin 3 ani în specia
litate sint supuși unei verificări 
tehnice în cadrul întreprinderii 
(instituției) în care lucrează;

b) cei care posedă numai șapte 
clase elementare sau studii echi
valente și au o vechime de cel 
puțin 3 ani în specialitate își corn- 
plectează studiile de grad mediu 
și apoi sint supuși verificării teh
nice, așa cum se arată la ali
neatul a).

Comisia de verificare tehnică 
funcționează pe întreprindere (in
stituție) sau grupe de întreprin
deri (instituție), în funcție de nu
mărul candidaților înscriși pentru 
proba de verificare tehnică. Ea 
se numește de ministerul tutelar, 
la cererea întreprinderilor (ins
tituțiilor) în subordine.

Comisiile de verificare vor 
funcționa în ianuarie și februarie 
1958, iar înscrierile se fac pînă 
la 31 decembrie 1957.

Verificarea tehnică se face la 
locul de producție, printr-o pro
bă scrisă, una orală șl una prac
tică, care să dovedească pregă
tirea tehnică de grad mediu ne
cesară împlinirii sarcinilor din 
producție în specialitatea în care 
este încadrat. Candidații, care 
reușesc la toate probele de veri
ficare tehnică, primesc un certi
ficat.

In vederea prezentării la pro
ba tehnică salariații nu benefi
ciază de înlesnirile prevăzute prin 
H.C.M. nr. 1009/1957 (cap. IV).

Certificatul se eliberează de în
treprinderea (instituția) în care 
lucrează salariatul după ce lu
crările comisiei de verificare teh
nică au fost aprobate de ministe
rul tutelar. Ministerul tutelar vi
zează certificatele șl organizează 
evidența tor.

Salariații care îndeplinesc am
bele condiții stabilite mai sus (li
terele și ,,b“) sînt conside
rați corespunzători pentru a fl 
menținuți în funcțiile pentru care

Salariații care intră în preve
derile H.C.M. nr. 1009/1957, iar 
la examenul de admitere în în- 
vățămÎRful superior fără frecven
ță obțin media generală cel puțin 
„5“ sînt primiți în anul I, la 
facultățile al căror profil cores
punde studiilor cerute de func
ția pe care o ocupă.

Examenul de admitere pentru 
învățămîntul superior fără frec
vență se va desfășura în confor
mitate cu instrucțiunile Ministe
rului învățămîntului și Culturii 
privitoare la admitere 
mîntul superior pentru 
Iar în curs.

In scopul asigurării 
diții cît mai bune de 
lor reușiți la examenul de admi
tere și înscriși în învățămîntul 
superior fără frecvență, se iau ur
mătoarele măsuri:

a) Se pot înființa noi cercuri 
de studii în localitățile unde nu 
sint unități de învățămînt supe
rior, în special tn centrele mun
citorești, în care se pot forma 
grupe de cel puțin 10 studenți 
din același an și aceeași specia
litate și care să le frecventeze 
cu regularitate (grupa normală 
este de 20 studenți).

Cercurile de studii se pot or
ganiza în întreprinderi și insti
tuții — cu concursul instituțiilor 
de tnvățămînt superior tutelar— 
pe unități sau, dacă este cazul, 
pe localitate pentru aceeași spe
cialitate sau specialități înrudite.

Funcționarea cercurilor de con
sultații este condiționată de frec
vența regulată a studenților la 
orele de consultații. Atunci cînd 
media lunară a frecvenței este 
sub 10 studenți participanți, în zi
lele de consultații, grupa de stu
dii își încetează activitatea.

b) Planul de activitate a! 
cercurilor de studii se stabilește 
la 32 de ore lunar, (consultații, 
seminar, laborator), pentru fieca
re grupă și an de studii.

c) Cercurile de studii organi
zate conform prezentelor in
strucțiuni sînt tutelate de cele 
mai apropiate instituții de învă- 
țămînt superior, care asigură în 
măsura posibilităților încadrarea 
cercurilor de studii cu cadre di
dactice proprii, îndrumează și 
controlează activitatea depusă în 
cercuri.

începînd cu anul școlar 1957— 
1958, pentru întreg învățămîntul 
superior fără frecvență se stabi
lesc patru sesiuni de examene 
anuale: între 15 și 28 februarie; 
1 și 15 aprilie; 1 și 30 iulie; 1 și 
15 octombrie. Pentru studenții din 
învățămîntul superior fără frec
vență înscriși la facultățile care 
pregătesc cadre didactice pentru 
învățămîntul de cultură generală 
și mediu, prima sesiune are loc 
între 2 și 15 ianuarie în loc de 
15—28 februarie.

Pentru întărirea studiului indi
vidual al studenților care sînt cu
prinși în cercurile de studii, in
stitutele de învățămînt superior, 
la care sînt înscriși acești stu
denți, îi vor sprijini prin consul
tații sorise. Conducerile instituții
lor vor stabili în acest sens sar
cinile pe catedre.

Salariații încadrați pe baza 
H.C.M. nr. 1360/1956, care posedă 
studii superioare complecte în altă 
specialitate dectt aceea în care se 
aflau încadrați la data apariției 
H.C.M. nr. 1009/1957 (25 iunie 
1957), pot fi menținuți în funcția 
actuală cu condiția verificării cu
noștințelor de specialitate la la
cul de producție.

Ei nu beneficiază de înlesnirile 
prevăzute prin H.CA nr. 1009/ 
1957.
a) In acest scap, ministerele vor 

institui comisii centrale de veri
ficare în a cărer sarcină intră: 
organizarea, îndrumarea și contro
lul activității comisiilor de verifi
care din întreprinderi și instituții.

b) Comisiile de verificare func
ționează tn lunile ianuarie și fe
bruarie 1958, iar Înscrierile se fac 
pînă la 31 decembrie a.c.

c) Verificarea cunoștințelor 
lariaților se va face la locul 
producție, printr-o probă scrisă, 
una orală și una practică, oare să 
dovedească calificarea superioară 
corespunzătoare funcției pe care 
o «cupă salariatul. Candidații care 
reușesc la toate probele de veri
ficare primesc un certificat con
statator eliberat de către ministe
rul tutelar pe baza procesului ver
bal încheiat de comisiile de veri
ficare.

Certificatul constatator își păs
trează valabilitatea și cazul cînd 
salariatul este transferat în a- 
ceeași funcție de la o întreprindere 
sau instituție la alta.

d) Comisiile vor ține seama la 
verificarea salariaților de baremul 
minim de cunoștințe teoretice și 
practice corespunzătoare funcției 
pentru care se face verificarea, 
barem care va fi fixat de aseme
nea de către ministerul tutelar 
prin comisia centrală de verifi
care.

e) Salariații care posedă studii 
superioare complecte într-o specia
litate înrudită cu studiile cerute 
de funcția pe care o ocupă sînt 
scutiți de a susține probele de ve
rificare în fața comisiei de veri
ficare.

Studiile înrudite care dau drep
tul la scutirea de verificarea cu
noștințelor se stabilesc de minis
tere (organizații centrale).

Durata de stagiu prevăzută în 
indicatorul de pregătire și stagiu 
pentru această categorie de sala- 
riați de majorează cu 2 ani. !

în învăță- 
anul șco-

unor con- 
studii ce

sa
de

Salariații cu studii superioare 
întrerupte care ocupă funcțiuni 
pentru care prevederile indicato
rului de pregătire și stagiu anexă 
la Hotărîrea nr. 1360/1956, cer 
studii superioare de spec.alitate, 
își pot termina studiile în con
formitate cu prevederile art. 3 din 
instrucțiunile Ministerului învăță- 
mîntului nr. 8207/1956 și anume.

a) Cei care au întrerupt studiile 
de învățămînt superior înainte sau 
după reforma învățămîntului din 
1948, se pot reinscrie la învăță
mîntul superior fără frecvență la 
aceeași specialitate sau la specia
lități înrudite, în anul imediat ur
mător celui promovat, cu exame
ne de diferență ce vor fi stabilite 
de facultăți, tn conformitate cu 
planurile de învățămînt în vi
goare.

b) Examenele de diferență vor 
fi susținute numai în sesiunile 
stabilite de Ministerul Invăță- 
mîntului șl Culturii.

Studenții cărora li s-au fixat 
examene de diferență sînt obligați 
să promoveze mai întîi aceste e- 
xamene și numai după aceea vor 
putea să se prezinte la exame
nele anului de studii în care au 
fost înscriși.

Acei studenți care au de trecut 
între 1—5 examene de diferență, 
sînt obligați să le promoveze în 
cursul anului de studiu în care au 
fost înscriși.

Acei studenți care au de trecut 
între 6—12 examene de diferență, 
vor putea să le promoveze în de
curs de un an. fără a fi obligați 
să promoveze și examenele anu
lui în care au fost înscriși. Aceș
tia vor fi reînscriși în același an 
de studii, fără a fi considerați re-
petenți.

Acei care au de trecut peste 12 
examene de diferență, vor putea 
să le promoveze in decurs de 2 
ani de la înscriere, fără a fi obli
gați să promoveze și examenele 
anului în care au fost înscriși. Cei 
care nu se vor ,___ __
termenele fixate vor fi exmatri
culați din facultate.

Absolvenții școlilor superioare 
de științe sociale „A. Jdanov" și 
„Șt. Gheorghiu" seriile cu durata 
de studii de doi ani se pot pre
zenta la examenul de stat al uneia 
din facultățile de filozofie, istorie, 
științe economice, pedagogie și 
științe juridice, după ce au dat 
examenele de diferență stabilite 
prin Ordinul nr. 44757/1953 al Mi
nisterului învățămîntului.

Absolvenții cu diplomă 
Iilor de conductori tehnici 
subingineri se pot înscrie 
eompleetarea studiilor, in_____
al facultăților de specialitate Ia 
învățămîntul fără frecvență, fără 
examen de admitere.

i fost înscriși. 
putea încadra în

ai șco- 
sau de 
pentru 
anul 1

ÎNLESNIRI PENTRU COM- 
PLECTAREA STUDIILOR

tn scopul creării unor condiții 
bune de studiu, salariaților care 
potrivit dispozițiilor H.C.M. nr. 
1360/1956, iși complectează studiile 
în cadrul prevederilor H.C.M. nr. 
1009/1957 și iși îndeplinesc cu re
gularitate obligațiile profesionale 
și școlare, li se pot acorda urmă
toarele înlesniri:

a) Reducerea programului de 
lucru săptăminal de la 48 ore la 
40 ore (de preferință 1 zi liberă 
pe săptămină).

In contul reducerilor de pro
gram acordate salariatilor elevi, 
întreprinderile (instituțiile) nu au 
voie să angajeze alt personal.

Reducerile de program din 
cursul unei săptămini, de aseme
nea nu se cumulează cu reduce
rile din săptămlnile următoare.

b) Un concediu plătit, pentru 
studii, de 40 zile pe an, în afara 
concediului de odihnă, in două 
sau trei etape de cel mult 20 zile 
fiecare, înaintea sesiunilor de exa
mene de an. cu condiția de a

promova regulat. Pentru zilele de 
examen se acordă concediu fără 
plată.

a) Un concediu plătit de 20 
zile pentru examenul de matu
ritate și de 30 zile pentru exa
menul de stat. Concediu! se a- 
cordă o singură dată.

înlesnirile de la al. „a", „b“ 
și „c“ se pot acorda de conduce
rea ministerelor, instituțiilor și or
ganizațiilor centrale, comitetelor 
executive ale sfaturilor populare 
regionale și a Comitetului execu
tiv al orașului București pe baza 
propunerilor Întreprinderilor (in
stituțiilor), acelor salariați care 
dovedesc că îndeplinesc cu regu
laritate sarcinile lor profesionale 
și școlare.

întreprinderile și instituțiile in 
cadrul cărora funcționează 
riați care iși complectează 
diile in condițiile H.C.M. 
1009/1957, sint obiigate :

— să pună la dispoziția 
rialilor manualele școlare 
cursurile necesare studiului. Aces
tea aparțin întreprinderii (insti
tuției) și se pun la indemina ele
vilor și studenților pentru folosin
ță, prin bibliotecile acestor institu
ții (întreprinderi) ;

— să asigure sălile necesare 
pentru consultații, să organizeze 
ore de consultații cu personal ca
lificat, în oreie libere din produc
ție și să înlesnească folosirea la
boratoarelor și instalațiilor nece
sare pregătirii școlare, in condi
țiile stabilite pentru elevi și stu- 
denfi;

— să acorde înlesnirile prevă
zute prin H.C.M. nr. 2047/1954 și 
anume : încadrarea salariaților in 
schimburi de producție care să ie 
permită frecventarea regulată a 
cursurilor, interzicerea folosirii sa- 
lariaților la munci suplimentare 
in zilele de școală și trimiterea 
ior in deplasări care le-ar cauza 
absențe de la cursuri.

Salariații care Ia data 
H.C.M. nr. 1360/1956 se 
cadrafi in funcții pentru deținerea 
cărora se cere eompleetarea studii
lor și aveau împliniți, la acea 
dată, vlrsta de 40 ani, pot fi men
ținuți in funcție fără obligația de 
a-și complecta studiile, atit timp 
cît conducerea ministerelor și in
stituțiilor centrale apreciază că 
corespund sarcinilor ce implică 
actualele lor funcțiuni. In mod fa
cultativ ei își pot continua stu
diile beneficiind de înlesnirile pre
văzute in prezentele instrucțiuni, 
pentru o singură treaptă (ciclu) 
de invătămint (mediu sau supe- 
rior).

Personalul de specialitate, teh* 
nlc și administrativ a cărui sala
rizare pe funcțiuni a fost stabi
lită prin extinderea prevederilor 
H.C.M. nr 1360/1956, precum și 
acel personal de specialitate teh 
nic și administrativ a cărui sala
rizare pe funcțiuni a fost stabilită 
prin alte Hotăriri ale Consiliului 
de Miniștri, după apariția H.C.M 
nr. 1360/1956 și au la bază ace
leași principii de salarizare, bene
ficiază de drepturile prevăzute in 
H. C. M. nr. 1009/1957.

Salariații care de|in funcții pen
tru care nu posedă studiile cores
punzătoare prevederilor indicato
rului de pregătire și stagiu anexă 
la H.C.M .nr. 1360/1956 și sint în 
curs de eompleetarea studiilor 
(medii sau superioare) in inte
resul serviciului, beneficiază de 
înlesnirile de studii prevăzute in 
H.C.M. nr. 1009/1957.

Pentru clasa in care elevul a 
rămas repetent, in caz de repeta
rea clasei, elevului nu i se mai a- 
cordă inlesnirile prevăzute prin 
H.C.M. nr. 1009/1957, Pentru cla
sa superioară celei repetate ele
vului i se acordă drepturile pre
văzute de H.C.M. nr. 1009/1957, 
In caz de frecventare.

Aceleași dispoziții se aplică și 
salariaților înscriși in invătămln- 
tul superior.

sala- 
stu- 
nr.

sala-
5 și

apariției, 
aflau în-

Fotbaliștii iugoslavi au sosit 
în Capitală

să(Urmare din pag. l-a) 

pe eare-1 ti demonstra echipa 
noastră".

In acest timp cei mai liniștiți a- 
rau juniorii. „Vedetele" fotbalului 
iugoslav au strîns in jurul lor — 
de altfel așa cum este normal — 
pe toți cei veniți în întîmpinare. 
lată de ce stăteau „cuminți" 
și priveau cu „necaz" la cei 
„mari". L-am căutat pe antrenorul 
echipei de juniori, Vujadinovici 
(vechi internațional), pentru ca 

să ne spună ceva despre meciul 
„puștilor". „Am avut ocazia să 
văd echipa de juniori a R.P.R. și 
am despre ea o impresie foarte 
bună. Apreciea la juniorii romîni 
jocul colectiv, îmbinat cu o teh
nică individuală avansată. Echipa 
noastră este în momentul de față 
la fel de bună. Meciul dintre ju-

niorii țărilor noastre promite 
fie foarte interesant**

După cum se știe juniorii 
goslavi au întrecut recent pe 
ai Austriei cu 5—1. Duminică 
avea loc cea de-a doua întilnire 
între juniorii romîni și iugoslavi. 
Ultimul lor meci, anul trecut la 
Budapesta în cadrul turneului 
F.IJ'.A., s-a soldat cu un rezultat 
nedecis : 1—1.

Fotbaliștii se îndreaptă spre au
tobuse, ziariștii își închid bloc
notesurile grăbindu-se spre redac
ții. Desigur, comentariile în jurul 
meciului de duminică nu s-au în
cheiat. Pînă la meci se vor face 
mereu noi și noi pronosticuri. 
Cine va cîștiga ? în pagina noastră 
de marți vă asigurăm că veți găsi 
toate amănuntele desfășurării me
ciului.

S-a încheiat turneul internațional 
de volei de la Sofia

Turneul internațional de volei 
organizat la Sofia cu prilejul se
siunii Comitetului Internațional 
Olimpic a luat sfîrșit joi cu victo
ria echipei R.P. Bulgaria care a 
ocupat locul întîi în clasament. 
In ultima zi a turneului echipa de 
volei a R.P. Romine a învins Ita
lia cu 3—0 (15—10, 15—9, 15—9), 

I U.R.S.S. a întrecut Franța cu

iu- 
cei 
va

3—0 (6, 9 2) iar R. P. Bulgaria, 
în meci decisiv a dispus de R 
Cehoslovacă cu 3 — 2 (10—15, 
15—13 10—15. 15—7, 15—13).

Clasamentul final al turneului 
este următorul : 1. R. P. Bulgaria, 
2. R Cehoslovacă , 3. U R.S.S.; 
4. R. P. Romînă , 5. Franța , 6. 
Italia.

La fabrica de prefabricate din beton s-a introdus o linie teh
nologică în care se execută elemente de beton prefabricat în 
vederea asamblării prin precomprimare. Fabrica execută astăzi 
comenzi de piese prefabricate din beton pentru Investiții pro
prii. De asemenea furnizează șantierelor de construcții din Mol

dova diferite piese prefabricate. La depozitul de produse finite 
se află în construcție un pod rulant care va deservi in viitor 
evacuarea din hală și încărcarea la vagoane a produselor.

In fotografie: Aspect din depozitul de produse finite. Aci 
se construiește un pod rulant. In preajma zilei de 7 Noiembrie 
va intra în folosință prima jumătate a podului rulant.

INFORMAȚIE
Vineri seara s-a întors fn Ca

pitală Orchestra simfonică a Fi
larmonicii de Stat „C 
nescu", colectiv artistic 
din R.P Romînă. 
prins un turneu în 
goslavia.

Orchestra a dat 
concerte la Belgrad 
rașe ale R.P.F. Iugoslavia Care 
s-au bucurat de un deosebit suc
ces.

Tele gr ama
.George E- 

emerit 
care a Intre- 

R.P.F. Iu-

(Agerpres)

Excelenței Sale
D lui Dr. PETRU GROZA,

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romine
Profund mișcai de condolean- 

țele exprimate cu ocazia marelui 
nostru doliu țin să vă mu țu- 
mesc sincer pentru această do
vadă de simpatie.

OLAF
Regele Norvegiei

Vizita la Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a grupuiui de deputati britanici

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Națipnale a R. P. Ro
mine, dr. Petru Groza, a primit 
vineri la amiază la Palatul Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
pe nje'rabrii grupului de deputati 
britanici în frunte cu Sir Herbert 
Butcher care ne vizitează țara 
la invitația grupului național ro- 
min al Uniunii Interparlamen
tare.

La primire au asistat C. Pîrvu- 
lescu. președintele Marii Adunări 
Naționale, A. Moisescu, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, A. Bunaciu, se- , William Wilkins, 
cretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, M. Gh. Bujor. C. apoi la o serie de Întrebări ale 
Paraschivescu-Bălăceanu și Gh. lordului St. Oswald.

Stoica, membri în Prezidiul 
Adunări Naționale, prof.
L. Banyai. prof. univ. Tr........ „
șcu. Elena Livezeanu și acad. $. 
Stoilov, deputati ai Marii Adu-

Marii 
urtiv. 
Iona-

Stoilov, deputati ai Marii 
nări Naționale.

Președintele Prezidiului 
Adunări Naționale, dr 
Groza, a salutat cordial pe

Marii 
Petru

__  _____ mem
brii grupului de parlamentari 
britanici.

Din partea grupului parlamen
tarilor englezi au luat cuvîntul 
Sir Herbert Butcher, conducătorul 
grupului și deputatul laburist

Dr. Petru Groza a răspuns

Festivalul filmului sovietic
In întreaga tară se va desfă

șura. între 7 octombrie și 3 
noiembrie. Festivalul filmului so
vietic.

In Capitală Festivalul filmului 
sovietic va fi organizat la cine
matograful „Patria" — între 18 
și 24 octombrie — și va cuprinde 
următoarele filme: „Prologul", 
film tn culori pentru ecran lat, 
cu sunet stereofonic, „Alexandr 
Nevski“r „Don Quichotte", 
în culori 
„Poetul", 
brupte" 
temkin".

In țară Festivalul filmului 
vietic va fi organizat în peste 20 
de localități printre care ; Ploești, 
Constanța, Pitești. Giurgiu, Iași 
Cluj, Suceava. Bacău, Bicaz. 
Craiova, Reșița, Timișoara. Pe

pentru ecran 
.Malva", „Trepte 

și „Crucișătorul

film 
lat, 

a- 
Po-

so-

ssj; «; ?%s «s «s -s

troșani, Hunedoara și Orașul 
Stalin. Pe lîngă filmele anunțate 
vor mai rula filmele: „Detașa
mentul lui Vaska Trubaciov", 
„Călătorie în tinerețe", „Mikolka 
cel viteaz", „Vreau să etnt” și 
„învățătoarea din Șatrîi"

In perioada 5 octombrie—3 
noiembrie se vor organiza tn 
Capitală și în toate regiunile 
țării festivaluri ale filmelor re
publicilor unionale sovietice.

In Capitală, precum și in nu- 
«neroase orașe din țară, se vor 
organiza în cadrul .Săptăminii 
științei și tehnicii sovietice" 
(15-20 octombrie) cicluri de filme 
documentare de știință și teh
nică. Printre filmele care vor 
rula cu acest prilej se '•numiră 
„Energia atomică In scopuri paș
nice", „Muzeul rus de stat" 
„Metroul din Leningrad", .in 
valea Donbasuiui" .Ochiul ma
gic". „I upta contra prafului de 
cărbune în mine" etc.

Caravanele cinematografice vor 
firezenta 
arizează 

sovietice
Tot în 

sovietice 
pozioane 
cenzii asupra filmelor prezeni

★ In cadrul campionatului u 
nional de fotbal la 26 septembrie 
s-au disputat două înttlniri. 
Așteptat cu mult interes, meciul 
disputat la Moscova între 
pele Spartak și Lokomotiv 
cova a revenit surprinzător 
viarilor cu scorul de 2—1.

doilea meci disputat 
între formația locală 

și echipa Dinamo 
sfîrșit cu scorul de

echl- 
Mos- 
fero-

un rezultai

mondiale 
se apropie

de

de 
de 
in- 
pe

Cel de-al 
la Chișinău 
Burevestnik 
Kiev a luat
1—0 în favoarea gazdelor.

★ Echipa romînă de rugbi 
Energia București și-a început tur
neul în R.P. Polonă, jucînd cu 
selecționata orașului Varșovia. Me
ciul s-a încheiat cu 
egalitate: 6—6.

h Campionatele 
scrimă de la Paris
sfîrșit. Joi seara s-au încheiat 
trecerile probei de sabie 
echipe. Titlul de campioană mon
dială a fost cucerit de echipa R.P. 
Ungare care in finală a învins 
IJ RS.S cu 9—1. Pe locul trei s-a 
clasat echipa R.P. Polone învin
gătoare a Franței cu 9—4.

★ Echipa de fotbal F.C. 
celona a învins miercuri
pioana R. F. Germane Bzrussia 
Dortmund cu scorul oe 4—1 
(2-0).

Bar 
cam-

la sate filme care popu- 
cele mai noi metode 
folosite tn agricultură 
Luna prieteniei rornino- 
vor fi organizate sim 

și concursuri de re-
. — ■ _ ifnte.

Cu prilejul Festivalului filmu
lui sovietic va sosi în tară o de
legație de cineaști sovietici.

(Agerpres).

Pălanjenul de aur — PATRIA, E 
LENA PAVEL ; Vrăjitoarea - RE 
PUBLICA. BUCUREȘTI, GRADI
NA PROGRESUL Ghimpele - IN. 
FRAțlREA INTRE POPOARE GH. 
DOJA, 1 MAI , Primăvara pe stra
da Zareclnaia - MAGHERU , Ca
melia - V ALECSANDRI. 23 AU
GUST ; Richard al III lea - (am
bele serii) - I. C. FRIMU ; O tn- 
tîmplare Ia Benderath — LUMINA, 
VOLGA : Vocație - CENTRAL : 
Fedra - VICTORIA. DONCA SI. 
— "........................- DOINA ’

GORKI. N. 
supremă —

MO; Odată In viață 
Discordie - MAXIM 
BALCESCU . Iertfa 
TIMPURI NOI ; Contele de Monte 
Crlsto (ambele serii) - TINERE
TULUI , Căpitanul și eroul său — 
ALEX. POPOV. ALEX. SAH1A ; 
Prea ttrzlu - GRIVIȚA ; tn calea 
trăznetului - VASILE ROAITA 
POPULAR ; Povestea unul om ade 
vărat — CULTURAL ; O vară ne 
obișnuită - UNIREA ; Uraganul - 
CONST DAVID ; Serenada slrăz;
- FLACARA M. E.MINESCU 
Vrăjitorul - T. VLADIMIRESCI 
(grădină) , Vagabondul (ambeh 
serii) - ARTA; Tăunul - MUNCA 
Vultur 101 - MIORIȚA. 01.6- 
BANC1C ; Don Juan - MOȘILOR 
Fiica Tibetului - IL1E PINT! 
LIE ; Vlnovați fără vină - LIBER 
TAȚII; Roșu șl negru (ambele se. 
ril) — COȘBUC ; Dansez cu tine
— AUREL VLAICU ; învățătoarea 
din Șatrti - ALIANȚA . Căsnicia 
dr Danwltz - BOLESLAW BIE- 
RUT.



I Pienara C.C. al Federației’ 
I Tineretului Comunist a
8 Italian
8 8 
£ ROMA 27 (Agerpres). —8 
g TASS transmite; La Roma a g 
8 avut loc plenara Comitetului 8 
| Central al Federației Tinere- 8 
| tului Comunist Italian. PAR- » 
8 TICIPANȚII LA PLENARA

8
V ..v... .......
8 AU EXAMINAT SARCINILE i 
g ORGANIZAȚIILOR DE TI- 8
8 NERET IN ETAPA ACTUA- 8 

LA. San Lorenzzo, membru al | 
secretariatului C.C. al Federa- 8 
tiei Tineretului Comunist Ita- 8

8

8 țicg x meiciuiui v<isiiiuiiiai na- q 
| lian, care a prezentat rapor- u 
I t„1 el ... 1..O* «...zîn S
| 
i
g de învățămînt și muncă ale 8 
8 tineretului. Ei au vorbit des- | 
| pre dificultățile pe care le în- 8 
8 tîmpină tineretul italian în 8 
8 dohîndirea de cunoștințe. | 
g Șomajul în masă, care dom- g 
8 nește în țară, creează gene- 8 
§ rației tinere dificultăți deose- 
8 bite în găsirea de lucru.
| De aceea, Federația Tinere- | 
8 tului Comunist Italian șe pro- g 
8 nunță pentru înfăptuirea unor 8 
| transformări economice radi- § 
8 cale, pentru instaurarea pu- g 
8 terii clasei muncitoare.
I Totodată, tinerii cer înfăp- g 
8 tuirea imediată a unei serii de g 
8 măsuri pentru îmbunătățirea 8 
| situației lor. □
8 COMITETUL CENTRAL AL g 
| FEDERAȚIEI TINERETULUI 8 
8 COMUNIST ITALIAN A HO- 8 
Itarit sa convoace og 
8 CONFERINȚA NAȚIONALA | 
8 SPECIALA IN PROBLEMA i 
I INVAȚAMINTULUI PROFE- | 
8 SIONAL ȘI A FOLOSIRII TI- 8 
8 NERETULUI IN PRODUC- 8 
hiB- i

tul și cei care au luat cuvîn- 8
tul la discuții, au acordat o 8 
deosebită atenție problemelor 5 _ ___x -i- 2

Comentarii lat Primirea delegației 
partidului socialist 

din Japonia 
la C. C. al P.C.U.S.

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. și răspunsurile primite
27 AGERPRES transmite: Me

sajul președintelui Consiliului de 
Miniștri R.P.R. și răspunsurile 
primite la acest mesaj continuă 
să facă obiectul a numeroase co
mentarii în presa internațională.

R.P.F. IUGOSLAVIA

Ziarul „Borba“ din 26 septem
brie publică sub titlul „Eforturi 
comune" un articol consacrat 
mesajului președintelui guvernu
lui romîn, Chivu Stoica și răs
punsurilor primite la. acest me
saj.

„Scrisoarea recentă a preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
romîn, Chivu Stoica, scrisoare în 
care este puternic subliniată do
rința de rezolvare a problemelor 
in suspensie intre unele țări bal
canice și de dezvoltarea colabo
rării între toate țările din Bal
cani, a contribuit — scrie ziarul 
„Borba" — la întărirea mai de
parte a spiritului de prietenie, de 
pace și a etorturilor pozitive în
delungate întreprinse in această 
regiune a lumii".

„Prin inițiativa sa utilă, Roml- 
nia a ridicat o serie de proble
me de mare importanță pentru 
stabilirea păcii in Balcani și a 
dat un nou impuls eforturilor In 
vederea înlăturării balastului, 
care ține de trecut, pentru dez
voltarea unei atmosfere mai noi 
și mal sănătoase. Ecoul pe care 
l-a avut inițiativa romină, scrie 
„Borba", a confirmat faptul că 
toate popoarele din Balcani îm
părtășesc dorința de rezolvare a 
problemelor in suspensie și de 
stabilire a unei colaborări pe 
baze sănătoase".

După ce amintește răspunsu
rile pozitive ale Iugoslaviei, Bul
gariei și Albaniei, referindu-se 
la răspunsul dat de Grecii
la mesajul guvernului ro
mîn, ziarul „Borba" scrie
că și în acest răspuns „se ac
centuează dorința de rezolvare a 
problemelor litigioase, de dezvol
tare a spiritului de prietenie și 
pace în relațiile reciproce și de 
stabilire a colaborării Intre ță
rile balcanice".

„In privința propunerii referi
toare la ținerea unei conferințe 
a șefilor de guverne ai tuturor 
țărilor balcanice, sau mai precis 
în privința momentului convo
cării unei astfel de conferințe, 
guvernul grec, scrie „Borba", a 
exprimat alte păreri decît acelea 
ale guvernului romîn, insă in 
răspunsul său, guvernul grec a 
sprijinit ceea ce este important 
in inițiativa guvernului romîn, a 
sprijinit dorința de rezolvare a 
problemelor in suspensie, precum

șl de stabilire a unui spirit de 
prietenie în relațiile reciproce și 
a colaborării în Balcani*4.

„Este incontestabil, scrie „Bor- 
ba“, că între scrisoarea guvernu
lui rom în și răspunsul guvernu
lui grec există importante puncte 
comune, printre care, desigur, 
dorința comună de colaborare 
care confirmă justețea și utilita
tea inițiativei romîne și arată că 
există posibilități reale de îmbu
nătățire a situației generale din 
Balcani, subliniind totodată ne
cesitatea unor eforturi comune, 
susținute, în vederea folosirii și 
de acum înainte a acestor posi
bilități în relațiile practice de zi 
cu zi".

Corespondența utilă inițiată de 
președintele guvernului romîn, 
Chivu Stoica, scrie în încheiere 
„Borbia", a arătat că dorința de co
laborare interbalcanică este gene
rală și că de aceea este necesar 
ca prin muncă practică, plină de 
răbdare să se înlăture balastul 
trecutului și să se dezvolte o 
nouă atmosferă în relațiile dintre 
toate țările balcanice.

GRECIA

răs-
me-

Ocupîndu-se pe larg de 
punsul guvernului grec la 
sajul primului ministru al R.P.R., 
Chivu Stoica, presa ateniană din 
24 și 25 septembrie aprobă acest 
răspuns și în comentariile sale 
justifică poziția adoptată de gu
vernul grec. Ziarul „Vima44, dfe 
pildă, afirma că „răspunsul grec 
nu putea fi altul".

Totodată însă o bună parte a 
presei grecești continuă să releve 
caracterul pozitiv al relațiilor gre- 
co-romîne, precum și posibilitățile 
de dezvoltare rodnică ale acestor 
relații în viitor.

Ziarul „Eleftheria*4 scrie că se 
așteaptă „cu un Interes deosebit 
atitudinea viitoare a Romîniei".

„Prin răspunsul pe care l-a 
dat, continuă ziarul „Eleftheria", 
guvernul grec nu a putut să valo
rifice în favoarea sa situația, d^r 
va fi obligat să urmărească, fie 
pozitiv, fie negativ, diferite iniția
tive în spațiul balcanic".

Ziarul „Akropolis" este de pă
rere că „drumul către o înțelegere 
rămîne deschis..."

Ziarele „Ethnikos Kirikos", 
„Kathimerini" „Apoghefmatini" și 
altele consideră că înainte de con
vocarea conferinței propuse de 
guvernul romîn, ar trebui să fie 
rezolvate problemele în suspensie 
care mai împiedică normalizarea 
relațiilor dintre Grecia și unii 
dintre vecinii ei.

Ziarul „Avghi" își exprimă de-

Little Rock un fort militar
NEW YORK 27 (Agerpres). — 

Ocupîndu-se de situația de Ia 
Little Rock agenția Associated 
Press relatează câ, curtea școlii 
din această localitate amintește de 
un fort militar. IN JURUL ȘCO
LII AU FOST ÎNĂLȚATE BARI
CADE IAR ÎN CURTE ȘI CHIAR 
ÎN CLĂDIRE SE AFLĂ NU MAI 
PUȚIN DE 400 DE SOLDAȚI. Pe 
străzile învecinate patrulele mili
tare nu lasă să treacă decît pe 
elevi și persoanele cu permise spe
ciale.

Prezența trupelor nu a pus to- 
tuși capăt fărădelegilor rasiste. 
Ziarele relatează despre im nai 
cînd huliganii ratifti au bitul Joi 
negri. De aiemerxa wi băiat m.

POLITICĂ DE PACE ?

gru, care vindea mărunțișuri, a 
fost atacat de un grup de 50 de 
huligani.

Adepții „supremației albe" au 
adoptat o nouă tactică pentru sub
minarea hotăririi Curții Supreme 
cu privire la lichidarea discrimi
nării rasiale. Ei silesc pe elevii 
albi să boicoteze cursurile atîta 
timp cit ele sînt urmate și de 
elevii de culoare.

Guvernatorul statului Arkansas, 
Orval Faubus, a ținut un discurs 
radiotelevizat în care pozînd în 
„campion al independenței" state
lor federale a declarat că Arkan
sas este acum „ocupat de trupe 
străine" și că guvernul federal „a 
comis o gravă și penibilă eroare" 
trimițînd trupa la Little Rock.

Guvernatorii statelor din sud, 
au toții adepți ai segregației ra
siale, depun o activitate febrilă 
urmărind să silească guvernul fe
deral să retragă trupele din Little 
Rock lăsînd astfel mină liberă 
bandelor fasciste. Casa Albă a a- 
nunțat eă președintele Eisenhower 
a acceptat eă se intîlneaseă eu 
guvernatorii statelor audio* le 1 
octombrie.

Cad vestigiile colonialismului Versuri ale suferinței
DZIUNDZE VATANABE, cu

noscut poet japonez, a publicat 
în ziarul „AKAHATA" o recen
zie a culegerii de versuri apă
rute recent în Okinawa, in a- 
ceasta culegere sînt incluse ver
surile poeților patrioți care po
vestesc cu emoție cum america
nii au transformat insula într-o 
bază militară, cum izgonesc pe 
țărani de pe pămînturile lor, 
pentru a construi aerodroame. 
V arsurile vorbesc despre vio
lențele la care se dedau ocupan- 
ții americani pe insulă.

Autorii acestei culegeri, după 
cgm arată .Vatanabe, și-au propus 
ca scop să aleagă poeziile în așa 
fel îneît ele să redea un tablou 
complect al vieții de pe insula 
Okinawa din ultimii ani. „SOCO
TIM CĂ S1NTEM OBLIGAȚI. 
SCRIU AUTORII VERSURILOR 
SA PUBLICĂM ACEASTĂ CU
LEGERE PENTRU A FACE CA 
TOȚI Să AFLE DE SUFERIN
ȚELE LOCUITORILOR 
OKINAWA".

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 27 septem
brie a fost primită la C.C. al 
P.C.U.S. delegația partidului so
cialist din Japonia sosită în vizită 
la Moscova. La convorbirea care 
a avut loc au participat A. I. Mi- 
koian și M. A. Suslov, membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., P. 
N. Pospelov, membru supleant al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și reprezentanții partidu
lui socialist din Japonia în frunte 
cu Tețu Katayama.

In cursul convorbirii care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a avut loc un schimb 
de păreri asupra problemelor in- 
teresînd delegația și asupra acti
vității ei ulterioare în vederea cu
noașterii vieții și a succeselor po
poarelor Uniunii Sovietice.

J. CLEJAN

PROGRES.
a subliniat apoi că 
declarația polono- 
pătrunse de spiri-

50.000 de ani!

VA

zaprobarea față de partea negati
vă a răspunsului primului mini
stru grec și reproduce o declara
ție a președintelui EDA, Passali- 
dis, care afirmă printre altele că 
acest refuz „este contrar voinței 
poporului grec". Același ziar își 
exprimă părerea „ca din partea 
guvernului grec să existe dovezi 
clare că acesta... privind lucrurile 
exclusiv prin prizma interesului 
național, depune eforturi sincere 
pentru a restabili relații normale 
cu țările balcanice".

SOCIALISMUL ÎNSEAMNĂ
PACE $1 PROGRES 

Cuvîntarea lui Wladislav Gomulka la uzina 
de autoturisme din Varșovia

ÎN RÎNDUL POPOARELOR 
CARE TRĂIESC IN CONDIȚII
LE CAPITALISMULUI CREDIN
ȚA CĂ SOCIALISMUL ÎNSEAM
NĂ PACE ȘI-------------

W. Gomulka 
tratativele și 
iugoslavă sînt a 
tul internaționalismului proletar 
și că rezultatele acestor tratative 
au contribuit nu numai la întări
rea relațiilor polono-iugoslave, 
în avantajul ambelor^ țări, ci și 
la creșterea solidarității statelor 
socialiste, la consolidarea poziții
lor lor, a tuturor partidelor comu
niste ' și a mișcării muncitorești 
internaționale. Ne dăm seama, a 
spus mai departe Gomulka, că 
toate statele socialiste, printre 
care Iugoslavia, pot exista și se 
pot dezvolta cel mai bine atunci 
cînd forțele socialismului mon
dial, și în primul rînd statele so
cialiste, vor fi solidare. Ne dăm 
seama de rolul uriaș pe care îi 
are Uniunea Sovietică în rîndurile 
țărilor socialiste ca primul și cel 
mai puternic stat socialist. Pentru 
aceste motive, cît și datorită res
pectării principiului de egalitate 
între toate țările, precum și între 
partidele comuniste, nu au existat 
deosebiri între noi în ce privește 
atitudinea față de Uniunea So
vietică.

In încheierea cuvîntăril sale 
W. Gomulka și-a exprimat convin
gerea că traducerea în viață a 
cuprinsului declarației comune po- 
lono-iugoslave va fi de un mare 
folos pentru cele două țări, va în
tări prietenia dintre ele, forțele 
socialismului și forțele păcii în 
Europa și în lume.

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 
După cum transmite PA.P., la 21 
septembrie a avut loc o ședință a 
organizației P.M.U.P. de la uzi
na de autoturisme din Varșovia la 
care a luat cuvîntul Wladislaw 
Gomulka prim secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

In cuvîntarea sa W. Gomulka 
a vorbit despre impresiile delega
ției de partid și guvernamentale 
care a vizitat Iugoslavia și a a- 
nalizat unele probleme abordate 
în declarația comună polono-iugo- 
slavă.

Un rezultat din cele mai im
portante ale tratativelor polono- 
iugoslave l-a constituit, după cum 
a declarat Gomulka, recunoașterea 
de către guvernul iugoslav a 
frontierelor apusene a.le Poloniei, 
ceea ce constituie o lovitură dată 
forțelor militariste și revanșarde, 
politicii revizioniste a lui Ade
nauer și o contribuție la întărirea 
forțelor păcii în Europa.

In continuare Gomulka a decla
rat că, în principiu, ambele dele
gații au aceleași puncte de ve
dere în ce privește căile care duc 
la consolidarea păcii în Europa, 
în ce privește situația din Orien
tul Apropiat, caracterul dăunător 
al doctrinei Eisenhower față de 
Siria, dezarmarea, interzicerea 
producției și folosirii armelor ato
mice și termonucleare, precum și 
încetarea experiențelor cu armele 
nucleare.

Relevînd rolul deosebit pe 
care-1 au țările socialiste în lupta 
pentru pace Gomulka a declarat: 
ȚELUL POLITICII NOASTRE 
ESTE SA SĂDIM ÎN R1NDUL 
POPOARELOR DIN EUROPA,

In India, la Lucknow, a fost 
îndepărtat un alt vestigiu al do
minației britanice: o statuie de 
bronz de 10 tone, reprezentînd 
ne regina Victoria. Statuia acea
sta simbolizînd colonialismul 
ajuns la culme, a fost ridicată 
din sudoarea milioanelor de culi. 
Dărîmînd-o astăzi, India șterge 
o altă urmă a colonialismului. 
Fotografia de față a fost publi
cată în revista americană „Life".

După cum relatează agenția 
France Presse în regiunea Las
caux din Franța centrală, în 
apropiere de grotele din epoca 
preistorică a fost descoperit un 
schelet omenesc uriaș datînd 
după cum se crede de 50.000 
ani. Scheletul a fost găsit la o 
adîncime de aproximativ 21 pi
cioare.

Cronicarii de artă londonezi 
au înregistrat cu entuziasm de- 
butul a doi tineri pictori, Betsy 
și Congo, autori ai unor picturi 
„abstracte" expuse recent într-o 
expoziție din Londra. Congo fi 
Betsy sînt premergătorii unei 
viitoare generații de pictori mai
muțe (termenul nu derivă de la 
picturi - maimuțăreli) deoarece 
Betsy, un tînăr cimpanzeu apar- 
ținind grădinii zoologice din 
Baltimore, fi Congo, un alt cim-

RECLAMA E SUFLETUL COMERȚULUI

TINERETUL
in galben și albastru

Cineastul italian Cezare Za
vattini, autorul scenariilor fil
melor „Hoții de biciclete", 

'„Umberto D.“, „Acoperișul" și 
altele, a terminat scenariul unui 
nou film intitulat: „TINERE
TUL IN GALBEN ȘI ALBAS
TRU". Acest scenariu a fost 
scris în colaborare cu ziaristul 
Domenico Paolella și cu drama
turgul Ugo Pirro. La baza sce- 
narulul stă un material faptic 
cules de Paolella. Este vorba 
despre moravurile tinerilor care 
locuiesc în cartierele bogate din 
Roma și din alte mari orașe 
Italiene.

panzeu care aparține grădinii 
zoologice din Londra, sînt primii 
din specia lor care au rupt zăga
zurile impuse de confrații din oc
cident, deschizînd largi perspec
tive în domeniul artei „abstrac
te" rudelor noastre cu coadă.

Despre pictura celor doi cim
panzei presa britanică a avut 
numai cuvinte de laudă. Astfel, 
cunoscutul ziar londonez „Daily 
Telegraph" scrie următoarele : 
„Nu poate fi pusă în discuție ori

ginalitatea fi prospețimea opere
lor lui Betsy fi Congo. Ei nu 
pictează pentru a-și ciștiga viața 
dar ar putea oricînd să folosească 
talentul lor pentru o afacere bă
noasă". Dealtfel propunerea zia
rului „Daily Telegraph" nici nu 
mai era necesară căci o parte din 
tablourile lor au fost cumpărate 
în S.U.A.

Ceva mai puțin norocos a fost 
confratele lui Betsy și Congo 
pictorul englez Ben Nicholson, 
autorul unor picturi „abstracte", 
expuse în sălile marilor orașe ale 
occidentului. Unul dintre aceste 
tablouri abstracte intitulat „Vi
trina" a făcut chiar ocolul 
întregii lumi, fiind expus în 
Anglia, Suedia, Statele Unite, 
Australia și Belgia. Iată însă 
că tocmai în mica Belgie i-a fost 
dat marelui pictor să sufere o 
amară decepție : s-a descoperit 
că aici, ca și în expozițiile ante
rioare, tabloul fusese expus <yi... 
susul în jos. Aceasta nu i-a îm
piedicat însă pe amatorii de artă 
„abstractă" să-i aprecieze opera 
sau, cum ar putea afirma vre-un 
cronicar răutăcios, tocmai de 
asta i-au apreciat-o.

...Probabil că undeva, în um
bră, „marele" Salvador Dalt rîde 
sardonic.

„Aceștia au obiceiurile lor. 
jargonul lor, aproape compleci 
necunoscute marelui public" — 
spune Zavattini despre acești 
tineri și tinere, decăzuți spiri
tualicește, care își irosec viața. 
Aceștia sînt fiii familiilor bur
gheze și aristocrate în care și-a 
găsit o mare răspîndire specia 
de „bulevardieri italieni".

Așa se învațâ 
la Abruzzo

Șl în Italia au început șco
lile I Au început e un fel de 
a spune. Mii de copii n-au pu- 
t?tw merge la cursuri din pri
cină că lipsesc școlile. In nor- 
dul Italiei sînt cu 23,3 la sută 
clase sub necesar, în centrul ță
rii cu 46 la sută, pentru ca să 
ajungă în sud la 59 la sută. In 
total, lipsesc 41,9 la sută din 
necesarul claselor. Din această 
cauză în unele săli în acelaș 
timp, urmează cursurile mai 
multe clase, orariul cursurilor 
este redus, Iar mulți copii nu 
pot verii la școală, rămînînd 
analfabeți.

In afară de aceasta multe din 
localurile de școală sînt impro
prii, în clădiri dărăpănate 
Insalubre.

In fotografia noastră: 
școala din Abruzzo copiii 
trund pe fereastră.

(Urmare m pag. l-a)

# DULLES (Ia O.N.U.):
,,Cwwnmațt drăgălașele „bombe curate44 pentru distractive războaie localei..
f (Desen de EUQ. TARU)

Dl. Dulles proclamă de cîte ori are prilejul că telul său cel 
mai scump este acela de a apăra pacea și de a stabili rela
ții prietenești cu Uniunea Sovietică. Cit despre intențiile 
războinice ale Pentagonului și ale Departamentului de Stat, 
feri doamne! Harta publicată în cartea americanului 
Kissinger : „Arma nucleară și politica internaționala (Ce 
nume sugestiv!) e concludentă. Ea reprezintă principalele 
baze americane ce înconjoară Uniunea Sovietică, baze -de pe 
care s-ar putea declanșa un atac nuclear. După cum se 
vede, intenții pașnice în toată regula !

monumentul lui Șaocenko a la 
locul lui.

Putem înoapa a trage o conclu
zie ? Da, deși nu o facem încă.

Spunem doar că o asemenea te
melie promite contururi eemețe 
clădirii pe care o susține.

Pentru a dura catedrala nunții 
fiicei lui Petru cel Mare, construc
torii din Kiev au ridicat un deal 
la fel de înalt ca zidirea; să aibă 
pe ce să o înalțe.

De pe temeliile ridicate în via
ța sovietică, și care servesc drept 
punct de plecare pentru construc
ția priorității, am văzut-o fi eu 
înălțîndu-se.

Prima oară — în trenul spre Le
ningrad. In compartiment, un me
dic, conferențiar universitar la 
Minsk, tpemai sublinia cîte greu
tăți mai are încă de înfruntat spe
cialitatea dă care se ocupă, dt de 
departe e ea de perfecțiune, dt 
trebuie el să studieze din expe
riența întregii lumi fi dt de dăună
toare i-ar fi credința că nu are de 
învățat de la nimeni... dnd în 
peisajul tradițional prin crucile ne
număratelor biserici, am zărit ri- 
dlcîndu-se, întîi timide, izolate, pe 
căsuțe modeste, apoi cu sutele, pe 
blocuri și palate, T-uri metalice, 
parcă simbolurile unei noi cre
dințe : Tehnica. De o parte și de 
alta a căii ferate, casele erau trans
formate în adevărați arici. Adesea, 
nici nu mai era loc pe ele pentru 
încă o antenă de televiziune.

Turiștilor americani, vecinii mei 
de cameră la hotelul „Europa**, le

PRIMA DIN LUME
aparține declarația t „N-am mai 
văzut nicidnd așa ctva".

A doua revelație am avut-o tn 
metrouri. Sînt recunoscute ca cele 
mai frumoase din lume și nu mai 
am nimic de spus în plus.

A treia revelație am trăit-o în 
magazinul central al Moscovei — 
„GUM". Auzisem, firește, multe 
despre fotoaparatele vest-germane, 
despre radio-urile olandeze, despre 
magnetofoanele franțuzești. Le 
consider și acum excelente. Do
riți să auziți însă și dumneavoastră 
ceva ? Vest-germanii făceau coadă 
la fotoaparatele sovietice. Olande
zii făceau coadă la aparatele de 
radio sovietice. Francezii făceau 
coadă la magnetofoanele sovietice, 
cu care ieșeau triumfători, purtîn- 
du-le pe umăr.

Dacă e vorba de prioritate, în 
secolul vitezei cred că nimic nu 
poate eonta mal mult decît viteza. 
Nu voi reproduce gluma după 
care, într-un TU-104 aflat în cursă 
de la Moscova la New York, pi
lotul, auzind un bîzîit, descoperă 
că a intrat, printr-o fereastră des
chisă... un quadrimotor american. 
Dar nu pot uita uimirea străinilor 
prevăzuți cu genți „S.A.S." sau 
„Sabena" — dovada călătoriilor 
făcute cu puternicele avioane ale 
acestor societăți — cînd împreună 
am luat loc pentru puține minute 
în fotoliile gigantului reactor so
vietic.

Viteză! — să nu înțelegeți prin 
aceasta numai viteza mecanică, 
așa cum ar fi aceea a rachetei ba
listice intercontinentale. Înțelegeți 
și viteza evoluției în timp, care 
a permis Uniunii Sovietice să rea
lizeze prima centrală atomo-elec- 
trică, primul sincrofazotron gigant, 
primul spărgător de gheață ato
mic, avînd ca punct de pornire în 
trecut căldura opaițelor țărănești. 
Înțelegeți viteza dezvoltării agri
culturii, atît prin imensele tere
nuri desțelenite dt și prin rezulta
tele prezentate la Expoziția Agri
colă Unională. Am văzut acolo 
porci atît de grași îneît numai 
calomniatorii realităților sovietice 
i-ar putea întrece.

Prima țară din lume ca spațiu, 
ca avînt al aspirațiilor umane, ca 
forță în slujba păcii, își propune 
în prezent să cucerească suprema
ția în două nu prozaice ci nespus 
de poetice domenii: producția pe 
cap de locuitor, de carne și de 
lapte. Mi-a plăcut văzînd deja în 
magazinele marilor orașe belșugul 
de carne crudă sau semi-preparată 
în toate felurile, și elegant servită 
în celofan, sorturile de brînzeturi 
și lapte cu totul accesibile popu
lației. Eram acolo cînd Cubanul a 
aruncat mănușa cu o scrisoare bo
gatului stat american Iowa, che- 
mîndu-l la un meci alimentar. Oare 
americanii, amatorii tuturor excen-

tridtăților, vor refuza tocmai a- 
oeastă originală întrecere ?

Țara care este prima din lume 
încă din prima zi a existenței sale, 
acum 40 de ani (record de teleco
municație : mesajul lui Lenin 
despre victoria revoluției, transmis 
de radio-stația crucișătorului „Au
rora", a fost recepționat la turnul 
Eiffel) a ajuns și devine prima din 
lume și prin numeroase laturi par
ticulare.

„Sînt fericit: sînt american!" 
— am văzut odată această inscrip
ție sub portretul de proastă inspi
rație al unui superman cu bărbia 
bombată înainte. Prioritatea sovie
tică n-are astăzi nimic dintr-o ase
menea ingîmfare, ci o modestie a 
sa, comunistă — dacă vreți, sau 
umanistă—ceea ce e același lucru.

Aveau latinii un dicton bine gă
sit : „Primus inter pares" — pri
mul între egali. In ceea ce privește 
capacitatea de creație a popoare
lor, fiecare, chiar cel mai bun. tre
buie să învețe de la altul, are ce 
auzi de la celălalt. Sovieticii spun: 
e loc în lume și pentru David 
Oistrach și pentru Iehudi Menu
hin. Au învățat mult italienii de 
la filmele lui Pudovkin, sînt gata 
și cineaștii moscoviți să învețe 
la cei italieni.

Totul e să existe bunăvoința. 
Dar există ea întotdeauna ?
U.R.S.S. nu susține că bucătarii 

sovietici ar fi cei mai buni din 
lume. I-a trimis chiar în America, 
să învețe.

Numai că cei din S.U.A. nu i-au 
primit.

Geloșii /

de

NEW YORK. — In după amiaza 
zilei de 26 septembrie au continuat 
dezbaterile în Adunarea Generală a 
O.N.U. Au luat cuvîntul delegații 

, Boliviei, Salvadorului și Sudanului. 
Cu aceasta, numărul vorbitorilor 
care au luat cuvîntul la discuția 
generală s-a ridicat la 34. Primii 
doi au vorbit îndeosebi despre re
lațiile economice 
despre necesitatea îmbunătățirii lor.

După o pauză de 15 minute, șe
dința s-a întrunit din nou pentru 
a examina recomandarea Consiliu
lui de Securitate cu privire Ia ale
gerea lui Dag Hammarskjoeld ca 
secretar ,general al O.N.U. pe ur
mătorii cinci ani. In urma votului 
secret, Adunarea Generală a ales 
cu 80 de voturi pe Dag Hammarsk
joeld (Suedia) ca secretar general 
al O.N.U. pe următorii cinci ani.

Adunarea Generală a continuat 
vineri dimineață dezbaterea ge
nerală. Au vorbit delegații Filipi- 
nelor, Albaniei, Birmaniei și 
Ecuadorului.

Tot în cursul dimineții de 
miercuri au continuat lucrările 
comitetelor Adunării Generale: 
Comitetul numărul V și-a ales 
miercuri vicepreședintele și ra
portorul, adoptînd și regulamen
tul de funcționare a lucrărilor 
sale.

NEW YORK. — In după-amiaza 
zilei de 26 septembrie Cornel Bog
dan. directorul presei din Ministe
rul Afacerilor Externe al R.P.R., a 
ținut o conferință de presă la care 
au asistat aproximativ 30 de cores
pondenți străini reprezentînd ziare 
ca ..New York Times", ..New York 
Herald Tribune", agenția France 
Presse. agenția T.A.S.S., agenția 
Associated Press, agenția Ta- 
niung șl altele. Răspunzînd 
numeroaselor întrebări în legătură 
cu poziția guvernului romîn față 

de actualele probleme ale situației brie.

Internaționale, Cornel Bogdan a 
subliniat consecvența politicii de 
pace a R.P.R.

YALTA. La 27 septembrie N. S. 
Hrușciov, prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a primit pe Eleanor 

__  —,_ _  „ Roosevelt, militantă americană pa 
dintre state și tărîm obștesc, soția fostului pre- 

ședinte aj Statelor Unite ale Ame- 
ricii. Franklin Delano Roosevelt, 
care se află într-o călătorie turi
stică prin Uniunea Sovietică. Cu 
acest prilej între N. S. Hrușciov 
și E. Roosevelt a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

PEKIN. La 27 septembrie «u 
sosit la Pekin delegația guverna
mentală ungară condusă de Janos 
Kâdăr, președintele guvernului re
voluționar muncitoresc-țărănesc un
gar, și delegația parlamentară ce
hoslovacă condusă de Z. Fierliu- 
ger, președintele Adunării Națio
nale a Cehoslovaciei.

PEKIN. — In cadrul planului de 
colaborare culturală pe anul 1957 
dintre R.P. Chineză și R. p. Ro- 

I? Pekin au sosit artiștii 
romini Szabo Bela și Popp Adina 
Maria, precum și redactorul-șef al 
ziarului ..Apărarea Patriei", Con
stantin Antip.

PARIS. — Adunarea Națională 
franceza a început vineri discu
tarea pe articole a proiectului de 
lege guvernamental cu privire la 
Algeria. După discutarea primelor 
articole, la care au fost aduse zeci 
de amendamente modificînd com
plet forma și fondul lor, primul 
ministru Bourges-Maunoury a pus 
chestiunea de încredere. Votul de 
încredere va avea loc la 30 septeni.
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