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Săptămîna teatrului sovietic

Teatrul sovietic—
Produse textile:
făuritorul
din fibre sintetice*.
unui nou erou
♦
♦

O vizită la Institutul de cer. t
ce/dri textile din Capitală net
poate convinge că or Ionul, T

relonul, neylonul etc., nu sin!
altceva decît produse obținute*
r prin diferit0 procese chimice din ♦
gazul metan, sau din diferitei
T produse derivate petrolifere orir
tcarbonifeie.
I
T De mai bine de doi ani, cer.*
celătorii institutului, lucrează^
teu febrilitate pentru a pătrunde*
1 tainele fibrelor și firelor sinteA
tice, pentru a obține produse*
frumoase, igienice și ieftine.
.

Pmd azi au fost elaborate
caietele tehnologice pentru o
rie de articole, urmind ca fabri.t
cile textile să încerce produce-*
♦ rea lor pe scară industrială.
♦
t In urma muncii cercetătorilor^
iau fost puse în fabricație pei
Jscară industrială, la fabrica^
4 „Pavel Tcacenco" din Bucu.^
trești, ciorapi supraelastici, cărei
4 se bucură de apreciere unani.i
* mă. De asemenea, în aceste zile*
iau fost obținute la fabrica*
i,,Flamura Roșie" primele țesă-i
*turi din fire poliamidice, iar la^
*întreprinderea „Industria Bum.l
1 bacului" primele fire din fibrei
sintetice in amestec cu bum-1
bac.
iCercetătorii
au stabilit că*
bumbacul
amestecat în pro-*
porție de 30 la sută cu perlon*
1 capătă o rezistență mult mă-i
Irită.
J
4 Tocmai de aceea se vor fa.r
ibrica haine de uzură, ciorapii
' ele. din fire în amestec.
I
* Din perlon pur se vor fabrica*
4 tuli, garnituri pentru lenjerie,!
Î mănuși, covoare gen persan,*
impermeabile gen balonseide. 4
t etc.
4
* Rezistența acestor articole f
* este de 4—6 ori mai mare ca a!
4 celor din bumbac. „Viața" unuii
♦ covor gen persan din perlon.
* poate fi evaluat la 120 ani — 4
T ne spune un cercetător al insti-*
* lutului, pentru a demonstra du.l
I rabilitatea articolelor din per. *
Uon.
T Dar din fire de perlon se vor*
I fabrica și diferite articole teh-1
*nice, cum ar fi căptușeala pen-*
*tru încălțăminte, benzi de trans.
*port, filtre diverse.
I
* Din fire de or Ion rezistente la*
4 Intemperii, lumină, umezeală, 4
ietc se vor fabrica în anul vii.*
Itor pături, ștofe pentru costume!
!și taioare, pulovere, flanele de!
* corp, ciorapi de bocanci, etc. *
4 Cercetătorii ne comunică și
Ț primele cifre de producție pen.
! tru acest an și anul viitor. Ast.
T fel, de exemplu, în 1957 se vor
fabrica 15.000 perechi ciorapi
supraelastici, iar în 1958 se vor
I fabrica 150.000 perechi.
De asemenea cantitatea cio
rapilor întăriți la vîrfuri și căi.
cîi crește de la 360.000 perechi
in 1957, la 1.200.000 perechi în
anul viitor. In 1958 se vor fa.
brica 10.000 m. tuli, 200.000 m.
volănașe pentru garnituri, 40.000
m. diferite stofe etc.

Gorki, V. Iva
Tcatrul sovie
Ion Fintețteanu
nov, Lavreniev
tic a promov/jt
artist emerit
ori ‘Leonid Leo
un nou tip ulaureat al Premiului de Stat
nov se vor deo
man. — OMUL,
sebi de eroii lui
omul viu (în
—•—
Sofocle,
Shakessensul spiritual,
nu biologic) și adevărat, legat de peațe, Moliere ori Ibscn. Perdramei , prefigurează
___ , 3
realitate, de mediu, omul comba sonajele
tiv care pledează pentru adevăr tipurile umane ale timpului și
și lumină, omul zilelor noastre, an mediului care le-au produs; ca
eroii dramaturgiei
so
corat în actualitate și problemele atare
ei.
vietice dispun de un plus de
Dramaturgia sovietică a produs experiență care justifică preo
revirimentul unei renașteri în te cuparea realistă, firească, pentru
matica și sensurile dramaturgiei actualitatea acesteia din urmă, ca
moderne, aceasta din urmă refu izvor de informare și viață, deci
giată în abstracțiuni ori refulată de trăire și creație. De bună sea
în conformism. Teatrul sovietic s-a mă, fondul uman e neschimbat,
pus în slujba omului, plasîndu-1 sentimentele sînt aceleași, cu aceastfel pe acesta în fața lui însuși,
într-o largă și adîncă dezbatere
cu gîndurile și idealurile lui, dîndu-i totodată sentimentul măreției
ființei umane. Se vorbește în mod
curent de tipul omului sovietic,
adus pc scenă de către dramatur
gia sovietică. Evident just, dacă
ne referim la noutatea și specifi
cul acestui tip uman. In fond, a*
cest tip este o permanență umană,
căci omul sovietic realizat de tea
trul sovietic, prin sentimentele și
— în general — fondul lui emo
țional, prin logica gîndirii și con
cepției lui filozofice, — este un
lip uman universal, omul veacu
lui nostru.
Omul veacului nostru înseamnă
omul unui ev de neo-renaștere,
căci veacul acesta este o epocă de
Dimineață de
toamnă. Razele
mari prefaceri, căutări și soluții
magnifice, veacul care a fost sigi soarelui mîngîie mărgelele de rouă
lat de două mari revoluții la ca prinse-n fir de grîu, plăpînd, nou,
pătul a 40 de ani, una socială, răsărit proaspăt. Orele incă nu aplanetară și alta științifică pe plan rată șapte.
fn vizita pe care o facem la
cosmic, pe cale de a rupe spiritul
uman din inerția gravitației. Omul gospodăria agricolă de stat Ur
leasca
Brăila sîntem
acestui ev are așa dar un cîmp vi însoțiți dinde raionul
tinărul inginer agro
zual cosmic: mintea lui este un
nom Viorel lonescu, proaspăt ab
laborator, deși fondul lui senti- solvent
al I nstitutului Agronomic
mental-emoțional râmîne același,
Leningrad, care întreprindea
etern uman. De aceea eroii lui
de îndrumare și con-

Sînt cantități reduse încă.
Dar cu fabricarea acestor pro
duse se pregătesc utilajele, pro.
cesele tehnologice, sortimentele
t pentru fibrele șl firele pe care
I le va da fabrica de fibre sinte.
I tice din Moldova care se află
I în plină construcție.
N. RODNA

[ 7 am în lupta
f pentru electrificarea
țării
Ați întors comutatorul și ca(mera a fost inundată de lumină.
[ Ați deschis aparatul de radio
| și vocea crainicului s-a auzit
(clară. Ce forță este electricif tatea !
[ V-ați adus aminte că azi e în
( 26 și că în urmă cu 7 ani, înf tr-o zi, de 23 octombrie, din
j inițiativa partidului, a fost ela( borat planul de electrificare a
j țării.
J La capătul acgșței _ perioade,
( un prim bilanț glăsuiește : In
f șase ani — 1950—1956 — pu[ terea instalată în toate uzinele
f electrice din țară a alinș, va| loarea de 1.334.000 kw„ iar
( producția de energie electrică
j 4.930.0C0.000 kwh.
j
j Și alte cîteva cifre: consu- J
(mul de energie electrică anual J
1 pe cap de locuitor în țara noa- j
| stră a fost în 1956 de 230 kwh. J
(Față de 1938 el a crescut cu
1400 Ia șută.
j
f Fotografia noastră reprezintă j
} clădirea termocentralei de la J
I Sîngiorgiul • de Pădure, ridicațăj
( în anii aceștia.

Instantanee

de campanie
din C.A.S. Urleasca

Prima „escală" o facem la bri
gada experimentală. Cîmpul în
tins e numai un lan de porumb
înalt, cu știuleți mari. E greu să
discuți cu acești tineri, cei mai
buni mecanizatori ai gospodăriei,
cînd mintea și ochiul le sînt atente la lucrul pe care-l fac. Re
coltează de zor porumbul cu com
binele (fotografia l-a). Legăm,
prietenie cu șeful brigăzii experi
mentale Constantin Moșescu, apoi
cu „cincisutiștii" brigăzii. Aflăm
că au executat pe terenul lor toa
te lucrările de arături și însămînțare în termeni optimi, așa cum
cere agrotehnica. Producția : 3.800
kilograme boabe la hectar. Ar fi
multe de spus despre viața aces
tei brigăzi. Trebuie să prindem
însă și alte aspecte ale muncii ti
nerilor din gospodărie în campa
nia de toamnă. Așa că ne conti
nuăm călătoria.
Mai întîi o veste îmbucurătoare:
s-au însămînțat aproape toate cele
2100 hectare planificate. Aci, cu-

moștenire scumpa
a trecutului poporului

în munca de transformare so
cialistă a agricultorii, oamenii
muncii de pe ogoarele raionului
Bujor au obținut în ziua de 25
octombrie un important succes:
terminarea colectivizării agricul
turii raionului.
Pe aceste vechi pămînturi din
Raionul Bujor este primul-din jurul Carpatilor și de la gurile
regiunea Galați cu agricultura bătrînei Dunăre, cu mult, mult
înapoi, în veacurile scurse, îndein întregime colectivizată.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Monumentele

noștințe noi : tractoriștii
Vasile
Drăghici și Angheluță Ciocan. La
rîndul lor ne recomandă cîțiva ti
neri studenți de la Institutul Agro
nomic din lași veniți în practică
~Iq gospodărie. Discuțiile se poartă
referitor la aplicarea regulilor
agrotehnice la însămînțări. Con
cluzia : cu nimic nu se abat ticești tineri mecanizatori de la aplicarea științei în agricultură. l)e
altfel, aspectul lucrării este cea
mai bună concluzie (fotografia
ll-a).

Drumul nostru
se încheie la
marginea unui teren întins, scor
monit de plug, adine. Aici am întlln.it brigada lui Vasile Mărgineanu care executa arături adinei
de toamnă. Pămîntul negru, măzăros, afinat privit de către îndrăgostiții științelor agricole
ar
primi cel mai înalt calificativ
pentru calitate. .De altfel, iată re
marca unui ochi experimentat cu
astfel de preocupări (al ingineriilui Viorel lonescu, care ne călăuzește) ; arăturile sînt executate
excelenț, ceea ce denotă o înaltă
calificare a tractoriștilor. în legă
tură cu raportul dintre viteza de
lucru și calitatea lucrărilor a dis
cutat cîteva minute, tînărul nostru
însoțitor cu
tractoristul Vasile
Calcan. (fotografia a lll-a).
Și vizita noastră ia sfîrșit.
în dimineața aceea de toamnă
la gospodăria de stat din Urleasca, raionul Brăila, pe o suprafață
de cîteva sute de hectare aveau
loc două evenimente : strîngerea
recoltelor bogate de porumb din
anul acesta și pregătirea recolte
lor anului viitor.
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Director general in ministerul
Invățămintului și Culturii

DRUM BUN,
oaspefi dragi!

De doi ani și jumătate, Europa
zăcea strivită sub vîrtejul de foc și
de sînge al celui dintîi război
mondial. In acest moment crucial,
cînd popoarele nu mai întrezăreau
nici o ieșire din groaznica încer
care, o știre se răspîndește ca ful
gerul, trece peste toate fronturile,
străbate toate granițile și zguduie
cu mai multă putere decît cel mai
puternic uragan întreaga lume și
pe toți stăpînitorii ei: în Rusia a
căzut țarismul, s-a pus capăt tira
niei și crimei și a izbucnit revolu
ția.
La izbucnirea revoluției ruse
din februarie 1917, incapacitatea și
vinovăția stăpînirii burghezo-moșierești, a castei militare și dinas
tiei, dăduseră de mult Romînia
pradă descompunerii și dezastrului. Muntenia și Dobrogea căzuseră
în mîinile inamicului, iar Mol
dova, de la Galați și Mărășești spre
Nord, era prefăcută în front și ca
zarmă, spital și cimitir. Foametea,
tifosul exantematic, bîntuiau cu
I. GABRIEL
Foto: E. CS1KOȘ , furie. Fără armata rusă, cu apro
vizionarea și munițiile ei, armata
noastră n-ar fi putut ține nici
acest front redus. O parte din ar
mată era în refacere în nordul
Moldovei și în Basarabia. In ace
iași provincie, precum și dincolo
de Nistru, Ia Tiraspol, Kiev, Oin pag. 2-a desa, Cherson, Nikolaev, Sevasto
pol, se găsea refugiată o parte a
burghezo-moșierimii romîne. îm
preună cu numeroase delegații
politice, se aflau acolo oameni
de afaceri în căutarea de trai
tihnit, îndepărtat de viața chi
ș *
nuită a Moldovei. Mișcarea noastră
muncitorească era ruptă în două,
gîtuită, ziarul ei central „Lupta“,
după primele zile de cenzură aproape complectă, fu silit să-și în
ceteze apariția. Organizațiile de

CITIȚI

I

care formează hrisovul vechimei
poporului nostru, frumusețea isto
riei sale, se înscrie ca o sarcină:
de onoare a contemporanilor.
Păstrarea monumentelor, studie
rea lor cu atenție și gr.ijă, ca do
părjații noștri strămoși, ne-au lă vezi alte dezvoltării noastre în
sat numeroase mărturii despre decursul timpurilor, popularizarea
strădania lor de a-și dobîndi o lor prin toate mijloacele, nu Rot
viață mai bună, cu rinduiri mai fi numai o sarcină de stat a orga
drepte.
nelor locale. Aici trebuie adăugat
Pe tot întinsul patriei, construi dragostea, venerația tinerelor ge
te și înfrumusețate de mina meș nerații. Iată de ce mi s-a umplut
teră a unor oameni din popor, de sufletul de bucurie aflînd de ini
cele mai multe ori rămași ano țiativa patriotică a tinerilor din
nimi, se află mii și mii de monu satul Iui Tudor Vladimirescutl ca
mente ale culturii materiale și și de puternicul ecou pe care aspirituale ale generațiilor ce au ceastă lăudabilă faptă l-a găsit
coborît, pe rînd, sub țărînă. Scum în rîndurile altor tineri.
pă moștenire rămasă de La stră
Din păcate, precum se știe,
bunii noștri, mărturie a unor în
monumente au fpst distruse
depărtate epoci, aceste monumente multe
vreme sau de cotropitori. Dar
au o semnificație multiplă în cu de
mai multe, rămase întregi, tre
noașterea trecutului poporului to- și
să se bucure de deosebita
mîn, fiind pentru noi obiect de buie
noastră
grijă. S-au făcut în acest
îndreptățită mîndrie patriotică.
sens, în ultimii ani, numeroase
Cu cît se scurg anii pe necru lucrări de restaurare a unor mo
țătorul fir al vremii, ele devin numente. In fiecare an statul de
tot mai prețioase, constituind do mocrat-popular a alocat sume
vezi atotgrăitoare pentru cunoaș importante pentru întreținerea și
terea felului de trai din trecui,
unor monumente. Pala
pentru studiul artei, tehnicii și repararea
tul Unirii din lași. Casa lui Coșmai ales al luptelor duse de for buc, Muzeul Brukenthal, Castelul
țele înaintate ale poporului în a- de la Hunedoara și multe altele
părarea independenței sale. Ce au fost sau sînt restaurate.
tăți, mînăstiri, biserici, morminte
Au rămas însă atîtea de făcut!
ale oamenilor de seamă, locuri is
torice unde au avut loc bătălii, Numai un exemplu : morminte ale
case în care și-a desfășurat acti eroilor noștri sînt peste tot ! Ele
vitatea sa ilegală partidul clasei așteaptă ca mina pionierilor, a șco
muncitoare, toate acestea fac par larilor să cinstească jertfa celor
te din însăși istoria atît de înde căzuți în luptă pentru fericirea
lung sbuciumată a poporului nos noastră, acoperindu-le cu flori, îngrijindu-le pios, cum se cuvine.
tru.
Prin arhitectura și stilul lor, u- Cît de puțin lucru și ce uriașă
nele, prin zugrăvelile care le îm însemnătate ar avea în educarea
podobesc, altele, prin rezonanța ce patriotică a copiilor noștri I Ao găsesc în sufletul nostru, mai ceasta ar putea forma, după pă
Membrii delegației sovietice care au luat parte la sărbătorirea
toate, ele formează și astăzi, dună rerea noastră, una din preocupă
Lunii prieteniei romîno-sovietice în țara noastră : G. I. Zelenko,
secole, mîndria noastră națională, rile importante ale org. U.T.M.,
directorul general al Direcției Generale a Rezervelor de Muncă de fiind o adevărată oglindă a tre ca și a învățătorilor și profesori
lor, care trebuie să trezească, să
pe lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.. conducătorul delegației;
cutului.
N. V. Turbin, membru al Academiei de Științe a R.S.S. Bieloruse,
Voroneț, Trei Ierarhi, Curtea de cultive în rîndurile tineretului, un
directorul Institutului de biologie al acestei academii docto'r în Argeș, Horezu și alte giuvaeruri interes mereu viu pentru dove
științe biologice , B. N. Petrov, membru corespondent al Academiei
artistice, care egalează și uneori zile materiale ale culturii noastre.
de Științe a Uniunii Sovietice, șef de laborator la Institutul de auMonumentele sînt bunuri de
chiar întrec în frumusețe monu
:omatizare și telemecanică al Academiei de Științe a Uniunii Sovie mente similare din alte țări, măr mare preț ale întregului popor.
tice. doctor în științe tehnice, profesor ; H. Bukeeva, artistă a po turisesc despre trecutul artei ro- Ele trebuiesc apărate, protejate,
porului a R.S.S. Kazahe. laureată a Premiului Stalin ; P. L. Kulmînești, sînt rod al priceperii ve cu tot respectul cuvenit păstrării
valorilor istorice. Alături de or
baka, Erou al Uniunii Sovietice, fost comandant al Unității de par chilor meșteri «ai poporului.
Pietrele șî inscripțiile ce le ganele de stat, așteptăm entuzias
tizani din Gluhov, director al uzinelor de prelucrare a cînepei din
la iveală arheologii în urma mul, căldura și dragostea tine
Gluhov și A. V. Bielîșev, fost comisar pe crucișătorul „Aurora**, scot
săpăturilor, aduc mereu noi retului. E vorba doar de isțorra
mecanic șef la întreprinderea centrală „Lenenergo**, au părăsit vi mărturii ale vechilor civilizații de patriei noastre, a patriei care ne
neri dimineață Capitala înapoindu-se în patrie.
pe teritoriul țării noastre, sînt este de o mie de ori mai dragă
pagini de istorie scrise în piatră.
La plecare. în Gara de Nord, membrii delegației au fost conduși
îngrijirea cu dragoste și res astăzi, cînd rodește și înflorește
de tovarășii : acad prof. Petre Constantinescu-lași. Ofelia Manole
pect a acestor comori istorice. pentru noi.'
și Octav Livezeanu, vicepreședinți
ai
A.R.L.U.S.-ului,
Constanța
Crăciun, Ion Pas, și C. Prisnea,
adjuncți ai Ministrului Invățămîntului și Culturii. Eugen Rodan, secretar al A.R.L.U.S.-ului,
Mihai Gh. Bujor, de
membrii
Consiliului General A.R.L.U.S.,
de oameni
de artă și cultură, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noas
tră, activiști ai A.R.L.U.S.-ului,
precum și numeroși oameni ai
muncii.
Au fost de față A. A. Epișev,
Tn seara aceea de august a sat la el pe numele de Ionică al pleacă jumătate din sat — a
ambasadorul Uniunii Sovietice la anului
trecut, cînd șase flăcăi din lui Xenofon. îi cunoștea totuși mințit Ionică, să-i îndrepte inima
București și membri ai Amba sat stăteau de vorbă în fața or bine pe cei care erau adunați la mamei. Pleacă și Ion Nichifor,
sadei.
ganizației U. T. M. cu un to- U.T.M. — și imediat s-a întors Vlase, Bălan, și a mai înșirat alte
Numeroși oameni ai muncii din varăș venit de la raion, Ion Xe să întrebe pe Petre Vlase despre nume.
— Dar nici unul nu e mai mic
Capitală care au venit să condu nofon trecea pe uliță mînînd-o ce e vorba.
din urmă pe Joiana care se în
— Ei, ce să fie, nu te intere decît tine.
că pe membrii delegației, și-au torcea de la cireadă. Vaca s-a
sează pe tine — i-a răspuns a★
luat un călduros rămas bun de oprit la ulucul fîntînii să bea apă cesta plin de sine. Aci e treabă
într-adevăr Ion Xenofon era cel
și Ion a avut prilejul sa audă de utemiști, nu de mucoși.
la solii poporului sovietic.
mai mic din grupul de tineri care
cele de mai jos :
S-a dat totuși bine pe lîngă
★
— Și ce-o să facem noi pe Bălan Mircea care nu era mult pleca din Calnia pe șantierul ti
neretului din Năvodari. Dar nu
Vineri dimineața au părăsit Ca- șantier ?
mai mare ca el și astfel a aflat se aștepta să fie cel mai mic si
pitala înapoindu-se în patrie, ac
— Intrați ca brigadieri, apoi vă de Șantierul Tineretului Năvodari, din sutele de tineri care se aflau
torul Pavel Kadocinikov, artist calificați în orice meserie doriți: de faptul că acolo e nevoie de acolo.
emerit al R.S.F.S. Ruse, laureat fierari betoniști, zidari, strungari. tineri brigadieri. Cînd s-a întors
Cînd a ajuns la șantier, un lipo
Sînt fel de fel de meserii — a acasă și le-a spus la ai lui rA
al Premiului Stalin și artista adăugat tînărul care părea a fi pleacă pe șantier, tatăl n-a zis vean cît o namilă, pe care Ionică
Roza Makagonova, membri ai de de la raion sau, poate, chiar de nimic, Nici da, nici ba. Mamei l-a asemuit cu unul dintr-un film
însă i s-au umplut ochii de lalegației de cineaști sovietici care la regiune...
GEORGE MIHAESCU
crimi. „Unde
_____ să
__ te duci,
___ mamă,
— Mda, nu e rău.
ne-au vizitat țara cu prilejul Lunii
ești
încă
mic
și
pleci
prin
străini,
Joiana își , potolise setea și-o
prieteniei romîno-sovietice.
luase spre casă, spre părerea de ce să faci tu acolo ?“
(Agerpres)
rău a celui care e , cunoscut în
— Care străini, mamă, că

Marin Mthalache

I ONI CA

o duce bine pe șantier

partid și sindicale își încetaseră orice activitate. O parte din militanții nemobilizați erau arestați sau
urmăriți și expuși arestării. In rîn
durile lor mocnea ura contra si
tuației create și a autorilor ei și
ei așteptau momentul începerii
unei acțiuni oarecare. Vestea re
voluției atît de mult așteptată, îi
zgudui și-i bucură. Deodată, în
mod așa zicînd automat, situația
se schimbă. Armatele rusești din

Era cea dinții legătură personală
a mișcării noastre muncitorești cu
revoluția rusă în plină desfășurare.
Evenimentele din Iași ajunseră la
cunoștința maselor muncitoare gra
ție manifestelor ilegale răspîndite
ulterior, iar în teritoriul ocupat
grație telegrafiei fără fir și presei
locale. Odată trezită, mișcarea
muncitorească romînă se îndreptă
încet-încet, prin elementele sale
cele mai combative, spre revoluția

IN SLUJBA

REVOLUȚIEI
Moldova, din ța
rusă și spre ori
Mihai Gh. Bujor
riste cum fuse
entarea ei. Era
seră pînă atunci,
_ț
pentru a doua
deveniseră oștile
oară — întîia
revoluției și ale republicii și ele fiind cea din 1905 — cînd revolu
răspîndeau în jurul lor atmosfera ția rusă, prin însăși izbucnirea ei,
revoluției care le cucerise. Revo trezea proletariatul romîn și-l în
luția se găsea acum în mijlocul druma pe adevărata cale de luptă
Moldovei.
pentru dezrobire.
La 1 mai — 18 aprilie stil ve • La Odessa se întemeie, de în
chi 1917, pe străzile lașului se des dată, comitetul de acțiune socialfășoară o mare demonstrație săr democrat romîn, ca organ condu
bătorească o trupelor rusești. Cu cător al activității și acțiunii revo
această ocazie fură eliberați și doi luționare și el publică primele pa
arestați. Se
ținu un miting în tru manifeste : Manifestul nr. 1 al
centrul orașului după care acești Sovietului din Petrograd adresat
doi trecură cu un tren special popoarelor, prin care se anunța
Prutul pe pămîntul cutremurat de prăbușirea pentru totdeauna a ța
revoluție.
rismului ; Manifestul nr. 2 care re

lata evenimentele de la 1 Mai din
Iași și îndemna la acțiune ; Mani;
festul nr. 3 adresat muncitorilor,
țăranilor, ostașilor, intelectualilor,
în care se demasca vehement
burghezo-moșierimea care dusese
țara la dezastru și se chema popo
rul la luptă pentru răsturnarea re
gimului nefast și proclamarea re
publicii ; al patrulea, Manifestul
prin care se demasca ipocrizia și
falsitatea reformei agrare făgăduite
de liberali ca mijloc de potolire a
nemulțumirii crescînde în masa.
Aceste manifeste au fost aduse în
țară și răspîndite în Iași și cele
lalte orașe ale Moldovei.
Cu cei peste 400 muncitori de la
șantierul naval Galați evacuat h
Odessa, se constitui secțiunea din
Odessa, a partidului social-demo
crat romîn, menită să stringă la un
Ioc toate elementele bune romînești aflătoare în marele port și să
le antreneze în lupta politică so
cialistă revoluționară. Cu concur
sul ‘autorităților militare și civile
revoluționare locale, se edita ziar
rul „Lupta**.
Constituirea acestui centru prin
cipal revoluționar romîn la Odessa,
care-și avea cîțiva oameni de le
gătură cu țara și a cărui activitate
era în continuă creștere, avu un
mare ecou atît printre elementele
romînești aflătoare în Rusia, cît
și în țară.
Acest centru, pe de o parte, fă
cea cunoscute cercurilor revolu
ționare ruse scopurile reacționare,
direct contra-revoluționare, ale gu
vernului de la Iași, iar pe de altă
parte chema pe romîni la lupta de

CONCERTE

!
I

Gh Tomozei

de muzică romîuească Călărețul

și sooi etică

de aramă

Prima jumătate a „Lunii marii tributară
unor Cădeau frunze, lespezi rotunde,
prietenii" a cuprins o serie de influențe eclec peste saltul aerian al călărețului de aramă,
seriozita peste nopțile albe, peste seînteile pîlpîitoare
concerte care au îngăduit o mai tice,
adîncă cunoaștere a diferitor as tea interpretării și peste Neva somnolentă și tristă...
pecte ale creației romînești și so a fost evidentă, Pe străzi, se zăreau pete de sînge,
vietice. Alături de oaspeți de peste Aldulescu „sco- prin ferestrele Palatului de iarnă se zărea fumul,
hotare, o serie de artiști din țară țînd" din sim- soldații se odihneau la focuri,
prezintă
programe în care în- fonie tot ce se și in păduri
mănunchiază muzica sovietică cu poate scoate. De se tăiau cruci albe de mesteacăn
cea romînească. Alături de lucrări altă însemnăta cînd. într-o sală cu coloane seînteietoare,
aflate mai de mult în repertoriul te este sonata în un om simplu, cu gesturi simple, cu glasul simplu
stabil de concerte s-au înfățișat fa diez iminor a rostit sigur și calm :
publicului o serie de prime au de Enescu,, tu „Revoluția muncitorilor și țăranilor s-a
înfăptuit"...
crare ce se adiții romînești și sovietice.
Astfel, maestrul George Geor Dropie de .0- Atunci, peste bulevardele mohorite și reci
gescu a condus la
Filarmonică dip" ca atmos s-a auzi. un tropot de cal, sălbatic,
prima audiție a „Simfoniettei" de feră poetică, pe călărețul de aramă, desprins din somnul de piatră
Ion DumitrescU După
cum se rioadă de ges
știe lucrarea a fost recent distin tație și tematică. zbura să ducă-n zări, pînă departe,
să cu premiul „George Enescu* Maria Fotino — luminile, luminile victoriei,,.
S. M. STEINBERG
al Academiei R.P.R. Emanație a această remarca
Canalul Griboedov
unei personalități muzicale
în bilă pianistă —
-4
,
Deschiderea
„Expoziției de noi
care se îngemănează o gîndire ar a readus-o in programele de con
opere de grafică sovietică din cotistică precis orientată și o sen cert intr-o tălmăcire extrem de
Rusaiin
Murețanu
lecțiile Muzeului de Artă
___ al
sibilitate legată de esențele pro sensibilă în care înțelegerea ra
r.p.r.“ se datorește
’
. inițiativei
____
funde ale melosului popular, Sim- finată a frumuseților ei se între
Muzeului
de
Artă
al
R.P.R.
de a
fonietta continuă linia stilistică a geau cu o realizare tehnica desaprezenta într-una din sălile sale,
cvartetului de coarde,
simfoniei vîrșilă. Radu Aldulescu și Maria
cele mai recente lucrări de gra
și suitelor de orchestră, purtînd Fotino merită toate laudele pen
fică intrate în patrimoniul său în
pecetea originalității și măestriei tru inițiativele lor artistice încu
In
frunte
Lenin
!
EI,
întruchiparea
Cînd
a
căzut
sub
omenești
blesteme
urma schimbului de opere efectuat
ce pot fi recunoscute din capul nunate de succes.
O lume veche în prelungu-i vaer
cu Muzeul Pușkin din Moscova.
locului, ale
compozitorului Ion
Prezentului etern — lansă chemarea
Din repertoriul sovietic și roIn chip de steaguri a țîșnit în aer
în cele 42 de lucrări de grafică,
Dumitrescu ; distilează melosul mînesc Gheorghe Halmoș ne-a
Prin care izbîndiră muncitorii
Rubinul
cald
al
jertfelor
supreme
obținute în cadrul acestui schimb,
popular și întemeiază pe el
o prezentat cu strălucire și intelh
se găsesc lucrări de mare valoare
construcție perfect proporționată, gența muzicală ce-l caracterizează
Chiar cerul fremăta în scurt desbaer
Trecutul prăvălindu-1 ca pe o stîncă!
artistică, semnate de artiști cu
dezvăluind o lume de
imagini preludii și fugi de Șostakovici și
Nou curcubeu s-arunce peste vreme
renume ca : G. S. Vereiski, E. B.
muzicale în care energia sponta Rapsodia de Silvestri ; Cvartetul
Și au trecut cu arma caldă încă
Spre-a
potoli
furtuna
care
geme
Bernstein, S. M. Steinberg, S. S.
nă, robustețea epică și
umorul Radio a prezentat cvartetul nr. 2
Roșindu-i vremii argintatul caer.
In
pragul
nou
al
unei
noi
istorii.
„
Kraskovski, N. G. Nikiforov, V. F.
mucalit se învecinează cu un li de Prokofiev, lucrare rar cîntată
Mironenco,
Vihtinski, M. I. Pikov.
rism sensibil de larg suflu. Sub la noi. în afară de aceste piese
loan Meițoiu
Prin genuri diferite ale graficei
bagheta lui George Georgescu or ce sînt fiecare o „rara avis" în
ca: gravură în metal, litografie,
chestra a depășit adesea dificul repertoriul nostru, în aceste doua
xilografie precum și ilustrații de
tățile de execuție pentru a se ri săptămîni au răsunat lucrări bine'
carte,
artiștii sovietici înfățișează
dica spre zone mai înalte, de cunoscute de Glinka, Dargomîrjdiverse aspecte din viața și preo
artă. Alte prime audiții simfonice ski, Rahmaninov, Skriabin, Rucupările oamenilor sovietici, por
ni le-a adus Constantin Silvestri, binștein, Kabalevski, Șostakovici
/. Atunci în piața gării finlandeze
trete, peisaje, aspecte ale muncii
în fruntea
orchestrei simfonice precum și suita „Munții Apuseni
din fabrici și de pe ogoarele col
Raaio. Simfonia a Vill-a de Șos de Marțian Negrea. La tîlmăcirea
Spre stînga-i profilată clădirea-naltei gări.
Și tot ce spune Lenîn e simplu și e clar
hoznice.
O dungă purpurie închisul cer brăzdează.
takovici — lucrare monumentală lor în bune condiții și-au dat
Căci tot ce spune Lenin e adevăr fierbinte
in care se înfruntă și se complec- concursul George Georgescu, Sil
Stindarde mari, de luptă, s-aprind în
G. S. Vereiski are predilecție în
tează expresii de viziuni coșma- via Șerbescu, Mîndru Katz, Nicodepărtări... ...Un marinar: „Din suflet vorbește, ce să zic...*'
special pentru portrete. Prin cele
rești cu pagini de o seninătate a- lae Secăreanu. membrii Filarmo
întreaga piață pare un avantpost de pază.
Un muncitor: „La faptă, de-asemeni,
2 autolitografii, reprezentînd por
proape extatică — nu era cunos nicii.
ne-ntrecut e!“
tretele academicianului N. D. ZeMulțimea,
fără
margini,
e-acum
un
singur
trup;
cută ascultătorilor noștri.
Tipul
Un
tîrgoveț
:
„Se
vede
că
ține
la
mujic 1“
linski și cel al gravorului Favorski,
Dar ar fi nedrept să încheiem
de gîndire simfonică mahleriană această sumară trecere în revistă
Vuiește surd, ca marea încinsă de-uragane.
Un om bătrîn: „Dea domnul să-1 facă să
facem cunoștință nu numai cu cei
atît de apropiat de Șostakovici, a unor
Talazuri, in răstimpuri, s-adună, iar se rup,
ne-ajute îw
reprezentați, dar și cu măiestria
manifestări
în cadrul
Împinse înainte de noi și noi coloane.
poate fi regăsit cu ușurință în „Lunii prieteniei romîno-sovietice"
artistică deosebită a pictorului,
simfonie, concretizat într-un mod fără a ne opri la un eveniment
Talazul clocotește : „Așa-î precum ai spus I
în redarea psihologiei fiecăruia
personal, caracteristic rus.
Con special, aparent fără legătură cu
Deodată-nfrigurarea și vuietul s-a stins.
Cu tine-s muncitorii, țăranii și armata !“
din cei portretizați, Vereiski s-a
stantin Silvestri are o remarcabi această lună sărbătorească : Ion
folosit și de tehnica adecuată.
Spre-un om privește-ntreaga mulțime adunată: In umbra-albastră ziua se-nvăluie spre-apus.
la înțelegere pentru muzica ma Voicu interpretind Mozart și
. Astfel pentru a reda sobrietatea
El, sta uman și simplu, cu brațul drept întins. Și iar vuiește valul: „Noi, llici, sintem gata!“...
relui compozitor săvietic, confe Brahms.
academicianului Zelinski, Vereiski
Este primul concert
Aic» în larga piață pe-o autoblindată.
rind lucrărilor said interpretări bud^reștean al lui Voicu după doi
...Cînd răsuna în piață și ultimul cuvînt,
a folosit un desen dur, corect și
pe cît de reliefatele atît de pu ani Ae studii la Moscova. IntotDin slăvile-n furtună, cu foc părea să plouă,
precis, iar în prezentarea lui FaSe contopește-n oameni — și oamenii-s de jar — Și-un fulger părea brațu-i lăsat în spre pămint:
țin convenționale. Cu siguranță că deaițna apreciasem talentul ___
nutuvorski o linie nervoasă, frămînCa apa-nviorează, ca soarele aprinde!
Un gest ce despicase istoria — în două...
dacă toți membrii •chestrei ar Ji^fd/'virluozitattia violonistului notată.
fost exigenți față de ei înșiși, stru. Astăzi, dincolo de progrese
Pe alți artiști, cum sînt E. B.
studiindu-și știmele cu mai mult tehnice, constatăm la el un salt
simț de răspundere, am fi asistat calitativ în ce privește atitudinea
la o tălmăcire în care fericita con față de muzică, temeinicia gîndirii
topire a gîndirii muzicale a com muzicale, concentrarea ei, adineipozitorului și dirijorului să ro rea ei. Ne-a dat un concert de
dească în chipul cel mai desăvîr- Brahms de înaltă ținută în care
șit. în același concert C. Silvestri muzicianul Voicu era egalul vir
a .prezentat în prima audiție „U- tuosului Voicu. Studiile, luate cu
vertura de concert" de
George tot simțul de răspundere și per
severența cerută și-au dovedit roa
Enescu. Scrisă în 1948, uvertura dele. în noi condiții de muncă,
este o nouă evocare a lumii din individuală, Voicu ne rezervă, pe
„Suita sătească" și „Impresii din drumul anunțat noi surprize.
în încheiere am vrea să remar
copilărie" lumea satului nostru,
căm că, deși mult lărgită, orbita
așa cum trăia în sensibila amin repertoriului sovietic prezentat
tire a marelui creator Enescu își este încă limitată. Nu am auzit
clădește uvertura pe teme cu „iz" lucrări de tineri, nu am auzit lu
folcloric „in caracter popular ro- crări de F. Sviridov — acest nume
mînesc" cum preciza el în titlul relativ nou în creația sovietică —
lucrării. .
și nici la radio nu au răsunat lu
Nuvela lui Atarov nu •» cum și
, nu-l ascund și elementul echi tale de directoare sau de Belkin însă greșeala de a ne da un sinCreația enesciana a fost repre crări încă necunoscute nouă ca s-ar putea crede, judecind după voc în relațiile lor îl aduc tocmai sînt, de altfel, mai puțin altruiste gur personaj în două exemplare.
.
intenții" inoportune ale decît par la prima vedere: îi în Dacă Mitea n-ar fi fost atît de
zentată în aceste două săptămîni „Război și pace" de Prokofiev. titlu, o poveste romantică cu în- „bunele
prin lucrări variate. Astfel rîvna „Șpartakus" de Haciaturian ș.a. tîlniri tăinuite, cu jurăminte și ;unor oameni ca directoarea școlii grijorează nu atît soarta tinerilor, robust, echilibrat, plin de calmă
îmbrățișări. Nimic mai sobru, mai de
< fete sau un birocrat, mai tîrziu cît propriul lor prestigiu pe care încredere în el și în oameni (ceea
lui Radu Aldulescu — artist sen Acest fenomen se „scuză" prin reținut, mai sever chiar,
decît scos din munca de la comitetul asemenea ,,încurcături" l-ar putea ce-l face să privească cu oarecare
sibil, de școală bună, ce-și dăru condiții „obiective" — ca lipsă de această istorie a unui început de orășenesc de comsomol. Prietenia- slăbi). Fără ostentație, Atarov con iritare izbucnirile mîndriei ră
iește talentul cu prisosință în înno partituri, benzi etc. Forurile com iubire adolescentă. Rezerva, plină idilă dintre Mitea și Olea este la fruntă pe purtătorii acestei men nite a Oliei și pesimismul ei în
de puritate juvenilă, a celor doi început simplă, senină și în ciuda talități cu adevărați oameni co momentele mai grele) iar Olea.
irea repertoriului a readus pe petente (A.R.L.U.S., Radio,
Fi eroi Mitea și Olea s-a transmis firii mai „dificile" a fetei, lipsită muniști ca, de pildă, tatăl lui Mi foarte diferită de el temperamen
estrada de concert ,)Simfonia con larmonica, ș.a.) ar trebui să re parcă autorului. De altfel, ceea ce de complicații. Și dacă totuși în tea care judecă cu înțelegere și tal, succeptibilă și plină de com
certantă" pentru violoncel și or zolve această problemă spre a a urmărit Atarov să ne dea în tre ei intervin neînțelegeri, o a- fără idei preconcepute sentimen plexe, conflictul ar fi fost mai
chestră, lucrare datînd din prima înfățișa o imagine corespunzătoa primul rînd e o pledoarie peptru numită amărăciune, jigniri reci tele fiului său, ori solemna însă slab. Ajutorul Vetocikăi Roslova
perioadă de creație a lui Enescu. re a ceea ce e mai valoros din atitudinea plină de tact și de proce și aproape o ruptură, în înduioșătoarea mătușă Mașa cu și al profesorilor care nu împăr
răspundere — în sensul grav, etic seamnă că insinuările și comenta străduința ei de a fi obiectivă față tășesc vederile rigide ale directoa
Dacă originalitatea gîndirii enes- cultura muzicală sovietică.
al acestui cuvînt — față de sufle riile răuvoitoare au izbutit să de Olea, dar mai ales Vetocika rei școlii de fete pot pune capăt
ciene nu se manifestă cu
prea
tul adolescentului, față de senti
ușor atmosferei stînjenitoare create
FR. SCHAPIRA
în jurul celor doi. Dar, așa cum
mentele sale deabia înmugurite.
multă dărnicie în această lucrare
O pledoarie împotriva trivialită
se întîmplă deobicei în viață, fi
rea complicată a Olei și întrucîtva
ții care încearcă să murdărească
asemenea legături curate și împo
lipsa de experiență a lui Mitea
agravează situația, îndepărtîndu-i
triva îngustimii, a rigidității în
unul de altul. (Firește că în cele
munca celor chemați să educe ti- ■
din urmă, ei se vor regăsi după
neretul într-un spirit cu adevărat
ce Olea, care în timpul vacanței
comunist.
a lucrat la o construcție, simținMitea și Olea nu seamănă ace
lor eroi cu care ne-au obișnuit o zdruncine sufletele tinere și în Roslova, fostă instructoare de pio du-se utilă și independentă, și-a
serie de cărți sau filme, adoles crezătoare. Nu e numai sentimen nieri a lui Mitea și membră a bi recăpătat încrederea în sine și a
cenți obsedați timpuriu de miste tul insultei, adusă pe nedrept le- roului comitetului orășenesc, a că început să judece oarecum mai
rul dragostei. Ei trăiesc într-o altă găturii lor de a cărei puritate rei intervenție grăbește scoaterea matur). Povestea acestei tinere
lume, în altă atmosferă și iubirea sînt conștienți ei ci ciocnirea bru- din muncă a detestabilului Bel iubiri luminoase, care ajunge foar
te aproape, dar din fericire numai
născută dintr-o prietenie tine tală cu rămășițe ale urîciunii tre- kin.
aproape de un sfîrșit trist din
rească, frumoasă și exigentă, îi cutului care pot avea un efect
Ceea ce-i caracterizează îndeosbi pricina cîtorva oameni uscați,
surprinde oarecum, îi copleșește nefast la această vîrstă. în discu- pe tinerii eroi din „Prima dra
prin noutatea ei, făcîndu-i s-o ția cu directoarea, fata își ,des- goste" este fără îndoială, curățe lipsiți de înțelegerea și delicate
privească cu un fel de sfială și cu cârcă inima", vorbindu-i naiv, cu nia lor sufletească, proprie omu țea proprii adevăratei pedagogii
nespusă gravitate. Cu atît mai sinceritate deplină despre ea și lui sovietic și sila organică față sovietice, e, deci, un avertisment
lipsită de sens e alarma unora din Mitea, despre planurile lor pentru de tot ce e minciună, necinste, sever dat de Atarov tuturor edu
tre pedagogi sau activiști față de timpul vacanței și cînd directoa compromis. Cînd băiatul, dintr-un catorilor.
•k
„raporturile primejdioase" dintre rea se folosește de confidențele a- fel de cochetărie, îi spune că e
cei doi. (După moartea mamei ei, cestea pentru a cere comitetului o- mai mare decît ea cu doi ani (în
Am remarcat cu părere de rău
Olea, rămasă fără nici un spri rășenesc să nu-i mai trimită îm realitate numai cu unul) Olea că traducerea, în general modestă,
jin, primește adăpost în casa lui preună în tabără, Olea are impre reacționează cu o comică gravitate are unele neglijențe foarte supă
Mitea, care locuiește împreună cu sia unei trădări josnice și încrede la minciuna aceasta nevinovată. rătoare la lectură care puteau fi
tatăl și mătușa sa. Această îm rea ei în oameni se clatină. E „Asta înseamnă că pe cuvîntul ușor înlăturate. Un singur exem
prejurare și ciocnirea dintre Mi semnificativă pentru această atitu tău nu mă pot bizui".. reuiru
Pentru „u„a- plu : la pagina 193, șeful secției
tea și un vulgar „cuceritor" local dine „pedagogică" și scena, bine bilul" Pantiuhov,
”
rudă cu Olea de pionieri a comitetului orășe
la balul școlii — interpretată de realizată, de la comitetul orășenesc, fi fe/ al autobazei, un carierist, nesc este denumit „directorul sec
unii ca „bătaie pentru Olea" — cînd în prezența a numeroși ti sincer încredințat că toată lumea ției".
provoacă un fel de anchetă între neri, nedumeriți și jenați, șeful — cu excepția cîtorva naivi —
Și încă o observație. Nu ne în
prinsă de directoarea școlii de secției Belkin îi apostrofează gro acționează numai minată de inte doim că cititorii ar dori ca pe
fete și hotărîrea de a nu-i mai solan pe Mitea și Olea. „Nu rese egoiste, Mitea și prietena lui copertele cărților despre dragoste
cumva e dragoste între voi ?" după
trimite pe cei doi tineri, instruc care le ține un discurs despre simt o adevărată repulsie. La fel, sau adolescență să mai întîlnască
de
pentru intendenta taberei
tori de pionieri în timpul verii, prietenia care nu trebuie legată iarnă, care cînd îi întîlnește, in- și altceva decît veșnicul cuplu
în aceeași tabără, cum se proce decît cu „întregul colectiv".
treabă de fiecare dată cu un zîm- lipsit de orice expresie și de orice
Cartea lui Atarov e pătrunsă de bet mieros și complice „V-ați
dase în vacanța de iarnă).
asemănare cu eroii descriși de
o vrăjmășie neînduplecată
față plimbat, dragii mei ?"
Eroii din „Prima dragoste" au
de această mentalitate fățarnică,
Subliniind tot timpul această a- autor (îndeosebi în cazul de
un fel de candoare a sentimșntu- falsificare a adevăratei morale so- titudine identică în fața vieții a față).
lui lor, pe oared eoooteeo firesc ciaUsta (mobilurde atitudinii adoP' celor doi tineri, autorul n-a făcut
FELICIA DAN
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INSCRIPȚII PE PÎNZE

„PRIMA DRAGOSTE"
de N. ATAROV

Vizitați Expoziția
teatrului rus și sovietic!

SOVIETICE

Bernstein, S. M. Steinberg, S. S.
Kraskovski, ca să nu citez decît
cîțiva, îi atrag mai ales peisajele
și aspectele atît de variate, din
mediul urban sau rural, ale pa
triei sovietice.
S. M. Steinberg, spre exemplu,
în autobiografia „Canalul Griboe
dov0, deși folosește o tonalitate
sobră, în care pe lîngă valorațiile
obținute din negrul tușului și al
bul hîrtiei, întîlnim albastrul vio
laceu și maronul spre negru, reu
șește să trezească un sentiment
de caldă duioșie, redîndu-ne una
din zilele plăcute de iarnă, cînd
te cuprinde voioșia și nostalgia
plimbărilor.
Folosind alte tehnici (acvaforte
și acvatintă), S. S. Kraskovski, la
rîndul său, ne prezintă o „Seară“
de iarnă, din care se degajă ace
lași sentiment de duioșie, care
este stăvilit întrucîtva din cauza
lipsei de ambianță dintre planul
întîi și ultimul. (Deși cerul este
încărcat cu nori, prin care’străbat
ultimele raze de soare, pe întin
derea de nea, de culoare violacee,
nu se văd reflexele luminii).
Un alt îndrăgostit al pămîntului sovietic este și N. G. Nikifo
rov care, în peisajul său alpin
„Uralul erou“, ne înfățișează o
lume feerică, aproape de basm.
Moscova, și în special Ki-emlinul, și-au găsit un artist de sea
mă ca s-o imortalizeze, așa cum
altădată vestigiile Romei au fost
prezentate de Palladio, în per
soana lui E. B. Bernstein. Intr-o
autolitografie policromă el r,e redă

un „Colț din Palatul Ecaterinei M
II-a din Țarskoe-Selo“.
Redarea peisajului în care pul
sează viața din plin interesează
mai îndeaproape pe artiștii sovie
tici, lucru vădit și prin mulțimea
lucrărilor din expoziție care tra
tează astfel de subiecte.
Vihtinski în „încărcatul furna
lelor" (acvaforte), sau V. F. Mironenko cu „Pe Nipru* (acvaforte
și acvatrită) prezintă aspecte ale
muncii pe șantiere, F. D. Constantinov în „Cositul finului*
(xilogravură), care face parte din
ciclul „Viața și munca colhoz
nică*, un aspect al vieții de la
țară. Toate au un suflu dramatic,
scot la iveală o energie și o vita
litate izvorîte dintr-o încredere
conștientă a cunoașterii vieții.
Nu lipsesc din expoziție nic’
ilustrațiile de carte, care se adre
sează adultului sau copilului.
M. I. Pikov în ilustrația pentru
Iliada (xilografie) caută să-și apropie maniera de lucru și de
interpretare a anticilor; foarte in
teresante sînt și linogravurile lui
V. G. Litvinenco : „Muzicanții" și
ilustrația la fabula lui Glebov
„Broasca și boul* sau „întoarce
rea de la oraș* a lui V. A. Favorski, în care cele 6 personaje
sînt tot atîtea caractere distincte.
Prin organizarea acestei expo
ziții, Muzeul de Artă al R.P.R.
dă o nouă dezvoltare activității
sale prin lărgirea secției de artă
rusă și sovietică, prin apropierea
publicului larg de opere auten
tice de artă sovietică.
P. OPREA

Teatrul sovietic—
făuritorul unui nou erou
(Urmare din pag. l-a)

leași antiteze de bine-rău, iubireură, frumos abject. Oare omul de
rînd, omul mizer din „Azilul de
noapte", ori omul din „Trenul
blindat", „Ruptura* ori „Caleașca
de aur“ nu poate iubi sau urî, ști
ceea ce e bine ori rău, frumos ori
urît ? Omul acesta de toate zilele
nu poate avea o filozofie a lui,
o concepție de viață ? In lumea
aceasta nu se pot petrece docu
mente de viață, conflicte, apro
pieri și rupturi ? Oare istoria con
temporană a societății nu ne pre
zintă cea mai mare dramă a uma
nității, conflictul deliberat între
două lumi față-n față.
Acesta este omul nou din dra
maturgia sovietică cu problematica
bogată pe care a promovat-o tea
trul sovietic sub a cărui influență
puternică se află actualmente, dra
maturgia contemporană, arta acto
rului și măiestria regizorală din zi
lele noastre. Eram încă în Con
servator cînd am luat contact cu
teatrul realist rus. Pe vremea aceea am interpretat pe Lomov din
„Cererea în căsătorie" (Cehov).
Cîțiva... zeci de ani mai tîrziu, am
jucat pe Kulîghin din „Trei su
rori* de același Cehov — de data
aceasta cu o nouă înțelegere a
teatrului cehovian după ce mi l-a
relevat regia lui Stanislavski în
tr-un neuitat spectacol vizionat la
Leningrad (cu MHAT-ul în tur
neu). Am cunoscut apoi teatrul lui
Gorki, jucînd Baronul din „Azilul
de noapte" și teatrul lui Gogol,
interpretind pe rînd pe Bobcinski
și primarul din „Revizorul". Am
urcat astfel pe scara teatrului
realirt, făcîndu-mi ucenicia nece
sară pentru a aștepta cu interes
și deprindere artistică, — contac
tul cu eroii dramaturgiei sovie
tice, unchiul Fedia („O chestiune
personală" de A. Stein) și acade
micianul Kareev („Caleașca de
aur* de Leonid Leonov) pe care-1
pregătesc actualmente, în întîmpinarea marii aniversări din noiem
brie.
Vreau să stărui puțin asupra acestor doi oameni sovietici. Un

chiul Fedia este un personaj pe
care l-am iubit, tocmai pentru umanitatea lui caldă, pentru since
ritatea Iui omenească, pentru că a
venit tocmai din Tașkent să vizi
teze Galeriile Tretiacov (ca și
mine, de la București...), pentru
că-I interesează tot ce e viu și
nou în jurul său, de la om la me
trou, pentru că a înțeles că „de
mult nu se mai folosește ocaua
de pe vremuri" ca să cîntărească
ce este nou. In „Caleașca de aur",
Kareev este un fost învățător care,
cinstit și sărac, nu s-a putut în
sura cu fata inimii lui. I s-a spus
să se ducă în lume și să se în
toarcă într-o caleașca de aur ca
să-și poată realiza gîndul. Intr-a
devăr — de aici începe și piesa
— Kareev a plecat, a învățat, f
cutreerat lumea și s-a întors într-i
caleașca de aur plină cu titluri academice, tomuri și decorații... dar
omul acesta își înstrăinase sufle
tul, cum și-a pierdut Peter Schlemihl umbra ; omul acesta s-a des
prins de realitate. Pe omul acesta
nu-l iubesc, fiindcă mi-a rămas la
inimă unchiul Fedia; dar Kareev
mă interesează extraordinar fiind
că există, l-am cunoscut, n-are
naționalitate, poate fi rus, romin
ori englez. Nu-I iubesc, dar îl re
cunosc și de aceea este uman vala
bil ; cu atît mai mult cu cît anti
teza lui, Maria Sergheevna, îl des
coperă nouă și lui însuși.
Ceea ce caracterizează, așa dar,
teatrul sovietic, este cunoașterea
perfectă a oamenilor și a vieții și
axarea lor în temele actuale ale
ei. Marele actor rus care a trăit
în veacul trecut, Șcepkin, spunea
pe bună dreptate că realitatea tre
buie cunoscută global „de la pa
lat și pînă la odăile slugilor"Dramaturgia sovietică și-a propu.
să-și îndrepte reflectoarele în toa
te ungherele vieții, să descopere
omul pretutindeni, analizîndu-i
gîndurile, sentimentele, deprinde
rile, — toate acestea aduse în
cîmpul filozofic al ideologiei mar
xiste. Căci teatrul, așa cum spu
nea Stanislavski, «ebuie să devină
„o verigă a mărețului șantier so
cialist*.

DESCHIDEREA
„Săptămînii muzicii
sovietice44
Vineri
seară
a
avut loc la Ateneul
R.P. Romine deschi
derea festivă a Săptăminii muzicii so
vietice printr-un con
cert simfonic dat de
orchestra simfonică
a Cinematografiei, cu
concursul dirijorului
sovietic Otar Taktakișvili și a pianistei
sovietice Margarita
Fedorova.
Partea întîia a
concertului,
dirijat
de Emanoil Eleneseu, a cuprins Rap
sodia l-a de Enescu

și Concertul nr. 5
pentru pian și or
chestră de Beetho
ven (solistă Marga
rita Fedorova) Par
tea a doua a concer
tului a cuprins lucrări
de Otar Taktakișvili;
la pupitru — com
pozitorul.
Au asistat tova
rășii I. Pas, adjunct
al ministrului Invățămîntului și Cul
turii. Octav Livezeanu, vicepreședinte
al A.R.L.U.S., arti
stul poporului Geor
ge Georgescu, Ion

Dumitrescu, prim se
cretar al Uniunii
Compozitorilor, mem
bri ai Consiliului
General A.R.L.U.S.,
oameni de artă și
cultură precum și un
numeros public.
Au fost de față
A. A. Epișev, amba
sadorul Uniunii So
vietice la București
și al.ti membrii ai
Ambasadei.
Concertul dat cu
concursul muzicieni
lor sovietici s-a bu
curat de un frumos
succes.

TELEGRAMĂ
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TlNEREȚE-EDUCAȚIE-RASPtJNDERI

La sfat cu
întreprinderea noastră — Di
recția regională a navigației flu
viale Galați — cuprinde cel mai
mare număr de muncitori por
tuari din acest bătrîn port du
nărean. Muncitor de port! Este
o meserie care a fost nu de ppii'
ține ori transmisă din tată în
fiu.
Printre muncitorii de port se
află astăzi numeroși tineri, Ei
muncesc în locuil părinților Ș»
fraților lor, sau chiar umăr la
umăr cu aceștia. Trebuie arătat
din capul locului că, în general,
succesele tinerilor sînt
' ‘ demne
’
Jde
premergătorii lor.
Nu însă despre aceste succese
mi-am propus să scriu. Vreau
să arăt tinerilor de pretutindeni
că, în ultimul timp, în rîndurile
noastre și-au făcut loc unele lip
suri pentru combaterea cărora
am adoptat o inițiativă care și-a
arătat roadele într-un timp foar
te scurt. De aceea nici nu mă
voi opri prea mutt asupra lip
surilor propriu zise, sau asupra
elementelor care le-au generat c>
asupra unui „caz“ care ne-a dat
mult de furcă. Este acela al ti
nerei funcționare Elena Rusu. In
ceea ce o privește, noi am făcut
o greșeală fundamentală. Am
fost prea încrezători în elanul și
puterea de muncă ai celor 20 de
ani ai săi și i-am supraapreciat
cele cîteva realizări în munca
sa de utemistă. Așa s-a făcut
că, prea curînd, ea a ajuns se
cretară a organizației de bază
U.T.M. din sectorul administra
tiv. Cu timpul, crezînd poate că
funcția de secretară o scutește
de îndatoririle. sale, s-a îndepăr
tat de viața organizației ajungînd ca în cele din urmă s-o
nesocotească complect.
Elena
Rusu a fost prinsă în mre
jele unei „societăți** deșuchiate.
De aci pînă la abateri morale
nu a mai fost decît un pas.
Ne-am ocupat însă îndeaproape
de ea și a fost scoasă de sub
influența acestei „societăți**. Acest „caz** ne-a deschis ochii și
asupra altora.
Tinerii strungari Ion Iacob,
Toader Bălcan și Tănase Panait
apucaseră și ei o cale greșită.
In repetate rînduri se făceau vi
novați de indisciplină, lipsuri
nemotivate, dormeau în timpul
lucrului, disprețuiau și erau obraznici cu cei vîrstnici. Utemistele Elena Dumitriu, Elena
Adamache și Elena Iliescu împlineau și ele șirul — din feri
cire nu prea mare — al celor
care erau certați cu disciplina
organizației. Faptele lor sint
bine cunoscute și au fost deza
probate de toți ceilalți tineri și
vîrstnici din întreprinderea noas
tră.
Așa cum era și firesc, comite
tul U.T.M. și-a luat sarcina să
studieze posibilitatea de a se
pune ca<păt în timpul cel mai
scurt acestor abateri. Ne-am sfă
tuit și cu tinerii din celelalte
birouri ale organizațiilor de
bază. Nu de puține ori am cerut și părerea tovarășilor din
comitetul de partid. Ajunseserăm
în cele din urmă la aceeași con
cluzie: Trebuia găsit un mijloc
deosebit de a influența în bine
educația tinerilor. Noi încerca
sem pînă acum metodele obiș-

muncă ei obțin rezultate însem
nate. Acum organizația se mîndrește cu. ei. în urma succeselor
pe care le-au obținut au și de
venit de curînd candidați de
partid. Tînăra Ecaterina Cojocaru a trecut printr-o adîncă
transformare. Acum ea se pre
gătește pentru a deveni utemis
tă. Lucruri asemănătoare se pot
spune despre marea majoritate
a tinerilor.
Au trecut două luni de la con
sfătuirea noastră cu părinții.' Nu
peste mult timp ne vom reîntâlni.
Vom discuta din nou despre via
ța tineretului nostru, despre me
nirea lui, despre modul in care
și noi și familia ne ocupăm de
dezvoltarea Iui. Sîntem ferm hotărîți să continuăm această rod
nică legătură. Noi, ca unii ce
am experimentat-o, o recoman
dăm din toată inima organiza
țiilor utemîste.
Este neîndoelnic că rezultatele vor fi dintre
cele mai bune. Și prin asemenea
legături vom reuși să realizăm
acea unitate dintre organizație
și familie, atît de necesară mun
cii de
’ educare
'■
a tineretului.

*

Tot despre
I. T. B.
Despre punctualitate
s-a vorbit și probabil
se va mai vorbi încă
multă vreme. Și noi
vrem să vorbim des
pre aceasta. Anume,
lespre punctualitatea
I. T. B.-ului.
...Autobusul „46“ face
legătura între capătul
tramvaiului „7“ și co
muna Pantelimon. Con
form itinerariului, ul
tima cursă pe acest
traseu ar trebui să
pornească la ora 24,00.
Spun ar trebui căci
de plecat nu pleacă
niciodată la ora fixată.
Dacă ar pleca cu un
minut sau două mai
tîrziu, „înțîrziații** ar
fi nespus de bucuroși.
Din păcate însă pleacă
cu 5 și chiar 10 minute
mai devreme. Aceasta
în cazurile cele mai fe
ricite. De obicei însă
— și asta sigur de 2—3
ori pe saptămînă iar
sîmbăta absolut regulat
— pe Ia ora 23 se în
tâmplă ceva la mașină.
Ba se arde un bec, ba
se
termină benzina
sau uleiul, ba e moale

AL

Vineri seară, în sala Teatrului
muzical din orașul Constanța, a
avut loc deschiderea „Festivalului
cîntecului și dansului sovietic'*, or
ganizat în cadrul Lunii prieteniei
romîno-sovietice. Tov. Damienescu
Constantin, prim dirijor al Tea*
trului muzical, a vorbit cu acest
prilej despre cîntecul și dansul
sovietic. A urmat un program de
cîntece și dansuri sovietice și ro
mînești, la care și*au dat con
cursul Ansamblul Teatrului de es
tradă și formații artistice de am atori.

•
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c. Silvestri din nou

lonia germană de acolo se răsculă
și omorî pe comandantul garni
zoanei Odessa și pe însoțitorii săi,
detașamente din batalioanele noa
stre participară alături de Armata
Roșie la înăbușirea răscoalei.
Delegatul centrului nostru în
secția din Odessa a Internaționalei
Comuniste, lucră și pentru înfrăți
rea cu celelalte delegații balcanice,
și la legătura cu elementele de
stînga ale mișcării socialiste din
țară. La Petrograd se înființa

In anul 1953, tova
rășul loan Stici, cores
pondent voluntar al
ziarului nostru, ne in
forma despre faptul că
în comuna Bîrsana, ra
ionul Sighet se con
struiește un cămin cul
tural. Ne povestea atunci pe larg cum au
început lucrările, de
fapt, în 1952, cum va
arăta clădirea, ce acti
vități se vor putea des
fășura aici.
Au trecut de atunci
mai bine de patru ani.
Despre clădirea cămi
nului cultural din Bîr
sana n-am mai aflat
nici o veste. Cum era
și de așteptat ne în
chipuiam că aici se
desfășoară acum o in
tensă activitate.
Zilele trecute am aflat însă o veste care
ne-a uimit: construc
ția căminului cultural
nu s-a terminat nici
acum.
In 1952 se turnase
fundația și începuse să
se înalțe zidurile. In
anul următor a început

IN SLUJBA
k

REVOLUȚIEI
„înaltul Colegiu**, pentru lupta îm
potriva contrarevoluției de la sud,
care ridica tot mai amenințător
capul. Președinția acestui Colegiu,
cu puteri de guvern, fusese încre
dințată, printr-un decret iscălit de
Lenin, unuia dintre fruntașii noș
tri. Dacă în localitatea balneo
climaterică din Crimeea, Balaclava
(lîngă Sevastopol) unde mă refugiasem la un moment dat, a rămas
în picioare clădirea în care am lo
cuit, atunci, într-o anumită mo
bilă a ei șe mai găsește și astăzi
decretul iscălit de Lenin prin care
eram numit membru al aceluiași
C-'legiu.

Cînd pacea de Ia Brest Litovsc
a atras după sine dizolvarea și a
batalioanelor noastre, elementele
lor cele mai bune și statornice au
luat drumul Moscovei și au parti
cipat cu cinste, pe diferite fronturi,
la războiul civil contra albilor.
La Bender, în Don, la Kazan și
în alte regiuni oasele unora din
tre luptătorii noștri dorm neștiute
în pămîntul sfînt al Revoluției, în
frățite cu oasele glorioșilor tova
răși și camarazi de arme ruși. Nu
mai osemintele celor trei căzuți la
Svobodka — îmi amintesc de nu
mele unuia singur, Munteanu—au
fost înmormîntate alături de alții,
în piața gării din Odessa — ba
talioanele noastre dîndu-Ie onorul
tovărășesc și ziarul „Lupta" pros
lăvind fapta lor.
Secția social-democrată a deve
nit mai apoi „Grupul comunist romîn“ iar ziarul „Lupta" s-a pre
făcut întâi în „Comunistul** apoi
în prima „Scînteie" romînească
(1919) „organ de propagandă co
munistă".
Dintre elementele rămase, unele
au ajuns după aceea șefi de între
prindere, muncitori harnici în învățămînt, ofițeri în Armata Roșie,
sau au luat parte cu pricepere și
folos la combaterea foametei și
și-au împlinit și mai departe dato
ria lor pusă în slujbă Revoluției.
Și tot în slujba Revoluției și so
cialismului ne-am pus aceia care
am răspuns chemării noastre lăun
trice și ne-am reîntors în țară ca
să continuăm mai departe lupta,
oricît de mari erau greutățile și
primejdiile ce se profilau in zare.

La invitația Ministerului Invățămîntului și Culturii — Di
recția generală a cinematogra
fiei — va sosi în Capitală la în
ceputul lunii noiembrie artista
americană Betsy Blair.
In ziua de 9 noiembrie artis
ta Betsy Blair se va întîlni cu
spectatorii bucureșteni la cine
matograful „Patria" cu prilejul
prezentării în premieră a filmu
lui artistic „Strada mare" în
care deține rolul principal.

■

O variantă
nouă a legendei
lui Manole

Vorbind despre industria chi
mică, raportorul a arătat că în
anul 1956 volumul producției
globale a reprezentat o creștere
de 7,6 ori față de anul 1938. Au
fost create ramuri noi, ca cea a
maselor plastice, a antibiotice
lor, pietrelor de polizor, a pre
lucrării industriale a stufului etc.
Un capitol al raportului a fost
consacrat problemei experimen
tării sistemului îmbunătățit de
salarizare și normare a muncii
în industria petrolului și chimiei.
Producția planificată în între
prinderile care experimentează
noul sistem de salarizare a fost
depășită în departamentul petroluiui cu peste 5 Ia sută, în
cel al chimiei cu 4 la sută. Pro
ductivitatea muncii a crescut în
perioada experimentării cu 4 la
sută pe minister.

filialei, acad. Constantin Daicoviciu, prof. Tiberiu Popovici și
prof. Ion Călugăreanu, membri
corespondenți ai Academiei R.P.
Romîne și cu cercetători științi
fici ai filialei. Cu acest prilej
s-au discutat, într-o atmosferă
de prietenie și colaborare pro
bleme privind organizarea și
munca • institutelor tehnice.
Oaspeții sovietici au vizitat
apoi Institutul de calcul al fi
lialei din Cluj a Academiei R.P.
Romîne și Institutul Politehnic.

INFOR M A Ț IE

[ Mediaș. Parcul din centrul
f orașului
j
Foto: N. STELORIAN

r
din nou să 9e lucreze
la înălțarea zidurilor,
Au mai așezat cîteva
rînduri de cărămizi și
atît. In anii următori
lucrurile s-au petrecut
la fel. Numai că ceea
ce se zidea vara, se
dărîma toamna și iar
na. Astfel prin negli
jența binevoitoare a
președinților și secreta
rilor sfatului popular
— au fost mai mulți
de atunci — nici mă
car zidurile n-au fost
terminate pînă astăzi
în întregime. Povestea
căminului cultural din
Bîrsana e de natură să
devină de domeniul le
gendei, să întreacă prin
amploare cunoscuta le
gendă a meșterului
Manole.
Gurile rele spun că
se va termina con
strucția căminului cul
tural doar atunci cînd
cineva de la sfatul po
pular raional Sighet se
va interesa îndeaproape
de această problemă.
In ceea ce ne privește,
adresăm sfatului po
pular doar o întrebare :
pe cînd inaugurarea că
minului cultural din
Bîrsana ?

V-LEA CONGRES

nin, asistarea la marile adunări ale
Constituantei. Congresul Sovie
telor, febrila pregătire de luptă po
litică și armată pentru rezistență,
înfriguratele tratative de pace de
la Brest Litovsk, — ne ajutară la
precizarea propriei noastre orien
tări. Atunci — cu aprobarea și
sprijinul guvernului de Ia Petro
grad în frunte cu Lenin — se întemeiară batalioanele revoluționare
romînești, care fură înzestrate cu
tot echipamentul și armamentul

♦:
?

in turneu peste hotare

al Sindicatului muncitorilor din industria
de petrol, chimie și gaz metan

(Urmare din pag. l-a)

Oamenii de știință sovietici din
institutele tehnice din U.R.S.S.,
în frunte cu I. I. Artobolevski,
membru al Academiei de Științe
a U.R.S.S., care se află în țara
noastră în cadrul colaborării di
recte dintre institutele tehnice
din Uniunea Sovietică și .institu
tele similare din R. P. Romînă,
au vizitat în cursul zilei de vi
neri orașul Cluj. La filiala clu
jeană a Academiei R.P. Romîne,
oaspeții sovietici s-au întîlnit cu
acad. Raluca Ripan, președintele

Dr. PETRU GROZA

un cauciuc, sau cine
mai știe ce. Așa că ma
șina „trebuie“ să ple
ce obligatoriu la ga
raj.
Cauza acestora — nerespectarea orariului și
defectele ad-hoc e des
tul de simplă : șoferul
se grăbește 1 Vrea să
ajungă mai devreme
acasă.
Ce se întâmplă în asemenea situații ? De
data aceasta, problema
nu e la fel de simplă.
Muncitorii care lucrea
ză în schimbul doi în
diferite
întreprinderi
și uzine din Capitală,
au surpriza să li se anunțe „nu mai e ma
șină". Și astfel, zeci și
zeci de muncitori, obo
siți după cele 8 ore de
muncă, sînt nevoiți ca
la miezul nopții să
străbată pe jos 2—3
km. indiferent dacă e
timpul frumos, ploaie
sau frig.
Situația aceasta e cît
se poate de nefirească.
Conducerea I.T.B-uIuj
e datoare să ia de în
dată masuri pentru re
glementarea
circula
ției autobuselor pe li
nia „46“.

în zilele „Festivalului cîntec»
lui și dansului sovietic**, 1* clu
buri și colțuri roșii, la casele de
cultură și la cele peste 360 do
cămine culturale din regiune, for
mațiile artistice locale vor pre
zenta numeroase programe de ch>
tece și dansuri populare sovietice
și romînești. în orașul Constanța,
„Festivalul cîntecului și dansului
sovietic**, se va încheia la 15 no
iembrie cu „Parada cîntecului și
dansului**.

Oaspeți la filiala din Cluj a Academiei R.P. 1

r

CESCU ; Săptămîna filmului romînesc de desen animat — TIMPURI
NOI ; Aleko - TINERETULUI ;
Vreau să cînt - LUMINA. GH.
DOJA,-VOLGA; Floarea de piatră
— CULTURAL; Fii munților —
UNIREA, MUNCA ; Vocație - C.
DAVID ; Papa dolar - FLACARA;
Misterul din vechea mină — MO
ȘILOR ; Aspecte de la Festivalul
de la Moscova — 23 AUGUST ,
Discordia - ILIE PINTILIE; Două
victorii - M. EMINESCU ; PăianJenul de aur-1 MAI, BOLESLAW
BIERUT; Vultur 101 - COȘBUC;
Fiica Tibetului - OLGA BANCIC;
O vară neobișnuită — AUREL
VLAICU.

necesar, căpătară instrucțiunea cu
venită.
Centrul nostru salută venirea Ia
putere a guvernului comisarilor po
porului, prezidat de Lenin. Prin
ziar, prin întruniri speciale ale sec
ției, prin manifeste adresate popo
rului romîn, el anunța diferite eve
nimente, ca proclamarea armisti
țiului pe frontul oriental, care sal
va existența a zeci de mii de romîni care luau parte la luptele de
atunci. împotriva trupelor germa
ne care coborau de la Kiev spre
Odessa, batalioanele noastre au
luptat alături de trupele rusești.
Cînd lîngă Odessa, Ia Lusdorf, co-

Cu prilejul zilei drapelului aus
triac,
aniversarea proclamării
neutralității permanente a Aus
triei, vă rog să primiți, Exce
lență, sincere felicitări din partea
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Ro
mîne și a mea personal.
îmi exprim cu această ocazie
încrederea în dezvoltarea rod
nică a relațiilor de prietenie din
tre țările noastre și trimit cele
mai bune urări de fericire Exce
lenței Voastre și poporului aus
triac.
Președintele Prezidiului
Marii Adunări Naționale
a Republicii Populare Romîne

Vineri la amiază a părăsit Ca
pitala, pentru un turneu peste ho
tare artistul poporuluii Constantin Silvestri. După 2 «concerte pe
care le va dirija în Anglia, Ia
Liverpool, maestrul Constantin
ION POPA
secretarul comitetului U.T.M. Silvestri va pleca în Olanda și
de Ia Direcția regională
Franța.
a navigației fluviale
(Agerpres).

Prologul — PATRIA ; O mică în
tâmplare - REPUBLICA, BUCU
REȘTI, ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE, LIBERTĂȚII; Detașamentul Iul Vaska> Trubaclov — MAGHERU, ELENA PAVEL ; Pozna
șii din Biărenberg — CENTRAL;
Lumini verzi — V. ALECSANDRI,
I. C. FRIMU; Al 41-lea - GRIVIȚA; Mikolka cel viteaz — ALEX. SAHIA, DONCA SIMO;
Llssy—VICTORIA, VASILE ROAITA, ARTA; Căpitanul șl eroul său
— DOINA, ALIANȚA; Povestea
unui om adevărat — MAXIM
GORKI : Călătorie în tinerețe A. POPOV, MIORIȚA, N. BAL-

răsturnare a acestuia și se stră
duia să organizeze această luptă.
De la izbucnirea revoluției din
februarie 1917, Rusia întreagă era
frămîntată de valurile revoluției
care creșteau ca talazurile mării.
Timidă la început, cu caracter dcmocrat-burghez, ea înainta verti
ginos spre stînga. Cu fiecare zi și
cu fiecare eveniment, se precizau
curentele și se conturau atitudi
nile.
La orice oră din zi și din noapte,
se formau pe străzi și în piețele
Odessei, grupuri-grupuri de cetă
țeni între care se încrucișau ca
niște spade, ideile cele mai diver
se. Menșevici, bolșevici, socialiști
de dreapta și de stînga, populiști,
anarhiști, cădeți, naționaliști ucrai
neni, octombriști, își disputau cu
aprindere întâietatea.
Din cînd în cînd, grupe potriv
nice înarmate se întâlneau pe străzi
și gloanțele începeau să șuere. Ni
meni nu putea sta deoparte, toată
lumea era în fierbere.
In vălmășagul acesta de oameni
și de gînduri, se desprindea tot
mai clar și mai puternic cuvîntul bolșevic, curajos la critică și
la afirmare. El exprima cel mai
limpede profundele năzuințe ale
maselor de zeci de milioane.
După 25 octombrie (7 noiembrie),
în noua situație creată în Rusia,
lupta devenise și mai aprigă și a
căpătat tot mai limpede caracterul
unui război civil. In această situa
ție, organizația noastră, intră și ea
într-o fază nouă. O călătorie la
Petrograd la începutul lui decem
brie 1917, întrevederea cu căpe
teniile revoluției în frunte cu Le-

Excelenței Sale D-lui

£

Președintele Republicii Austria
Viena

Vineri dimineața au început la
Institutul de Petrol și Gaze din
Capitală lucrările celui de-al
V-lea Congres al sindicatului
muncitorilor din industria de pe
trol, chimie și gaz metan.
Raportul de activitate al Co
mitetului Central al Sindicatului
muncitorilor din industria de
petrol, chimie și gaz metan de
la ultimul congres și pînă în
prezent a fost prezentat de tov.
Alexandru Vernescu. Raportul a
subliniat ' dezvoltarea puternică
pe care au înregistrat-o în ul
timii ani aceste importante ramuri
ale economiei noastre naționale.
Producția de țiței a crescut de
la 3.800.000 tone în anul 1947
la 10.920.467 tone în anul 1956
— realizîndu-se cea mai mare
producție de țiței atinsă vreodată
în țara noastră.
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Dr. Adolf Scharf

părinții

nuite, dar — trebuie s-o mărtu
risim —- fără prea multe rezul
tate. Mereu aceleași adunări ge
nerale, chemări la biroul orga
nizației de bază sau la comite
tul U.T.M. etc. Ne-am dat însă
seama, la un moment dat, că nu
ne interesa deloc felul în care
familia se îngrijește de tânărul
său vlăstar. Se interesează pă
rinții de activitatea profesională
a copiilor lor? Ii preocupă felul
în care aceștia își folosesc timpul liber? Știu părinții de suc
cesele și lipsurile copiilor ?
Ii
ajută să se îndrepte ? Sînt părinții prietenii și sfătuitorii pro
priilor lor copii ? lată întrebări
cărora, din păcate, noi nu pu
team să le dăm nici un răspuns.
Din clipa în care ne-am dat sea
ma de acest lucru și pînă la gă
sirea unui mijloc deosebit de a
influența în bine educația tineri
lor, nu era decît o mică distan
ță. Am plănuit o întâlnire cu
părinții, o întîlnire cu prilejui
căreia să le împărtășim succe
sele și lipsurile copiilor lor. Să-i
convingem că sîntem deopotrivă
de vinovați dacă tinerii apucă pe
căi greșite. Să ne sfătuim cum
putem face și mai mult pentru
educarea tinerilor și să-i sfătuim
să se îngrijească și mai mult de
educația lor. Și am organizat o
astfel de întîlnire.
E greu de descris în cuvinte
efectul ei. Comitetul a prezen
tat cu acest prilej un referat
amplu, bine documentat, în oare
se arătau pe larg realizările ce
lor mai buni tineri, precum și
cele mai grave lipsuri ale
unora dintre ei. Pe fețele multo
ra dintre părinți, oameni bătrîni,
muncitori destoinici și cinstiți
se putea citi o adîncă emoție.
Este — cred — mai puțin im
portant să arăt ce anume s-a
discutat la această binevenită
consfătuire.
Mai semnificativ,
însă, decît orice, este faptul că
părinții erau emoționați, abia
găseau cuvinte să releve foloa
sele întâlnirii noastre. Tov. Petre
Cojocaru, tatăl tinerei îngrijitoa
re Ecaterina Cojocaru, care înce
puse să aibă
...................................
abateri de la
morala al mulțumit cu lacrimi
în
ochi
organizației
noastre că se interesează
_________
cu
atâta atenție de viața tinerilor.
De asemenea, tov. Ion Lidvidencu, tatăl tinerei Natalia, a sfă
tuit pe ceilalți părinți să vină și
singuri, neinvitați, lă comitetul
U.T.M. pentru a se interesa de
faptele copiilor lor. El, ca și bătrînul muncitor Dumitru Filip, au
insistat în mod deosebit că or
ganizația U.T.M. să continue această inițiativă și să se întâl
nească cu părinții cel puțin oda
tă la trei luni. Nenumărate au
fost Și sugestiile pe care le-am
primit din partea părinților, în
ceea ce privește îmbogățirea
formelor de educație a tinerilor.
Nu putem trece nici peste alte
efecte ale consfătuirii noastre cu
părinții. Faptul cel mai de seamă este, de exemplu, că cele
discutate cu prilejul consfătuirii
au avut o influență binefăcătoa
re asupra comportării tinerilor.
Tinerii strungari Ion Iacob și
Toader Bălan, sînt acum disci
plinați atît în producție cît și
in relațiile cu alți oameni. In

„Festivalul cîntecului și dansului sovietic*
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A. P.

Filmul „Strada mare", realizat
de regizorul spaniol J. A. Bardem, cunoscut spectatorilor noș
tri ca autor al scenariului fil
mului „Bun venit domnule Mar
shall" și scenarist și regizor al .
filmului „Moartea unui ciclist",
a fost distins cu Marele Premiu
al Criticii Internaționale la Fe
stivalul de la Veneția 1956.
(Agerpres)
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Progresul București și-a început
turneul în R. P. Bulgaria
Echipa romînă de fotbal Progresul București
și-a început vineri turneul pe care-1 întreprinde
în R. P. Bulgaria jucînd pe stadionul „Vasil
Levski** cu formația Lokomotiv Sofia. Meciul
s-a încheiat cu un rezultat de egalitate; 1—1.
Gazdele au deschis scorul în prima repriză prin
Deberski, titular în echipa de tineret a R.P. Bul
garia pentru ca după pauză egalarea să survină
în urma unui auto gol înscris de fundașul Staminirov. In acest meci linia de atac a echipei buciireștene s-a comportat sub așteptări.
In continuarea turneului echipa Progresul Bucu
rești va juca duminică la Plovdiv cu formația lo
cală Spartak care activează în prima categorie a
campionatului bulgar.

P E

SCURT

* Vineri la amiază a părăsit Capitala plecînd
în Olanda maestrul internațional de șah dr. O.
Troianescu. Șahistul romîn va participa între 26
octombrie și 26 noiembrie la turneu-l zonal pentru
campionatul lumii, care va avea loc în orașul
Wageningen. Primii 3 clasați în acest turneu vor
avea dreptul să participe anul viitor în turneul
interzonal programat în Iugoslavia.
* Cunoscuta echipă sovietică de fotbal TSK MO
din Moscova va pleca în ziua de 26 octombrie
într-un turneu în Marea Britame. Fotbaliștii so
vietici vor susține trei meciuri: la 29 octombrie.
cu West Bremwich Albion, la 4 noiembrie cu
Bolton și la 8 noiembrie cu Chelsea.
* Turneul final al campionatului mondial femi
nin de baschet se apropie de sfîrșit. în clasament
conduce echipa Uniunii Sovietice, care, joi Seara
a învins reprezentativa Cehoslovaciei cu 61—57
(30—28). O surpriză s-a înregistrat in meciul dintre echipele Braziliei și R.P. Ungare : victoria a
revenit baschetbalistelor braziliene cu scorul de
52—49 (25—24).

înaintea meciurilor
cu echipele Greciei
ATENA (prin telefon
de la
trimisul ,^Agerpresa).^ —
După
antrenamentul
de condiție fizică des
fășurat luni la Pireu,
selecționatele grecești au
susținut joi pe stadio
nul „Appolon" din Atena, meciuri de verifi"
care la două porți.
Echipa națională A a
jucat o repriză de 30
minute
in
compania
formației districtuale Asen pe care a întrecut-o
cu scorul de 1-0 prin
punctul marcat de Panakis. Din rindul selecționabililor au lipsit
Anghelopoulus, rănit la
cap în jocul de marți
dintre Aviație și Mari
nă, Nestoridis și Ifandis,
care absentează ~ pentru
a doua oară nemotivat.
în jocul de verificare
de joi. atacul echipei a
fost din nou cel
mai
slab compartiment, aceasta deoarece s-au în
cercat pînă acum prea
multe formule. Iată echipa utilizată la acest
antrenament : Teodoridis, Rosidis, Linoxilakis,
Petrudis, Papoulidis, K°tridis, Stamadiadis, Polihroniu, Lukanidis, Papazoglu, Panakis.
După
antrenamentul
primei formații pe tere
nul de joc a apărut echipa secundă a Greciei
care a jucat două repri
ze a cite 25 minute în
compania aceluiași par
tener, Asen. Selecționabilii au cîștigat cu 4-1
(3-0) prin punctele mar
cate de Kristofidis (2),
Petropoulos și Grigoridis. Atacul echipei selecționate a funcționat

In continuare raportul a analizat felul în care au țost reali
zate prevederile contractului co
lectiv și a scos în evidență con
tinua îmbunătățire a nivelului de
___ si ...
.... ..
. ............
* La 24 octombrie s-a disputat primul tur al
viată
de trai
al oamenilor
muncii din industria petroliferă meciului de șah dintre echipele Leningradului și
și chimică.
R.P. Ungare. S-au înregistrat următoarele rezul(Agerpres).
I tate: Korcinoi — Szi'lagy Va—Va; Bilek — Talmanov
Spasski — Barcza
Portisch — Cerepkov 1—0; Kopi“
Iov — Sandor
1-0. Scorul me
ciului este 3-3,
șase
partide
(Urmare din pag. l-a)
Sus în cabină, a găsit cu mîi- fiind întrerupte.
nile pe manete un pui de om,
pe care l-a văzut la ei la căminul care chiar atunci a oprit un pic
cultural, l-a luat la zor.
lucrul, sculîndu-se și prezentîn— Măi, coadă de lingură, ia du-se, așa cum văzuse că făcea
vino-ncoa.
meșterul lui.
Ionică a venit supus.
— Xenofon Ion macaragiu.
— Ce cauți aici mă ?
— Cîrje, adjunct al ministrului
In ziua de 23 octombrie s-a
— Să mă fac brigadier.
construcțiilor —* i-a răspuns celă- stins la locuința sa din, orașul
— Ești utemist ?
lalt, strîngîndu-i mîna ca unui om Iași, Mihai Codreanu, poetul so
— Tt...
de nădejde.
netelor. care timp de mai mult de
— Bănuiam eu, ai caș la wgură.
Abia mai pe urmă s-a dezme- șase decenii , s-a dedicat poeziei și
Și omul l-a lăsat în drum vă- ticit Ionică, uitîndu-se în urma
___ a slujit cu devotament arta tea
zîndu-și de treburi. Băiatului i-a celui care plecase urîndu-i spor trală.
rămas însă în minte ideea că n-o la lucru, și la mîna pe care i-o
Mihai Codreanu s-a născut la 25
să-1 primească. „Dacă nu sînt ute strînsese prea tare.
iulie 1876 în orașul Iași de care
mist, precis nu mă primește**.
Apoi să te ții 1 Ionică le-a vorbit a fost adine legat și pe care nu
A stat cu îndoiala în suflet
l-a părăsit niciodată. Acolo a fă
pînă spre seară, cînd s-a auzit brigadierilor despre această teri cut liceul, obtinînd apoi licența
bilă
întâmplare
pînă
le-a
făcut
strigat pe o listă să se ducă la
în drept și filozofie. Tot la Iași a
magazie să-și ridice hainele de capul calendar.
absolvit Conservatorul de muzică
Cu toată strădania lui, Ionică și artă dramatică. Reprezentant
brigadier.
Cînd s-a aflat înaintea maga n-a rămas macaragiu. Era totuși de frunte al. vieții culturale ieșene
zionerului, acesta a țuguiat buzele prea mic pentru o asemenea me de la începutul secolului, a fost pe
și a fluierat a mirare. De unde serie. în curînd va da examen și rînd profesor de artă teatrală la
să ia el haine pe măsura lui ? A va obține carnet de mecanic și Academia „G. Enescu“ din Iași
răscolit toată magazia și abia a poate cîndva, mai tîrziu, cînd o apoi, timp de șapte ani, rector al
găsit o salopetă care să-i vină cît să fie mai mare, o să lucreze iar acestei Academii și de două ori
de cît mai bine micului brigadier. în vechea lui meserie.
director al Teatrului Național din
Cînd a ieșit de acolo Ion Xeîntre timp a devenit utemist și Iași. Ziarist și publicist, a spriji
âofon era altul. Hainele, ce-i drept, plăcîndu-i și meseria de sudor, a nit cu talentul său și prin munca
nu-i veneau prea bine, dar lui i intrat pe lîngă meșterul sudor sa reviste literare ieșene, la care
se păreau minunate. Și primul lui Ispas Nicolae, să se califice. Fiind a început să publice încă din celă
gînd a fost: ah, de m-ar vedea îndemînatec, priceput și ascultă lalt veac cunoscutele-i sonete, amama acuma..."
tor a căpătat repede cunoștințele dunate în lungul anilor în volume
elementare și meșterul e mulțumit ca : Diafane (1901), Din cînd în
★
de el. în fiecare zi poate fi văzut cînd (1903),
Statui (1914),
Două luni mai tîrziu, o „Po- cu masca (care îi este și ea prea Cîntecul
deșertăciunii
(1921).
bedă“ opri în fața unui corp de mare) pe figură sudînd cazanele Statui — sonete și
evadări
clădire și doi oameni coborîră, care vor alcătui în curînd fabrica din sonet (1930). Paralel cu
privind uimiți în fața unei maca de acid sulfuric și superfosfați.
poezia originală, a realizat și cîte
rale enorme. Brațul ei se ridica,
Are de gînd să iasă meșter bun va izbutite traduceri, între care
se rotea, cobora din nou, trans și să rămînă aci. Cît despre cei ,,Cyrano de Bergerac** de Edmond
portând tone întregi de cărămizi, de acasă îi e tare dor. N-a mai Rostand reeditată de curînd.
ciment și fier-beton.
fost pe la ei de șase luni și de
Ținuta clasică a poeziei sale
— Cine mînuiește macaraua ? multe ori seara, cînd se culcă, contemplative și meditative, versi
Consternare. Nu se vede nimic. gîndurile îi zboară la cei trei fră ficația sa sprintenă, sensul ade
Macaraua făcea mișcările automat, țiori mai mici decît el și, mai sea aforistic al sonetelor, subtili
singură parcă.
ales, la mama la care ține atât tatea și delicatețea observației
Cei doi tovarăși s-au învîrtit de mult. Cînd o avea un pic de sale, nu lipsită de amărăciune
mult timp în jurul macaralei pînă răgaz se va duce s -o vadă, dar pentru destinul trist al oamenilor,
cînd, în sfîrșit, unul din ei a pînă atunci îi comunicăm noi că în regimul trecut, i-au adus poe
început să urce scările, să desco Ionică e bine sănătos, și o duce tului o meritată recunoaștere din
bine cu treaba pe șantier.
pere misterul.
partea cititorilor. Pentru activita-

IONICA
o duce bine pe șantier

|

admirabil, arătind mul^
tă eficacitate în lovitu
rile de poartă.
A jucat următoarea
formație: Aperghis (Serafidis), Lemos, Hagiotis,
Darachis, Dermatis. Sanioglu, Grafas, Petro
poulos, Kristofidis, Grigoridis, Holevas.

★
Au mai rămas numai
opt zile pînă cînd, pe
stadionul ,^3 August"
din Capitală, echipa re
prezentativă de fotbal a
țării noastre va întîlni
selecționata Greciei în
_____
r._.
cadrul
preliminariilor
campionatului
. x ’___ mondial.
n
După
cum se știe, jucă
torii noștri au început
pregătirile în vederea acestui meci greu in fața
unei echipe care anul
acesta a învins cu 2-1
Franța B, a terminat la
egalitate cu Iugoslavia și
a învins cu 2-0 Spania B.
Duminică, echipa țării
noastre urmează să sus
țină la Sofia un impor
tant meci de verificare
în
compania echipei
R. P. Bulgaria, care s«A
pregătește de asemenea,
pentru meciul cu Nor
vegia,
programat
în
ziua de 3
noiembrie.
. în acest meci echipa romînă va intra
pe teren cu următoarea
formație : Voinescu — \
Zavoda
II,
Brînzei,
Neacșu — Călinoiu, Bo
ne — Cacoveanu,
Nicușor, Alexandrescu, Petschowski, Tătaru.
în funcție de necesi
.......... ......
tăți vor ffi.........
întrebuințate
și rezervele : Toma, Ca
ricaș, Jeney, Zavorfa
~
l
și V, Anghel.

MIHAI CODREANU

]

tea sa poetică, Mihai Codreanu a*
obținut, între altele, un premiu na-»
țional de poezie în 1925.
In anii noștri poetul a iubit cu
aceeași pasiune viața literară și a
făcut eforturi susținute de a fi ■_
prezent în rîndurile poeților' ac- ■
tivi. Guvernul Republicii Populare'
Romîne a dat o înaltă apreciere/'
acestei strădanii, acordînd poetu-;;
lui 'Mihai Codreanu „Ordinul,
Muncii** cl. I cu prilejul împlini-;
rii a 80 de ani de viață. Volumuk
său de sonete apărut de curînd,
în librării s-a bucurat de o căldu-*
roasă primire din partea noului/
public cititor, care vede în Mi-)
hai Codreanu un slujitor pasionat/
dezinteresat și de mare talent al?
artei.
Uniunea Scriitorilor din
i
Republica Populară Romînă
★

Vineri la amiază a avut locla cimitirul „„Eternitatea** din.,
Iași înhumarea poetului Mihai)
Codreanu.
La ceremonie au asistat, oa-ț
meni de artă și cultură, cadret
didactice de
la institutele de.'
învățămîint superior, membri ai)
filialei ieșene a Uniunii Scriito-y
rilor din R.P. Romînă, actori ai .
Teatrului Național „Vasile A-;
lecsandri". Au luat cuvîntul vor
bind despre personalitatea dis
părutului scriitor Dumitru fier
bea. din partea Uniunii Scriitorilor din R.P. Romînă. conf. univ.
Constantin Ciopnag-a, din partea
Universității „Al. I. Cuza“ și a
revistei „lașul literar**, Traian
Ghițescu.
directorul Teatrului
Național „Vasile Alecsandri** și
Miluță Gheorghiu, <artist emerit
al R.P. Romîne,

L
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Siria nu va renunța la politica sa,
a declarat premierul Sabri Assali
DAMASC 25 (Agerpres). —
Potrivit agenției Reuter, primul
ministru al Siriei, Sabri Assail
a declarat corespondenților de
presă că zborurile avioanelor a"
mericane deasupra Siriei de nord
nu pot speria poporul sirian
deoarece cauza sa este limpede
și justă. Premierul Siriei a spus
că țara sa nu va renunța la po
litica pe care o duce.

DAMASC 25 (Agerpres).
Președintele parlamentului sirian, Akram Hurani, a declarat
corespondentului ziarului „AlJamhur", că dacă imperialiștii
vor ataca Siria, ei vor întîmpin.a o rezistență crescîndă pentru
fiecare palmă de pămînt sirian,
așa cum s-a întîmplat la PortSaid. El a adăugat că patriotis
mul poporului sirian este recu
noscut chiar și de agresori.

Corespondenți străini despre situația
de la frontiera turco-siriană
ISTANBUL 25 (Agerpres). —
A.T.B. transmite : In legătură cu
evenimentele din jurul Siriei și cu
situația încordată de la frontiera
turco-siriană, în Turcia au sosit
numeroși corespondenți ai agenții
lor și ziarelor americane și din
alte țări occidentale. La 24 octom
brie ziarul „Milliet** a relevat im
presiile corespondenților speciali
ai ziarelor „Daily Express6* și
„Daily Mail** care au vizitat re-

giunea
frontierei turco-siriene.
Corespondentul ziarului „Daily
Express** scrie că a vizitat orașul
Gazi-Antep din zona frontierei si’
riene, unde se află statul major
al trupelor turcești, staționate la
frontiera de sud a Turciei. în această regiune, scrie coresponden
tul, se află
o divizie întreagă
turcă cu un efectiv de 10.000 de
soldați. De la începutul crizei la
frontieră sosesc întăriri militare.

Provocările continuă
DAMASC 25 (Agerpres). —
TASS transmite: Presa siriană
anunță că avioane turcești con
tinuă să efectueze zboruri provo
catoare deasupra frontierei si
riene.
La 24 octombrie citeva
avioane turcești au zburat la

Un alt senator american
a cerut demisia lui Dulles
WASHINGTON 25 (Agerpres).
Senatorul Joseph Clark, democrat
din partea statului Pennsylvania,
a cerut demisia secretarului De
partamentului de stat al S.U.A.,
Dulfes și efectuarea unor schim
bări esențiale în cadrul Departa
mentului de stat.
El a subliniat ca principala răs
pundere pentru pierderea presti
giului internațional și pentru po
ziția mondială dificilă a S.U.A. re
vine actualului guvern american.

mică înălțime deasupra orașului
sirian de frontieră Kamișli. Se
anunță de asemenea că cinci avioane americane au violat din
nou spațiul aerian al Siriei, zburînd deasupra orașului Latakia.

★

NEW YORK 25 (Agerpres). —
Membrii celor 11 delegații arabe
la O.N.U. au avut joi o întreve
dere sub președinția secretarului
general al Ligii Arabe, Hassouna.
Scopul întrevederii a fost discu
tarea situației de la frontiera siriano-turcă. La sfîrșitul întreve
derii, dr. Zeineddin, reprezentan
tul Siriei, a declarat presei că
Siria continuă să ceară numirea
unei comisii de anchetă a O.N.U.
pentru cercetarea situației de la
frontiera cu Turcia.

25 (Agerpres). —
delegație a frontului național
Ordinea de zi a conferinței O—DAMASC
opoziția din Liban — condusă
președinți ai consiliului
de solidaritate a țărilor dede foștii
miniștri Abdallah Yaffi și
Saeb Salam, a sosit joi la Da
masc. Cei 25 de membri ai dele
Asiei și Africii
gației au făcut vizite președinte
CAIRO 25 (Agerpres). —■
TASS transmite :
Comitetul de pregătire a con•
ferinței de solidaritate a tarilor•
Asiei și Africii, ale cărui ședin■
țe au avut loc la Cairo între!
21 și 23 octombrie, a publicat:
un apel adresat popoarelor a-■

cestor țări în care declară că
situația internațională continuă
să fie încordată, iar presiunile
și amestecul străin în treburile
interne ale statelor continuă să
pună în primejdie independența
națională și integritatea multor
țări asiatice și africane.
Comitetul subliniază că
popoarele Asiei și Africii „și-au cucerit acum drepturile și nu vor
mai fi niciodată spectatoare neputincioase atunci cînd se va
pune în discuție soarta lor".
In încheiere Comitetul chea
MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS transmite: La 26 oc
tombrie, ora 6, satelitul artificial a înconjurat de 319 ori globul mă toate popoarele țărilor Asiei
pămîntesc- în acest timp el a parcurs un drum de aproape și Africii să se pregătească în
vederea apropiatei conferințe.
13.850.000 de km.
Comitetul de pregătire a apro
La 26 octombrie racheta-purtătoare s-a aflat în spate'e sate
litului la o distanță de 11.700 km.; parcurglnd un drum de bat in unanimitate următoarea
ordine de zi a apropiatei confe
aproape 13.882.000 de km.
In seara de 26 cctombrie racheta-purtătoare întrecind sate rințe de solidaritate a țărilor Alitul se va apropia de el la o distanță de 9.940 km. care for siei și Africii.
mează aproape o pătrime din rotația satelitului in jurul pămin1) Situația internațională ac
tului. Racheta-purtătoare va trece la 5,4 grrxde longitudine, vest tuală și influența ei asupra ță
rilor Asiei și Africii.
de satelit și cu 21’8” mai tîrziu.

Satelitul a înconjurat globul
pamintesc de 519 ori

VESTEA LANSĂRII
SPUTNIK-ULUI în ITALIA
In Italia, ca de altfel în în* satelitului american. Democrattreaga lume, lansarea Sputnik- creștinul Bettiol, președintele
ului (cum este denumit sate comisiei de politică externă a
litul artificial al pămintului Camerei italiene a publicat o
lansat de sovietici) a provocat declarație în care arăta că
în această lună a lui octom meritul pentru această cucerire
brie emoție și a ținut încorda sovietică este al oamenilor de
tă atenția întregii opinii pu știință germani din P&nemunblice. Orice alt eveniment po de deși toți știu, chiar și în
litic sau de cronică mondenă Italia, că cei mai de seamă
a trecut pe planul al doilea. oameni de știință germani lu
în
Primele
pagini ale ziarelor crează nu în U.R.S.S. ci
cotidiene, numere întregi ale Statele Unite.
De data aceasta pînă și pre
marilor săptămînale au fost
dedicate ilustrării caracteristi sa vaticană, de obicei pruden
cilor satelitului, explicării con tă și-a pierdut calmul. „L’Ossersecințelor unei asemenea des Datore della Domenica** care
coperiri științifice.
Fantezia se tipărește odată pe săptămîopiniei publice a fost aprinsă ; nă în Vatican a apărut cu un
zile întregi lumea nu vorbește articol ironic la adresa sateli
tului exprimînd pesimism pen
decit despre Sputnik.
Aceasta s-a petrecut în Ita tru „omul care se joacă astăzi
lia ca și în restul lumii. Este cu astfel de jucării teribile**.
interesant de relevat faptul că Citeva zile mai apoi, „L’Osseroamenii politici din coaliția vatore romano**, organul ofi
guvernamentală, propaganda o- cial al Vaticanului, a trebuit
ficială, radio-ul, presa burghe să intervină pentru a corecta
ză — au fost surprinși com această intervenție obscuran
plect nepregătiți în fața acestui tistă, amintind de unele dis
eveniment epocal. Nimeni din cursuri ale Papei în care atre aceștia nu se aștepta la un cesta nu condamna cucerirea
astfel de record al științei so spațiului de către om.
In sfîrșit s-a făcut simțită și
vietice ; este explicabil de ce,
mai ales in primele zile, au o oarecare panică politică în
propaganda
oficială. Ziarele au
și reacționat cu multă reținescris că după lansarea rachetei
re.
Cînd în toată lumea știrea intercontinentale sovietice și
despre lansarea satelitului so după lansarea satelitului artifi
vietic se difuzase
deja, cul cial țările occidentale se pot
mea I, radio-ul italian își în- aștepta la un acord între
cepea buletinul său de știri CU U.R.S.S. și America, acord care
speculații pe marginea unor ar submina bazele alianței at
alte vești cu caracter provoca lantice. Neavîndu-se încotro,
tor din țările lagărului socia a trebuit pînă la urmă să se
list. Ca un simplu fapt divers, recunoască inutilitatea negării
știrea privind lansarea sateli marilor succese industriale și
științifice obținute de U.R.S.S.
tului artificial al pămintului^ și marea valoare pentru ome
era astfel redactată : „In timp nire ale recentelor sale cuce
ce americanii se pregătesc să riri. Făcînd aceasta însă, ziare
lanseze in strațosferă 10 sate le reacționare și oamenii poli
liți artificiali, sovieticii au ex tici burghezi au tras concluzia
perimentat ieri satelitul lor,.?* că pericolul de război s-ar fi
La rîndul ei, televiziunea, in- mărit și că astăzi a devenit
terv.ievind un om de știință i- mai necesară ca oricînd pro
talian, transmitea că abesta nu movarea unei politici fidele
știe nimic despre satelit' pen politicii Atlantice.
tru că U.R.S.S. na
furnizat
Presa democratică și Partidul
nici o dată vreo știre în acest comunist, arutînd importanța
yens ; de aceea chipurile omul revoluționară.
științifică
și
de știință s-a dezinteresat de politică a saltului săvîrșit de
acâșt lucru preferind să descrie om în cucerirea spațiului in
caracteristicile probabile ale terplanetar, au subliniat cu
viitorilor sateliți americani !
cea mai mare forță meritul
în timp ce însăși presa a- U.RS.S. și societății socialiste
merieană saluta succesul
so în obținerea acestui succes is
vietic și recunoștea pierderea toric.
de către americani a primatu
LUIGI PINTOR
lui in domeniul științific, mul
te ziare italiene continuau să corespondentul „Scinteii tineanunțe ca iminentă lansarea
retului" la Roma
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2) Imperialismul și sprijini
rea drepturilor popoarelor fa
independență și suveranitate:
3) Războiul din Algeria ;
4) Interzicerea folosirii și
experimentării armei nucleare;
5) Discriminarea rasială;
6) Dezvoltarea colaborării economice și tehnice între po
poarele Asiei și Africii ;
7) Lărgirea schimbului cul
tural între țările Asiei $1 Africii;
8) Diverse chestiuni.
COMITETUL A DECIS SA
CONVOACE CONFERINȚA DE
SOLIDARITATE A ȚARILOR
ASIEI Șl AFRICII LA CAIRO,
INTRE 26 Șl 31 DECEMBRIE
1957.

„Sînt pilot
• «
cosmic
MOSCOVA 25 (Agerpres). —
TASS transmite: Studioul de fil
me de popularizare a științei din
Moscova turnează un nou film științifico-fantastic, intitulat: „Sînt
pilot cosmic“, în care vor fi oglin
dite probleme complexe cum sînt
realizarea satelitului artificial al
soarelui pentru studierea naturii
razelor cosmice dincolo de atmos
feră.
Aceasta nuvelă științifico-fantas*
tică, ecranizată, în care este re
dată cucerirea spațiilor cosmice,
se turnează după scenariul tineri
lor literați Vladimir Kapitanovski
și Vladimir Șreiberg. In film este
redată o perioadă de 10 ani începînd din anul 1957, cînd a fost
lansat primul satelit al pămintului.
In fața spectatorilor se deapănă
tabloul cuceririi cosmosului. în
film va fi reconstituit tabloul lan
sării satelitului artificial al pămîntului cu ajutorul unui tren de ra
chete. Spectatorii vor vedea cum
„luni" mici, rotindu-se în jurul
pămintului pe diferite orbite și cu
diferite viteze, transmit pe pămînt
informații despre mișcarea maselor
de aer, ceea ce permite prevede
rea timpului în orice punct al pă
mintului, urmăresc circulația va
selor pe ocean, transformă ener
gia solară în curent electric etc.
In întreaga nuvelă ecranizată,
vie și captivantă, povestirea este
la persoana întîia: vorbește un
tînăr — pilot cosmic, care duce
în cosmos pe tatăl Iui un renu
mit om de știință, aflat Ia bordul
unui satelit al soarelui, pentru a
face cercetări asupra razelor cos
mice.
In acest film se va îmbina fan
tezia cea mai îndrăzneață cu de
ducții strict științifice. Se preve
de folosirea unor dispozitive ultra
moderne de luat vederi care vor
permite spectatorilor să cunoască
cît mai multe despre univers.

i LONDRA 25 (Agerpres). — |
? TASS transmite : La invitația |
? Comitetului pentru stabilirea J
o de legături culturale cu 8
8 U.R.S.S. de pe lîngă Consi-8
8 liul Britanic, în Anglia se |
; află de aproape două săptă- f
/ mini o delegație de II studenți 8
8 sovietici de la universitățile |
g din Moscova, Leningrad etc. 8
8 Studenții sovietici au vizitat 8
8 orașele Londra, Birmingham |
| și Bristol, iar la 25 octombrie;
8 au plecat la Cambridge.
8
8 TINERETUL ISLANDEZ
8
CERE RETRAGEREA
8
8 TRUPELOR AMERICANE
8
DIN ȚARA

O N U. a reluat
dezbaterea in legătură
cu plîngerea Siriei
NEW YORK 25 (De la trimisul
special Agerpres) : La 25 octom
brie Adunarea Generală O.N.U.
a reluat dezbaterile în legătură
cu plîngerea siriană împotriva
concentrării de trupe turcești la
frontiera cu Siria, dezbateri care
fuseseră amînate la 22 octombrie.
In cele trei zile care au trecut
de la această dată nu s-a pe
trecut nici un fapt care să in
dice că a avut loc o destindere,
a situației. Așa zisa mediație ai
Arabiei Saudite sprijinită de Sta
tele Unite s-a dovedit a fi o;
încercare lipsită de seriozitate.:
Dimpotrivă, în aceste zile de
legația Statelor Unite a depus
mari eforturi pentru a împiedica,
organizarea unei anchete imediat
la frontiera turco-siriană.

lui Siriei, Șukri Kuatli, președin
telui consiliului de miniștri, Sa
bri Asali, și președintelui Ca
merei Deputaților. pe care i-au
asigurat de sprijinul total al
frontului național din Liban față
de Siria.

STUDENȚI SOVIETICI
IN ANGLIA

8 REYKJAVIK 25 (Agerpres).
|— TASS transmite: In Is- ..
glanda se cere, tot mai insis- 8
8 tent lichidarea bazei militare |
g americane de la Keflavik. A-8
această cerere a fost formulată 8
8 recent și de Asociația tineri-g
y lor socialiști din Islanda, care 8
a a cerut guvernului islandez să 8
a îndeplinească rezoluția Altin-1
8-gulbi (parlamentului) din 28 z
martie 1956 cu privire la re-8
^tragerea trupelor ..americane^
8 din țară.
| Ziarul „Frjialstjod1* reia-8
gtează că adunarea organizației^
8 de tineret din Skogum (Is-g
8 landa de nord) a cerut Al- g
g tingului și guvernului să aplice 8
8 cît mai repede rezoluția
8 menționată.
8
DESCHIDEREA
8
PRIMEI CONFERINȚE
8
8 PE ÎNTREAGA UNGARIE
/
A U.T.C.
8
8
Străvechiul castel Rozynberk,
8 -BUDAPESTA
---------------25 (Ager-1
8 pres).
—' — M.T.I.
""'
transmite : ț
□ La 25 octombrie
5 I- U-.J--- X ___ z s-a deschis 8
la —
Budapesta puma
prima vuiiici
conferință
68 —
JiițA X|
8 pe întreaga Ungarie a Uniu-C
Uniu- g
---------g9 ni!
nii Tineretului r
Comunist.
8
8 Conferința va discuta acti- ?
8vitatea Uniunii Tineretului |
□ Comunist și sarcinile ei vii- 8
8 toare.______________________ '
8
*
|
J BUDAPESTA 25 (Ager-8
8 preș). — M.T.I. transmite : |
BELGRAD 25 (Agerpres). —
8 La 25 octombrie a apărut pri- ț Intr-un comentariu al postului de securitatea va putea fi consoli
dată in această regiune a lumii
ginul număr al revistei „ifju
radio Belgrad referitor la rezul
8 Kommunista" („Tînărul co- J tatul convorbirilor greco-iugoslave, dacă guvernele țărilor arabe vor
dispune de libertatea de a rea
-------„
K
u,.
al
uniunii
ș
8munist“), organ
Uniunii |
2 Tinz»rz»+.<I..S r
------- 5-4 din Un-78 se subliniază punctul de vedere liza fără pericolul unei inter
^Tineretului
Comunist
comun
al
reprezentanților
celor
venții
străine, aspirațiile lor po
8 garia.
8 I
8 două țări în numeroase probleme litice și economice".
care privesc Grecia și Iugoslavia
precum și ansamblul relațiilor in
ternaționale. „Vizita vicepreședin

Puternică mișcare grevistă
în Franța
PARIS 25 (Agerpres). — Ma
rile greve din Franța, conduse de
Confederația Generală a Muncii
și Confederația franceză a mun
citorilor creștini (CFTC), au cu
prins majoritatea personalului’ de
la căile ferate și de la celelalte
mijloace de transport. Din cele
opt gări ale Parisului cinci au
fosț complect paralizate și din
celelalte trei au plecat doar citeva
trenuri. In ceea ce privește ser
viciul de autobuze din Paris nu
mai 35 de autobuze din cele 1700
care deservesc capitala Franței și
împrejurimile el au fost semnalate
circulînd la 25 octombrie. Greva
s-a extins și asupra metroului.
Numeroase alte greve se sem
nalează în diverse ramuri indus
triale.
în industria metalurgică mai
mult de 50 la sută din numărul

GUTEMALA CITY -25 (Agerpres). — Agențiile americane de
presă relatează că în Gutemala s-a produs o nouă lovitură de
stat. După cum s-a anunțat, după recentele alegeri prezidențiale
s-au produs manifestații de protest împotriva rezultatului aces
tor alegeri.
Generalul Ydigoras, care a fost înfrînt, susține că alegerile au
fost măsluite pentru
se obține alegerea lui Ortiz Pasarelli,
sprijinit de cercurile oficiale. In urma acestor manifestații a
avut loc o conferință a armatei la care 200 de ofițeri au ales o
juntă militară condusă de colonelul Mendoza Azurdia și avînd
ca membri pe colonelul Yurrita Nova și colonelul Roberto Lorenzana, care să conducă țara. Președintele provizoriu Gonzalez
Lopez a demisionat. Junta militară a decretat starea de asediu
și a suspendat garanțiile constituționale. Cu toate acestea ma
nifestațiile au continuat în fața palatului guvernamental și pe
străzile orașului Guatemala City. Manifestanții au răsturnat
autobuse oprind circulația. Poliția a atacat pe manifestanți.
Agenția Associated Press relatează că în cursul manifestațiilor
unii demonstranți au strigat „Trăiască Arbenz“. Arbenz este
fostul președinte democrat răsturnat cu forța de Castillo Armas
cu ajutorul departamentului de stat. Poliția a atacat pe mani
festanți. Mai multe persoane au fost rănite iar altele arestate.
Potrivit agenției France Presse junta militară a hotărît să
invalideze alegerile caTe au avut loc.

telui Kardelj în Grecia și tratati
vele duse cu oamenii de stat ai
Greciei au- dat rezultate pozitive
— se spune în comentariu. Acea
sta reiese cel mai bine din comu
nicatul oficial publicat după în
cheierea tratativelor de la Atena.
Acest comunicat confirmă încă
odată că colaborarea greco-iugoslava se bazează pe temelii trai
nice, atît din punct de vedere al
intereselor care sînt comune am
belor state, cît și din punct de
vedere al principiilor care stau la
baza acestei colaborări".

Este caracteristic, că fn votul
de ieri de la O.N.U., delegații
Greciei și Iugoslaviei au fost de
aceeași părere — de partea Si-,
riei, condamnînd încercările răzs
boinice împotriva acestei țări.

Adenauer a stabilit lista noului guvern
al R. F. Germane

BONN 25 (Agerpres). — Kon hard, ministrul de finanțe, Franz
rad Adenauer a stabilit lista Etzel; ministrul afacerilor exter
noului guvern al R.F. Germane, ne, Heinrich von Brentano; mi
pe care o va prezenta la 28 oc nistrul de
interne, Gerhard
tombrie președintelui republicii: Schroeder; ministrul apărării.
Theodor Heuss.
Franz Iosif Strauss ; ministrul
Noul guvern vest-german cu de justiție, Fritz Scheffer ; mi
prinde în genere aceleași persoa nistrul pentru problemele panne care au făcut parte și din eermane. Ernst Lemmer; minis
guvernul -anterior prezidat de A- trul pentru problemele atomice.
denauer.
Siegfried Balke; ministrul mun
Principalele ministere sînt de cii, Theodor Blank.
Noul guvern vest-german va
ținute după cum urmează : mi★
depune jurămîntul la 29 octom
ATENA 25 (De la trimisul spe nistrul economiei, Ludwig Er- brie.
cial Agerpres) : Ziarele ateniene
remarcă în unanimitate că con
vorbirile dintre delegația iugo
slavă și reprezentanții guvernu
lui grec s-au desfășurat sub
semnul unei înțelegeri amicale
asupra principalelor probleme
Oamenii muncii și activul sin
care interesează cele două țări.
dical din București, întruniți în porului sirian, planuri care con
Ziarul „Kathimerini" subliniază miting pentru a asculta darea stituie un pericol pentru pacea
lumii.
că rezultatul convorbirilor dintre de seamă a delegației sindicate
Asigurăm pe oamenii muncii
cele două țări balcanice permite lor din R.P. Romînă care a par și întregul popor sirian de de
ca prietenia dintre cele două țări ticipat la cel de-al IV-lea Con plina noastră solidaritate cu lup
gres Mondial al Sindicatelor, au
------ :inde
~J~ 
să fie privită cu optimism. „Gre luat cunoștință cu satisfacție de ta sa pentru apararea
pendenței
ne
cia și Iugoslavia— scrie ziarul lucrările Congresului și hotărî- exprimăm naționale și
convingerea
fer— oferă astăzi unul din exem rile adoptate.
mă că poporul
r.f___ ___
sirian, cu
In momentul acesta, în care sprijinul forțelor iubitoare
plele constructive ale coexisten
de
cercurile imperialiste pun la cale
ței, în cadrul căreia, deși există în Orientul Apropiat și Mijlociu pace din lumea întreagă, va
pune
capăt
complotului
pus
i la
puncte de vedere diferite asupra o nouă agresiune care vizează cale împotriva sa.
unor probleme, este cu putință independența șit suveranitatea
Transmitem
oamenilor
muncii
salutăm călduros rezolu
dezvoltarea continuă a colabo- Siriei,
ția Congresului cu privire la sar și poporului sirian salutul nos
rării într-o atmosferă de încre- cinile sindicatelor în lupta îm tru frățesc și le urăm să obțină
pe viitor noi succese în lupta
colonialismului,
care și
dere reciprocă. Deosebit de im potriva
pentru consolidarea independen
portant este faptul că iugoslavia cheamă la unitate și vigilență pe ței economice și de stat pentru
oamenii muncii de pretutindeni
sprijină fără rezerve Grecia în împotriva manevrelor imperia salvgardarea păcii în Orientul
Apropi-at și Mijlociu.
soluționarea problemei Ciprului, lismului.
PREZIDIUL ADUNĂRII
Oamenii muncii din țara noas
pe baza principiilor autodetermi
OAMENILOR MUNCII
tră, însuflețiți de sentimentele
nării".
$1 ACTIVULUI SIN
frăției internaționale a celor
„Cele două guverne — scrie ce muncesc, se alătură pro
DICAL DIN BUCUREȘTI
„To Vima“ — au aceleași puncte testelor
pline de
indignare
★
de vedere în ceea ce privește si ale opiniei publice mondiale și
înfierează
cu
hotărîre
planurile
o
r
- telegramă a fost __
altă
adresată
tuația din Orientul Mijlociu.
agresive ale cercurilor imperia
Cele două țări sînt de părere că liste îndreptate împotriva po- Secretariatului Federației Sindicale

muncitorilor din zona industrială
a orașului Lyon sînt în grevă,
peste 30 la sută în regiunea Mar
silia. Greve s-au mai produs în
nordul Franței și în Alsacia. Ac
tivitatea porturilor Bordeaux și
Rouen a fost în parte paralizată.
Serviciile poștale au fost afectate
prin greva personalului de dis
tribuire a scrisorilor și mandate
lor poștale la Paris și în pro
vincie.
*
PARIS 25 (Agerpres). — Per
sonalul Biroului de telecomuni
cații și al centrului de control
regional al aeroportului Orly se
află în grevă. El nu va relua
munca decit l.a miezul nopții de
25 spre 26 octombrie. Ca urma
re a situației create traficul ae
rian de la și spre Paris a fost
întrerupt.

O nouă lovitură de stat
în Guatemala

gtuacii* ș< WMm.sigaru 8uMr„u

Colaborarea greco-iugoslavă,
unul din exemplele constructive
ale coexistentei

Către Federația Generală a Sindicatelor
muncitorilor din Siria, Federația Sindicatelor
progresiste din DamasG

Mondiale.

MOSCOVA. — La 24 octombrie
N. S. Hrușciov, . prim-secretar al
C. C. al P.C. U,S.. l-d primit pe V.
I. Svisiun,. președintele Asociației
canadiene pentru legăturile cultu
rale cu Ucraina, cu bare a avut o
convorbire. V. I. Svistum se află
în U.R.S.Si la invitația Cpjhitetului slav al U.R.S.S. și a Asocia
ției ucrainene pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.
■’ •
PRACjA. — In Italia se află o de

semneze alt candidat pentru pos globală planul o fost îndeplinit în
tul de prim ministru.
proporție de 106 la sută. In com
PRAGA. — In conformitate cu parație cu perioada corespunză
hotărlrea adoptată la 18 octombrie toare a anului trecut producția a
președintele Republicii Cehoslo sporit cu 16 la sută
vace Antonin Zapotoky a convocat
DELHI. — Potrivit Biroului In
în sesiune de toamnă Adunarea
Națională. Adunarea Națională a dian de Informații, clica ciankaișistă
va fi reprezentată la con
R. Cehoslovace se va întruni la 30 ferințanuCrucii
Roșii Internaționale
octombrie 1957.
care se deschide la 28 octombrie la
PRAGA. — La 24 octombrie pas. Delhi. Președintele ‘Societății in
turile de radio cehoslovace au a- diene de Cruce Roșie Rajkumari
legație a Partidului Comunist din
Amrit Kaur, a declarat corespon
Cehoslovacia în frunte cu Vladi-'
denților de presă că R. P. Qhineză
inîr Koucky, membru; al :C.G. al
.va lua parte la. lucrările conferin.
P.C. din Cehoslovacia, redactor șef
ței.
*
al ziarului „Rude Pravo“. Delega
MOSCOVA. — Comisia econcmiția P. G. din Cehoslovacia, a. avut.
că a Sovietului Naționalităților al
a serie de întrevederi cu o dele
Sovietului , Suprem al U.R.S.S. a
gație a Partidului Comunist Ita
lian condusă de Palmiro Togliatti, nunjat arestarea spionului englez examinat propunerile pentru planul
secretar general al C.C. al P. C. Jan Sbelik.
. .................
El «a xv»o«fost iwuiai
recrutat ue
de de perspectivă al dezvoltării eco
Italian. Convorbirile dintre delega-,, spionul englez V. Klabik. și s-a o- nomiei naționale a U.R.S.S. pe
ția Partidului Comunist din Ceho-? cupat^înJiehQsJovacia
” cu culegerea anii 1959—1965 și a elaborat o se
,r_. ...__ vu aucgcica
slovacia și delegația Partidului Co- de*
“ informații de-spionaj cu carac rie de rccomândări în ce privește
întocmirea acestui plan.
' munist Italian și întîlnirile cu re ter militar și economic.
MOSCOVA, — Prezidiul Sovietu
prezentanții organizațiilor P. G,
VARȘOVIA. — După cum trans,
Italian s-au desfășurat într-o at mite PAP, la invitația C. C. al lui Suprem al U.R.S.S. l-a numit
mosferă cordială și au confirmat Partidului Muncitoresc Unit Po pe Panteleimon Ponomarenko în
prietenia trainică și frățească care lonez, la 24 octombrie a sosit la funcția de ambasador extraordinar
leagă cele două partide.’
Varșovia o delegație de vechi șl plenipotențiar al ’-iniunil Sovie
membri ai P.C.U.S. — participant tice în India și totodată ca amba
HELSINKI. - Președintele par la
extraordinar și plenipotențiar
Revoluția din Octombrie și la sador
tidului social-democrat finlandez. războiul
civil — în frunte cu M. B. în Nepal.
Tanner, l-a informat pe președin .Mitin.
Mihail Menșikov a fost eliberai
tele Republicii Kekkonen, că1 nu a SOFIA.'— La 25 octombrie a fost din aceste funcții în legătură cil
reușit să formeze houl guvern.
comunicatul Direc trecerea lui în altă muncă.
Eșecul lui Tanner, se datorește dat publicității
PARIS. — Delegația parlamen
Centrale de Statistică de pe
refuzului partidului agrarian de a ției
tară condusă de prof. abad.
lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. fan
participa la un guvern prezidat de Bulgaria
Nicolau a vizitat la 25 ocțom-,
cu
privire
la
rezultatele
președintele partidului sdciâl-de- îndeplinirii planului de stat de dez brie Lyon. unde oaspeții romîni au!
mocrat.
vizitat centrul de cercetări xintivoltare
a
economiei
naționale
pe
„Newton de azi“
canceroase și spitalul Eduard Her*
de-al
III-Tea trimestru
al anu.
anu- riot.
Grupul parlamentar al partidului cel.
—r............
t.nuc^iru
ai
In aceiași zi delegația paria*
(Din caricatura R. P. Chineze ; desen de KU PU)
1luf
”--: !?5?.
1957.
In comunicat
Ir.
se arata
»c
arată
ca
că menta
me/itard
romînă a plecat fa Gre*
social-democrat a hotărît să nu de- în
Îni-Ce
nrivpcto producția industrială
•« noble.
ce privește
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