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ROMAN (de la trimișii noștri).
Deși evenimentul fusese fixat 

pentru o ori tirzie, pentru a evita 
aglomerația in jurul uriașului 
agregat, toiuși, pasarelele de tre
cere, ba chiar căile podurilor ru
lante erau doldora de lume ca 
niște peluze de stadion tn timpul 
unui mare meci de fotbal. După 
ce in ultimele zile avusese loc ro
dajele la rece ale mașinilor și 
citeva rodaje la cald, in seara 
zilei de 1 noiembrie, aici la Ro
man s-a trăit și ultimul eveni
ment din istoria construcției la
minorului : probele generale la 
cald ale tuturor agregatelor. In 
această seară se făcea proba nu 
numai la 2.300 motoare, printre 
care cele mai mari motoare din 
(ară de 5.000 cai putere, dar se 
probau însăși reflexele oamenilor, 
stăpinirea de sine a celor care 
le vor mfnui. Pentru ziua de azi 
numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni, s-au pregătit timp în
delungat, in muncă, la uzinele 
„Republica", in decursul probelor 
ia Roman și in schimbul de ex
periență la Combinatul metalurgic 
din Rustavi (U.R.S.S.).

De față erau reprezentanți al 
organelor de partid, ai Ministeru
lui Industriei Grele, directori de 
întreprinderi surori, invitați cu 
febrilitate prin telefoane date tîr- 
ziu acasă in cursul nopții tre
cute. La orele 19 manipulanții de 
la posturile de comandă ale tutu
ror agregatelor laminorului pre
cum și personalul ce deser
vește partea electrică și energe
tică se aflau la posturile lor. Un 
sunet de sirenă venit după citeva 
zeci de minute mai tîrziu. vesti 
începutul primei încercări la cald 
a tuturor agregatelor laminoru
lui, în ordinea tehnologică, după 
fluxul normal de producție. Ca 
un părinte care-și urmărește co
pilul la primii săi pași, la fel 
constructorii alergau după fiecare 
bioc de oțel. Ei aveau mult de 
mers — peste o jumătate de ki
lometru — căci atît ii trebuie 
unui bloc de oțel ca să ajungă

La sonda
Cînd am ajuns la Țicleni, cerul 

începuse să se întunece. Ultimele 
raze ale soarelui apăreau pe fere- 
strele caselor ca niște flăcări roșii, 
care treptat se stingeau. Peste 
cîmpul întins, nu prea departe de 
sat, apăruseră în noapte luminile 
de la sonde. M-am îndreptat in
tr-acolo. Tinerii de la sonda 142, 
munceau cu spor. Pînă acum fo- 
ratul a ajuns la peste 2.400 m. 
Planul de forare pe luna octom
brie a fost îndeplinit cu 5 zile 
înainte de termen. In curînd: 
2.500 m. și sonda va fi dată în 
producției Locul turlei de foraj 
va fi luat atunci de o turlă nouă, 
mai scundă, dar cu mult mai lini
ștită. Sonda 142 va intra atunci 
în rîndul sondelor productive.

Despre isprăvile tinerilor din 
brigada sondorului șef Motorga 
Constantin s-a vorbit mult. Cine 
n-a citit în ziare, bunăoară, despre 
sonda 265 — prima sondă a tine
retului din Oltenia, care a fost 
forată de către acești tinerii Au 
urmat apoi sondele 149 și 266. 
Acum e rîndul sondei 142...

M-am bucurat mult, atunci cînd 
am aflat că de la începutul fo
rării acestei sonde și pînă în pre
zent, brigada tinerilor sondori n-a 
avut nici o intervenție. Aceasta 
datorită faptului că ei nu se mul
țumesc niciodată cu ceea ce. știu. 
Zi de zi se străduiesc să învețe 
din tainele meseriei. Chiar acum, 
de pildă, lucrează după metoda 
sovietică „foratul rapid și folosi
rea sapelor cu role**...

In timp ce vorbeam cu respon
sabilul brigăzii, tinerii sondori 
făceau ultimele pregătiri în apa
ratura de foraj. Semn că se sfre
delesc și noaptea adîncurile ne
umblate ale pămîntului. încă 
citeva minute. Din mijlocul tineri
lor se auzi o comandă.

•—■ Gata tovarăși. Începem fo
rarea I

Prima prăjină a fost extrasă și 
notată în fișă. Tinerii prețuiesc 
fiecare clipă. Aparatura de foraj, 
acționată de 400 cai putere e 
pusă în mișcare. Sgomotul asur
zitor s? întrece în „cîntec* cu 
duduitul autocamioanelor, care-și

întovărășirea 
„Octombrie Roșu"

In ultimele zile au luat ființă 
in raionul Bozovici-Timișoara 
alte patru noi unități socialiste. 
Printre acestea se numără și în
tovărășirea agricolă din satul 
Moceriș.

In noua întovărășire agricolă, 
ce a primit numele de „Octom
brie Roșu" au intrat un număr 
de 57 de familii de țărani mun
citori cu o suprafață de 20,50 
ha. pămînt arabil.

corespondent 
JURA ION

(Corespondență primită în ca
drul concursului nostru). 

țeavă. Din cuptorul de încălzire 
a cărui vatră rotativă cu diame
trul de 24 de metri nu se deose
bește cu nimic de scena turnantă 
a Operei, blocurile încălzite la 
1.300 grade trec rînd pe rînd prin 
„perforator**, prin laminorul 
„duo", prin „netezitor", prin „ca- 
libror" pînă Ia patul de răcire, 
toate operațiile la cald desfășu- 
rîndu-se cu succes. Acum, firește, 
intervalele de timp între țevi sînt 
mai mari. Dar curînd, LAMINO
RUL, care în mod oficial vă 
anunțăm că este UNUL DINTRE 
CELE MAI MARI DIN LUME, 
va lucra din plin. Atunci țevi cu 
un diametru pînă la 400 mm vor 
ieși una după alta. Un inginer 
care a vizitat de curînd laminoa- 
rele din Europa ne arată că în 
comparație cu laminoarele ger
mane „Manesmann“ frecvente în 
industrie, care produc nu ftiai 
mult de 7—8 țevi de 325 mm în 
fiecare oră, LAMINORUL NOS
TRU VA PUTEA DA ORAR 
CU MULT MAI MULTE ȚEVI.

Laminorul lucra. Nu se auzeau 
aplauze. Oamenii țineau pumnii 
strînși ca la o mare încercare, 
sau poate, școlărește, ca la un 
mare examen.

Tînărul inginer Iordache Con
stantin, fost muncitor, care s-a 
specializat la Rustavi se agită 
dînd comenzi întretăiate. Fiecare 
trăia în felul său evenimentul. 
Iosif Zubrinschi, Leonida Cazacu, 
Ion Ivănuș, Ilie Rafailă, Maria 
Carp, Nicolae Gaju, Iosif Ichi- 
maș, Mircea Trofim, Gheorghe 
Bosică, toți acești fruntași, tineri 
și oameni maturi, muncitori, ingi
neri, conducători ai șantierului — 
găsesc în victoria muncii lor cea 
mai mare răsplată. Cuvintele de 
bucurie erau spuse atît în romî- 
nește cît și în rusește. Alături de 
constructorii romîni și împreună 
cu ei se bucură tehnicienii sovie
tici în frunte cu inginerul Leonid 
Krutikov, trimiși aici de între
prinderea constructoare a lamino
rului „Ural-Maș-Zavod".

tineretului
continuă drumul spre inima Țicle- 
nilor.

In cinstea zilei de 7 Noiembrie 
tinerii de la sonda tineretului, vor 
reporta o nouă victorie.

corespondent 
CAROL BORA

(Corespondență primită în ca
drul concursului nostru).

Ce văd bătrînii molizi
Anii puterii populare dezvoltă 

la Suceava o industrie locală cu 
perspective. Regiune uitată și de 
dumnezeu, poate, dar în mod si
gur de conducerea statului bur
ghez, Suceava putea număra co
șurile de fabrică printre rarități
le sale. Puținele utilaje existente 
aveau o vechime care tindea sa 
concureze vîrsta zidurilor cetății: 
strunguri fabricate la 1901, loco
mobile puse în funcțiune din 
1860 își amînau la infinit stagiul 
pensionării. Se mai întîlnesc și 
astăzi, ici și colo, motoare obosi
te de moarte cărora nu li se pot 
potrivi piese de schimb, atît de 
perimate sînt tipurile. în schimb, 
cincinalul presară în drumul său 
unități de producție bine înzes
trate : fabrici de cărămizi presate 
— Botoșani, Dorohoi, Suceava, 
Dornești, Gura Humorului; furna
lul Iacobeni, furnalele Izvorul 
Alb ; cariere de piatră Iacobeni, 
Botoș ; uscătorii de fructe — 
Fălticeni, Suceava, Rădăuți. Va
loarea producției globale realiza
tă de industria locală a fost în 
1956 de aproape patru ori mai 
mare față de 1950. Noțiuni ca 
„mica mecanizare* * * 4 * * * * * ** sau „tehnica 
securității muncii" capătă acum 
largi sfere de circulație. Crește 
numărul sortimentelor ; din par
tea industriei locale a lemnului, 
de pildă, categorii nenumărate de 
cetățeni primesc acum obiectul 
cel mai necesar lor. Tinerii însu
răței : camere studio. Prisăcarii : 
stupi sistematici. Gospodinele : 
garnituri de bucătărie, lădițe 
pentru marmeladă. Zugravii : 
perii, pensule, bidinele. Copiii : 
bănci de școală, săniuțe...

La invita ți.a 
merțului, vineri 
sit în Capitală, 
Budapesta, o 
cială egipteană ______ ______
dr. Mustafa Khalil, ministrul Co
municațiilor al Republicii Egipt.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației <au fost 
înțîmpin-ați de Marcel Popescu, 
ministrul Comerțului, Gh. Safer, 
adjunct al ministrului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, A. 
Bozgan, adjunct al ministrului 
Industriei Grele, V. Steriopol, 
adjunct al ministrului Comerțu
lui, T. Cristureanu, vicepreședin
te al Camerei de Comerț a R.P. 
Romine, I. Moruzi, director în 
Ministerul Afacerilor Externe,
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A scormoni pămîntul în căuta
rea avuțiilor și a crea de îndată 
mijloacele valorificării este o 
treabă gospodărească de fiecare 
zi, cerînd energii mari. Suceava 
nu se ridică spre industrie în sal
turi spectaculoase, este adevărat. 
Dar, cu riscul monotoniei, merită

Este noapte. Țevile terminate 
dorm liniștite pe paturile... de ră
cire. In cinstea zilei de 7 Noiem
brie, cu ajutorul oamenilor sovie
tici, sarcina trasată de Plenara 
Comitetului Central al P.M.R. 
din decembrie 1956 a fost înde
plinită ; LAMINORUL DE ȚEVI 
DE LA ROMAN ESTE DAT IN 
FUNCȚIUNE,

Fabrica de mase plastice 
„București11 a intrat 
parțial în funcțiune

In cinstea celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, la fabrica 
de mase plastice „București** a 
intrat parțial în funcțiune prima 
secție din țara noastră de pre
lucrare a maselor plastice — po
lietilena, polistirenul și policlo- 
rura de vinii.

înzestrată cu utilaje moderne 
corespunzătoare tehnicii mondia
le, în această secție se produc 
diferite obiecte de larg consum 
incasabi’e și în diferite culori ca 
farfurii, cești, coșuri împletite, 
pahare, găleți, ligheane, piepteni, 
foi pentru fulgarine. De aseme
nea a început producția de țevi 
și tuburi antiacide din policlo- 
rură de vinii care înlocuiesc cu 
succes pe cele din import.

Primele zeci de mii de aseme
nea obiecte vor apare în curînd 
în magazine.

(AgerpresJ

să transcriem ceea ce se reali
zează în plus în 1957 față de anii 
precedenți. Semestrul 1 : cisme 
de cauciuc căptușite, sandale 
populare, răcitoare, garnituri de 
mașini de gătit, grape de fier, 
piese de schimb S.M.T., pavele, 
dale mozaicate, borduri, plase de 
volei, corzi pentru articole de 
sport. Semestrul II : plăci de
marmoră, mozaic venețian, lianți, 
plăci de faianță și rotalit, briche
te de turbă, ciment de zgură, 
vopsele de ulei pe bază de oxizi 
naturali, covoare, dale șlefuite...

Sînt realități 
în proză, liniști
te, trainice, mo
deste și foar
te binevenite. 
Munca resortu
lui industrial al 
sfaturilor popu
lare.

★
Vedem și în • alte sectoare o 

muncă asiduă, trebuind să desfi- 
dă prin pasiune lipsa confortului 
(mai totdeauna), singurătatea 
(uneori). Iată ferma zootehnică 
Popăuți. E izolată peste deal, vîn- 
tul îi cîntă pe toate tonurile, iar
na îi dau tîrcoale lupii. Vara și 
iarna activitatea de cercetare 
științifică nu contenește. în graj
durile cu o curățenie care recla
mă clasicul compliment „farma- 
ceutică“, termografele și hidro- 
grafele verifică temperatura și 
umiditatea. Operațiile zilnice sînt 
complexe. Se execută analiza di- 
gestibilității furajelor. în fiecare 
zi vițeii sînt hrăniți conform gra
ficelor de alimentație care le sta
bilesc procentual regimul de lap
te, (atîta la sută lapte curat, atî- 
ta la sută ecremat). în sectorul 
ovicol se lucrează la obținerea u- 
nui tip local, rezultat din încruci
șarea — supravegheată de-a lun
gul a trei generații — a berbecu
lui brumăriu și a țurcanei negre. 
Se selecționează exemplare opti

Aspect dintr-o secție a laminor ului
Foto: NICU VASILE

Acțiuni, fapte, realizări
Telefonul a zbîrnîit prelung.
He la un cap al firului, din oră

șelul Sînnnicolau-Mare, Liubișa 
Stoianov, prim secretar al comi
tetului raional U.T.M., a ridicat 
receptorul și a început să trans
mită comitetului regional U.T.M.: 
„tn seara zilei de 31 octombrie 
1957 s-a terminat cooperativizarea 
agriculturii raionului. Comitetul 
raional U.T.M. raportează că pes
te 1.000 de utemiști s-au înscris 
în ultima săptămînă în gospodă
rii colective și întovărășiri agri
cole". A mai spus citeva cuvinte 
și apoi a închis telefonul. Abia 
atunci și-a dat seama că a spus 
prea puțin. Trebuia să raporteze 
mai detailat, să arate fapte, să po
vestească despre oameni. Se cade 
acum, după ce cea de-a 13.896-a 
familie de țărani muncitori, ulti
ma din raion, și-a semnat cererea 
de înscriere în gospodăria colec
tivă sau întovărășire cînd coope
rativizarea s-a terminat și cele a- 
proape 60.000 hectare suprafață 
arabilă formează terenul celor 2'5 
tospodării colective, o cooperati
vă agricolă de producție cu rentă 
și 54 întovărășiri agricole, să vor
bim și de contribuția organizații
lor U.T.M. din raion la termina
rea complectă a cooperativizării 
agriculturii. Organizațiile din ra
ion au desfășurat o muncă in
tensă, sub îndrumarea comuniști-

me din rasa porcină „marele 
alb".

Știința are aci contingențe mira
culoase cu duioșia. Nu sînt deloc 
rare acțiuni ca hrănirea cu bibe
ronul, suplimentarea debililor, 
regimul de spitalizare pentru pa
trupedele bolnave. Există și o vi
ziune plastică nu lipsită de inte
res. în amurg, pe cîmpul larg al 
fermei, Crin și Dragoș, tauri suri 
de stepă, cu superbă ținută de 
bouri legendari, lovesc cadențat 
pămîntul dueîndu-se potolit la 
culcare ; vacile, placide, merg la 

odihnă opri n du
se fără greș, 
fiecare în drep
tul boxei res
pective ; vieri 
enormi, ’ cîntă- 
rind sute de ki
lograme, se o- 
pintesc să se ri

dice sub propria povară ; caii, si
luete nobile, își pleacă boturile 
unul pe celălalt, convorbind ca 
prototipurile superioare imagina
te de Swift în călătoriile lui Gu- 
liver ; oile, mogîldețe negre, miș
cătoare, defilează cu resemnare 
în lumina tot mai stinsă.

Peste tot acest univers stăpînesc 
cu înțelepciune de creatori — oa
menii. Li se cere pasiune și pri
cepere și ei nu precupețesc nici 
una nici cealaltă. Stațiunea expe
rimentală zootehnică Popăuți, 
(director tov. Marin Lucian) me
rită cuvîntul sincer de laudă. Și 
știți care este odihna celor care 
se ocupă de creșterea animalelor? 
Nimicirea fiarelor. Sîmbătă seara, 
directorul și-a luat pușca : a doua 
zi avea vînătoare de lupi.

★
Trecerea timpului prin orașele 

Sucevei a înregistrat o transfor
mare prea puțin zgomotoasă dar 
nu mai puțin profundă : intrarea 
micilor meseriași în cooperative și 
apoi în marea producție.

într-o seară a anului 1949. o- 

Despre contribuția tinere
tului la terminarea coopera

tivizării agriculturii 
raionului Sînnicolau-Mare 

din regiunea Timișoara

lor, în terminarea cooperativizării. 
In ultimele luni 4.483 familii cu 
peste 23.000 hectare s-au înscris 
în gospodării colective șt întovă
rășiri. La obținerea acestui suc
ces, alături de comuniști, de agi- 

"lat orii vîrstnici au muncit și cei 
peste 500 agitatori utemiști reco
mandați de organizațiile U.T.M. 
organizațiilor de partid. Iată cîte- 
va din faptele lor. Utemistul Sla
tină Traian, președintele întovă
rășirii agricole din comuna Pe- 
sac, a desfășurat o muncă intensă 
ca agitator și a fost primul din 
întovărășire care s-a înscris în 
gospodăria colectivă, exemplul lui 
fiind urmat de alte 22 de familii 
de țărani muncitori lămurite 
de el.

Comitetul raional U.T.M. s-a 
angajat să se ocupe în mod deo
sebit de terminarea cooperativi
zării în comuna Valcani, unde au 
muncit intens Mircea Nicolae, 
Bărbosu Ion, Toth Covâcs și U- 
drescu Petru — activiști utemiști

mul venea acasă mai tulburat de- 
cît orieînd. Croitoria nu mergea, 
nu mergea deloc. O tristețe sfîșie* 
toare domnea în atelierul mărunt, 
cu tavanul jos, gata să-1 înăbușe 
pe omul cocoșat deasupra unei 
haine sau unei perechi de panta
loni pe care le cîrpea pentru a 
nu se știe cîta oară. Manechinele 
goale nu-și mai umflau pieptul. 
Toate sculele împrăștiate țipau 
după viață, cereau mișcare, acti
vitate, animație. Nimic. Omul și-a 
privit nevasta și mai tîrziu, după 
fugara masă de seară, a rostit 
încet : m-am hotărît. Femeia l-a 
mîngîiat pe creștet spunînd dea- 
bia auzit : dacă tu crezi că-i 
bine...

Și-a adus Ia cooperativă tot. 
Pînă și metrul, pînă și creta. E- 
rau săraci cooperatorii, o, ce să
raci erau cei treisprezece ! Erau 
plini de speranțe. Și totuși la în
ceput n-a mers. Mereu li se dă
dea jumătate din prețul convenit 
la stabilirea comenzilor. Continuau 
să fie săraci împreună așa cum 
fusese sărac fiecare în parte. Dar 
nu s-a retras nimeni. Mașinii de 
cusut îi plăcea să zbîrnîie în to
vărășia altor macini de cusut. 
Cînd către tiparul care fusese al 
tău, se întindea și brațul altui 
cooperator, nu simțeai o durere 
prea ascuțită în sufletul tău de 
meseriaș.

Cei treisprezece fac parte as
tăzi din colectivul celor 600 de 
muncitori ai fabricii de confecții 
și tricotaje „Botoșani". De curînd 
ei și-au putut retrage, pentru ne
voile casnice, vechile mașini. Fa
brica s-a despărțit de ele, înlo- 
cuindu-le cu mașini noi, electrice

ȘTEFAN IUREȘ

Pentru păstrarea
<

îngrijire a
monnmciitclor patriei

Acțiunile tinerilor din Tg. Ocna
Mai deunăzi, la comitetul raio

nal U.T.M. Tg. Ocna s-a is
cat o discuție puțin obiș
nuită. Tovarășii de aici se în
trebau ce pot ei să facă pentru 
a răspunde chemării adresate de 
tinerii din Vladimiri.

La un moment dat cineva și-a 
dat părerea că deocamdată pe te
ritoriul orașului nu sînt multe de 
făcut.

— împreună cu organizațiile de 
bază U.T.M. de aici. în Sînnico
lau Mare, Tomnatic, Periam, Lo- 
vrin, Pesac, aproximativ 50 la 
sută din noile familii de colecti
viști sau întovărășiți au fost lă
murite de agitatorii utemiști. 
Munca agitatorilor tineri și vîrst
nici a fost rodnică întrucît ei ară
tau fapte concrete din viața co
lectiviștilor din raion — 5 gospo
dării colective sînt milionare și 
alte cinci au făcut să crească fon
dul de bază la aproape un milion 
lei. La fiecare o sulă hectare te
ren, gospodăria colectivă din Ui- 
hei va obține în acest an un ve
nit de peste 220.000 lei, iar cea 
din Lovrin 210.000 lei. De la în
ceputul anului și pînă în prezent 
gospodăria colectivă din Variaș a 
avut un venit total de 2.111.965 
lei, iar cea din Cenad 2.500.000 
lei. .La Șandra și Lovrin s-au con
struit anul acesta zeci de case de 
locuit. Majoritatea sînt ale colec
tiviștilor, ridicate din veniturile 
obținute de la gospodăriile colec
tive.

în această perioadă organiza
țiile U.T.M. au avut o activitate j 
bogată și datorită faptului că 
membrii biroului raional și ins
tructorii raionali au fost în per
manență în mijlocul tinerilor, în- 
drumîndu-i să discute în adună
rile lor probleme ce frămîntă fă
tul — terminarea cooperativizării 
agriculturii — să folosească mun
ca culturală în acest scop. Mem
brii biroului raional, Stoianov 
Liubișa, prim secretar, Joiarth 
Mihai, Sarafoleanu Gheorghe s-au 
ocupat în mod deosebit de munca 
agitatorilor în comunele de care 
au răspuns ei (Sînpetru-Mare, Lo
vrin, Pesac) întreprinzînd acțiuni 
deosebite cu utemiștii de aici.

Complecta cooperativizare a a- 
griculturii raionului Sînnicolau- 
Mare, • este și rodul muncii orga
nizațiilor U.T.M., al întregului ac
tiv al comitetului raional U.T.M. 
Alături de comuniști, tinerii și-au 
îndeplinit cu cinste angajamentul 
pe care și l-au luat aproape cu 3 
luni în urmă.

C. BUCUR 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
Timișoara
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Constanța, port la Marea Neagră și stațiune internațională de 
odihnă, trebuie să devină un oraș frumos, un oraș în care miile 
de turiști romîni și străini să găsească alături de clipele de des
fătare ce le oferă marea cu nostalgicul ei. locuri de odihnă 
care să le incinte privirile, care să le vorbească despre frumu
sețea vieții pe care și-o clădesc astăzi locuitorii străvechiului 
T omis.

în umbra arcadelor din Parcul Eminescu de pe faleza Cazi
noului, pe care acum le vedeți în construcție și pe care mîine 
își vor încolăci ramurile trandafirii parfumați, perechi de tineri 
îndrăgostiți își vor jura poale iubire veșnică, vor recita din mi
nunatele versuri ale poetului.

Foto și text I. ȘERBL
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a trăit o bună bucată 
Costachi Negri, figură 

a literaturii noastre, 
n-a fost numai

Numai că părerea aceasta, a 
rămas valabilă cîteva ore.

Cîțiva tineri au propus să se 
organizeze o consfătuire în ca
drul căreia, mai mulți oameni să 
sugereze ce anume ar avea de în
treprins tinerii orașului Tg. Ocna.

La această discuție au fost in
vitați și doi tovarăși profesori mai 
în vîrstă, Ilia Săvescu și Constan
tin Pîslaru. In urma acestei con
sfătuiri. comitetul raional U.T.M. 
a întocmit un plan care prevede 
ce acțiuni vor întreprinde tine
rii pentru păstrarea și îngriji
rea unor importante mărturii is
torice.

In oraș 
de vreme 
luminoasă 
Costachi Negri 
poet. El s-a aflat alături de marii' 
oameni în inimile cărora suferin
țele poporului romîn au avut un 
larg răsunet. De aceea. Costache 
Negri a fost alături de conducă
torii revoluției de la 1848 din Mol
dova. împreună cu Alecsandri.de 
oare l-a legat o strînsă prie
tenie și cu alți bărbați de seamă, 
Costachi Negri l-a sprijinit în
deaproape pe întîiul domnitor al 
romînilor, Alexandru Ion Cuza. 
In timpul acestuia Costachi 
Negri, a avut importante mi
siuni în conducerea statului. Exis
tă în documentele Academiei o 
dovadă a sentimentului de ură 
nutrită de Negri fată de Carol. 
Regele l-a invitat să lucreze la 
curtea sa. Patriotul care luptase 
pentru triumful ideilor de la 1848, 
acela care salutase actul unirii, a 
refuzat. Scrisoarea aceasta se gă
sește 'printre documentele Acade
miei si stă mărturie refuzului lui 
Negri de a renunța la dragostea 
fafă de popor și de a se pune în 
slujba unui călău al poporului.

Sînt si alte dovezi ale marii 
dragoste a poetului fa’.ă de oa
menii simpli. El este primul care 
i-a invitat pe moldoveni să alto
iască pomii fructiferi. In zilele 
noastre se afla în grădina spita

0 delegație oficială egipteană 
în București

ministrului Co
la amiază a so
wn ind de la 
delegație ofi- 
condusă de dl.

4

♦

lului amenajat în casele poetului
— pomi altoiți de mîna sa.

Ca recunoștință adusă memoriei 
acestui mare om, tinerii din ora* 
șui Tg. Ocna au hotărît să ame* 
najeze cu puterile lor Muzeul 
Costachi Negri. O parte din obi
ectele ce i-au aparținut și care au 
fost vîndute la licitație se găsesc 
în localitate. Altele vor fi identi
ficate de un grup de tineri, care 
și-au asumat sarcina amenajării 
muzeului. Sînt în oraș cîțiva bă- 
trîni care știu de la păririții lor
— contemporani cu Negri — o 
sumedenie de lucruri despre via* 
ta acestui mare poet și patriot* 
Un alt grup de tineri, printre care 
sînt cîțiva tovarăși profesori, vor 
sta de vorbă eu acești oameni și 
vor întocmi o monografie a vieții 

,lui C. Negri.
Tinerii de la Baza Tubulară s-au 

angajat să îngrijească monumen
tul lui Costachi Negri. In acest 
sens ei vor întocmi un gărduleț 
frumos și vor avea grijă de florile 
ce sînt în jurul soclului. Elevii 
școlii medii, vor -avea grijă de 
muzeu și de monumentul lui C. 
Negri. In aceste acțiuni, tinerii 
vor fi sprijiniți îndeaproape de 
bătrînii dascăli Săvescu și Pis- 
laru.

In primul război mondial pe 
valea Trotușului și Oituzului au 
căzut jertfindu-și viața, mulți os
tași romîni. Cimitirele lor sînt in 
Tg. Ocna, Oituz și Poeni, Bogdă- 
nești, Poiana Sărata. Ca semn al 
sentimentului de profundă vene
rație pentru cei care au apărat 
aceste locuri de invadatorii pru
saci, tinerii vor îngriji și împo* 
dobi cu flori monumentele aces
tor eroi.

De la data cînd s-au stabilit 
acțiunile amintite mai înainte, au 
trecut cîteva zile. Tinerii din ora
șul și raionul Tg. Ocna au pornit 
la treabă cu sentimentul că ceea 
ce fac ei e o faptă nobilă, măr
turie a dragostei față de trecutul 
istoric al locurilor lor natale.

ION ȘINCA

precum și de funcționari supe* 
riori din aceste ministere, con-i 
ducători ai unor mari întreprin
deri industriale, reprezentanți aii 
unor întreprinderi de stat pentru 
comerțul exterior, ziariști.

Au fost prezenți dr. Hussein 
Chawky, ambasadorul Republicii 
Egipt la București și membri al 
ambasadei.

La aeroport era deasemenea de 
față Ferenc Keleti, ambasadorul 
R. P. Ungare la București.

★
Vineri după-amiază, d-1 dr. 

Mustafa Khalil, ministrul Comu
nicațiilor al Republicii Egipt, în
soțit de membrii delegației pe 
care o conduce, a fost primit de 
Marcel Popescu, ministrul Co-Marcel Popescu, 
merțului.

Cu acest prilej s-au ______
diferite aspecte ale posibilităților 
de dezvoltare a colaborării eco
nomice^ și tehnice dintre R. P. 
Romînă și Republica Egipt.

întrevederea s-a desfășurat în* 
tr-o atmosferă cordială.

★
Seara, Marcel Popescu, Minis

trul Comerțului, a oferit o masă 
în cinstea membrilor delegației 
egiptene, condusă de dl. d~. 
Mustafa Khalil, ministrul Comu
nicațiilor al Republicii Egipt.

discutat

* * -i
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o arta profund populara ț

Încă cu patra decenii în urmă, 
o bună parte dintre artiștii plas
tici sovietici au fost cîștigați de 
noile idei biruitoare. Revoluția 
■Bcialistă era un fapt istoric atît 
de copleșitor ineît influența ei a 
stîrnit un puternic ecou în rîndu- 
rile creatorilor. Adevăratul artist 
nu poate rămine străin, surd, izo
lat de mărețele evenimente con
temporane, decît cu riscul de a i 
se usca talentul, de a-și secătui

Marin Mihalache
Director general al Direcției 
generale a artelor plastice 

din Ministerul lnvăjămintului 
și Culturii

te de un înflăcărat elan revolu
ționar.

Peste un număr de ani, cînd 
popoarele'sovietice au trecut din

probleme esențiale pentru noua 
dezvoltare a artei plastice sovie
tice. Pregătirea congresului artiș
tilor plastici sovietici, desfășurat 
la începutul acestui an, ca și dez
baterile care au avut loc, au pri
lejuit discuții pasionante, extrem 
de interesante, o luptă de opinii 
puternioă cu privire la probleme
le pe care le ridică creația plas
tică. -Curajoasele dezbateri au 
condamnat eu neeruțare unele

KUKRÎNIKSI: Ziarul „Pravda"
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(Din Expoziția de reproduceri din arta plastică sovietică de la 
Casa de Cultură „Fridrich Schiller" din Capitală)

sursa de inspirație, care-i întot- nou prin grele încercări în urma 
deauna viața în necontenită pre
facere. Se năștea astfel nu numai 
o nouă societate, dar și. o artă 
nouă, socialistă, care preluînd tot 
ce dăduse mai bun, în dezvoltarea 
ei de secole, arta rusă progresistă, 
își punea ca nobil țel contopirea 
cu interesele de viață ale poporu
lui în luptă, ale noii clase birui
toare. Revoluția deschidea în felul 
acesta și creației plastice noi 
Orizonturi, mai largi, mai înalte. 
Milioanelor de truditori treziți la 
viață li se punea la îndemîna, 
pentru întîia oară în istorie, co
morile spirituale făurite de geniul 
creator al poporului. „Arta apar
ține poporului44 spusese Lenin, 
trasînd astfel un nou drum, inai 
rodnic, artiștilor din toate dome
niile creației.

Revoluția a avut asupra artei o 
influență binefăcătoare, dîndu-i 
un conținut mai bogat, plin de 
viață, generos și uman, înnoitor și 
înaintat, apropiind-o de om, de 
frămîntările și năzuințele, de stră
daniile și izbînzile sale. Cei mai 
de seamă dintre pictorii, graficie
nii și sculptorii sovietici, rămași 
fideli tradițiilor progresiste, au 
dat o nouă înțelegere rostului ar
tei al cărui rol a dev,.nit uriaș în 
mobilizarea maselor. în numeroa
se opere expresive, ei au imorta
lizat caracterul popular al mari
lor evenimente ale -Anilor revolu
ționari, au zugrăvit în neuitate 
imagini figurile. mărețe ale marii 
epoci, chipul atît de iubit, clo
cotitor de energie și patos revo
luționar, a lui Vladimir Ilici Le
nin. Sculptori și pictori ca I. 
Sadr, autor al cunoscutei opere 
„Piatra — arma proletariatului44, 
care se poate vedea și în Muzeul 
de Artă al R.P.R., I. Brodski, N. 
Andreev, creatorul mai multor o- 
pere înfățișîndu-1 pe Lenin, M- 
Grekov, cel dintîi pictor sovietic 
de bătălii, care a zugrăvit epopeea 
maselor răsculate și al cărui nu
me îl poartă Studioul de creație 
plastică al Armatei Sovietice, S. 
Konenkov și alții, iar ceva mai 
tîrziu Vera Muhina, una dintre 
mîndriile sculpturii sovietice, au 
creat opere de artă în care se 
răsfrînge pregnant noua viață a 
oamenilor sovietici din această 
epocă, biruințele lor istorice în 
războiul civil, greutățile ce le-au 
înfruntat cu abnegație.

încă din primii ani ai puterii 
sovietice, în cumplitele zile ale 
războiului civil, a luat naștere o 
grafică expresivă, cu un limbaj 
simplu, viu, de o mare forță agi
tatorică, mobilizatoare, legată di
rect cu actualitatea, fiind cu ade 
vărat o armă de luptă în slujba 
înaltului țel al revoluției. Dese
nele satirice, afișele dinamice 
create în această epocă sînt tă
ioase, directe, necruțătoare ; lo
vesc drept la țîntă, fiind străbătu-

agresiunii fasciste, artiștii sovie
tici, spre cinstea lor, au adus 
încă odată o prețioasă contribuție 
la lupta cea mare a întregului 
popor. Cînd n-au fost ei înșiși os
tași sau partizani, luînd parte di
rect la luptă cu arma în mînă, 
grupe de artiști plastici au înso
țit adesea pe front unitățile mi
litare sau detașamentele de parti
zani, pictînd sau desenînd, fixînd 
pentru posteritate scene dramati
ce, portrete de eroi sau ostași a- 
nonimi care au luptat cu abnega
ție, îndeplinindu-și cinstit și sim
plu sfînta datorie față de patrie.

I-am cunoscut nu de mult pe 
artiștii sovietici din Moscova și 
Leningrad. în timpul blocadei, 
pictorii leningrădeni lucrau iarna, 
cînd nopțile nordului sînt nespus 
de lungi, la lumina opaițului, în 
case fără geamuri, cu ferestrele 
acoperite de scînduri, pe un ger 
cumplit, creînd afișe, desene, 
care-i însuflețeau pe luptători. Pe 
un frig sub 40 de grade, în săli 
neîncălzite, deschideau expoziții 
cu lucrări realizate în spatele 
frontului inamic, unde artiștii se 
strecuraseră prin blocada vrășma
șului.

în anii de după război, arta 
plastică sovietică a făcut temei
nici pași înainte, spre adîncirea 
conținutului ei de idei, spre creș
terea expresivității formei artis
tice.

Artiști plastici renumiți, cum 
sînt pictorii Serghei Gherasimov, 
A. Plastov, Ciuikov, Iablonskaia, 
sculptorii Konenkov, Kibalnikov, 
Vucetici, graficienii Șmarinov, Ki
brik, Favorski, Vereiski, grupul 
Kukrîniksi, Serbreanîi, ca să nu 
cităm decît pe cîțiva, în a căror 
creație se remarcă în bună parte 
un spirit înnoitor, au creat opere 
valoroase, înfățișînd frumusețea și 
bogăția fizionomiei spirituale a 
omului sovietic, opere care se 
bucură pe drept merit de o largă 
prețuire atît în Uniunea Sovietică, 
cît și dincolo de granițele ei.

în cele patru decenii scurse de 
la acele prime afișe și desene sa
tirice, din anii dintîi ai puterii 
sovietice, și pînă Ia operele din 
ultimii ani, în care este evidentă 
o inspirație proaspătă, arta sovie
tică a străbătut un drum lung și 
plin de prețioase învățăminte, 
trecînd prin încercări felurite, 
care i-au sporit forța, i-au îmbo
gățit experiența. De pe înălțimile 
atinse de arta sovietică, prin ce 
are ea mai bun, mai înaintat, mai 
reprezentativ, noi orizonturi i se 
deschid ; alte nobile sarcini îi 
stau în față.

Tocmai pentru a-și împlini înal
tul țel spre care e chemată, au 
avut loc în Uniunea Sovietică în 
ultimul timp îndelungate și rod
nice discuții, aprinse dispute, 
care au dus la limpezirea unor

tendințe naturaliste, rutiniere, 
fotografismul manifestat uneori în 
arta plastică. Au fost desvăluite 
concret, în adîncime, cauzele care 
duc uneori la o înfățișare plată, 
cenușie, uniformă a realității. 
Schimbul de păreri a relevat cu 
limpezime că arta realist-socialis- 
tă nu are nimic de-a face cu nive
lare-a, cu îngustimea concepției u- 
nor dogmatici, că e dușmana ori
căror canoane neschimbătoare, 
fixe, stabilite odată pentru vecii 
vecilor, dușmana mediocrității în
chistate și a platitudinii natura
liste. Din aceste îndelungi dezba
teri creatoare a rezultat, cum era 
și firesc, o întărire a bazelor me
todei realismului socialist, care 
urmează cele mai bune tradiții 
ale marii arte a trecutului, a că
rei succesoare legitimă este pe 
drept cuvînt.

Expoziția unională ce se pregă
tește, consacrată sărbătorii mare
lui eveniment al împlinirii celor 
40 de ani de la crearea statului 
sovietic, vrea să fie. în bună par
te, edificatoare pentru noul făgaș, 
sănătosul drum al artei plastice 
sovietice, artă plină de încredere» 
în viață.

Pe această linie se duce în U- 
niunea Sovietică o mare bătălie 
nu numai pentru o varietate în 
tematică, ci și în maniere, în fe
lul de exprimare. Apar noi și bo
gate căutări pentru găsirea unor 
noi mijloace viabile de exprima
re. Cele mai bune dintre creațiile 
din acești ani au arătat fără pu
tință de tăgadă că în arta realist-

socialistă este loc pentru un stil 
individual, pentru o exprimare 
proprie, originală, îndrăzneață. 
Pentru a exprima realitatea mai 
viu, mai profund, mai multilate
ral, este necesară o înnoire a ex
presiei, o diversitate de stiluri și 
maniere

Un important bun cîștigat în 
urma acestor pasionante discuții 
este părerea, devenită aproape u- 
nanimă, că mai presus de toate 
artistul este dator să lupte, să 
muncească fără răgaz pentru do- 
bîndirea unei înalte măiestrii pro
fesionale. Fără meșteșug, orie.e 
temă, cît de mare ar fi, este sor
tită eșecului, platitudinii, rămî- 
nînd doar o bună intenție. După 
cum, iarăși, numai cu meșteșug, 
fără aderarea înflăcărată și plină 
de cea mai arzătoare pasiune la 
noua realitate, opera poate rămî- 
ne nesemnificativă.

Din aceste bogate discuții și 
schimburi de păreri artiștii plas
tici din țara noastră pot trage 
prețioase învățăminte. După cum 
a spus sculptorul Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii Artiștilor Plas
tici, în salutul adus Congresului, 
artiștii noștri recunosc în artiștii 
sovietici „purtătorii unui nou me
saj, militant, în serviciul apărării 
celor mai fundamentale cuceriri 
ale spiritului uman... Am învățat 
de la creatorii sovietici să legăm 
arta de viață, de năzuințele po
porului. Am învățat cît de nece
sar este să opunem procesului de 
dezumanizare, caracteristic unor 
curente artistice, o creație centra
tă pe eroii reali ai zilelor noastre, 
oamenii simpli, care deschid noi 
perspective istoriei44.

Țarscoe Selo
: Arar mi s-a vorbit
: atît de limpede și curat, 
? fată cu ulcior:! sfărîmat,
: fată fără ulcior,
? cu un hlrb căzut la picioare, 
: arare,

arareori
t am gustat atîta răcoare.
j Și ml-a fost ca șl cum ml-ar 
; fi dat sa beau
î Pușkin din izvorul lui de poezie,
• Și mi-a fost ca și cum mi-ar fi
• dat să beau
• din toate riurlle bătrina Rusie,
i șl nectarul acesta m-a îmbătat, :
• fată CJ ulciorul sfărîmat.

; Acuma știu,
| ulciorul l-al spart dinadins 
; ca să bea din el fiece însetat, 
; fată cu suflet aprins,
• fată cu ulciorul stărimat...
•
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MASCOTA It
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• Păpușfca, (mica mascotă
i adusă din Berlin pe-o sfoară) 
ti - : ■ ■ - . ■ "
• Șl ba îmi arată,

ba imi ascunde ■ 
ț semnul purtat de șofer 

sus pe frunte.
: (Să fi fost glonte
? să fi fost schijă ?)
: Fără de grijă,
? biata păpușă

? prinsă
«

I I «- - - ---- z :
sare sprințară, peste oglinjoară •

i
I 
I 

face gimnastică •

de soarta ei gumilastică ; • 
mică și comică, 
sare cu salturi mărunte 
pe

ÎȘ1
• ba

apa oglinzii din față 
seninul crestat de viață 
mi-1 arată, 

ba mi-1 ascunde.
In romînește 
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M. Isakovski

TU, VIȘINULE...
Pe cîmp se risipește —albastra ceață 
Răsuflă pașnic umedul ogor. 
Fereastra s-a deschis spre dimineață, 
Spre cerurile calme de ivor.

In vale rîul parcă soarbe ciuturi — 
Neînțeieasa-i limbă nu o știm...

Tu, vișinule, albe ramuri fluturi
Și parcă spui: „Tovarăși, înflorim !“

In romînește de VJCTOR TUI MURE

Trăim tn aceste zile un eveni
ment literar ce adaugă marii 
sărbători pe care ne pregătim s-o 
aniversăm un spor de bucurie și 
de strălucire. Editura E.S.P.L.A. 
Cartea Rusă pune la îndemîna 
iubitorilor de literatură noi volu
me de Mihail Șolohov. ' i

Cu recentele volume de nuvele 
și povestiri, Șolohov ne redeș- 
teaptâ o mai veche admirație. 
Autorul romanelor „Pe Donul 
liniștit" și „Pămînt desțelenit" 
a cîștigat de mulți ani un loc 
de frunte în literatura veacului. 
E un creator epic din familia lui 
Tolstoi și Stendhal și forța cu 
care știe să desfășoare acțiuni 
pe planuri multiple și diverse, să 
reînvie destine tulburătoare 
așa cum evenimentele învolbu
rate și societatea le-au modelat, 
să evoce poezia naturii și să re
dea impetuoasa curgere a istoriei 
amintește de puterea fabuloasă 
a unui vrăjitor care, în același 
timp, mu-i decît... un artist de 
geniu.

Dar ca orice scriitor genial, 
Șolohov este mereu altul și fie
care din scrierile sale recomandă 
o altă fațetă a uriașului său ta
lent. L-am cunoscut ca pe un 
mare și desăvîrșit polifonist, stă- 
pin al măiestriei ce alătură în. 
tr-un riguros și solid edificiu 
epic tot ceea ce plăsmuiește un 
romancier cînd își propune să 
surprindă conflictele acute ale 
vremii sale și societății sale în 
împrejurări pe cît de contradic
torii pe atît de hotărîtoare.

De astă dată greutatea nu mai 
cade pe marile dezvoltări con- 
trapunctice, pe narațiunea amplă 
cu timbru de epopee modernă. 
Șolohov ne descoperă o sensibilă 
(deși prezența lirismului s-a fă
cut nu odată simțită și în ma
rile sale romane) un patos și o 
bunătate înțeleaptă din perspec
tiva cărora și cu al căror sprijin 
s-au zămislit noi frumuseți, la 
înălțimea și valoarea celor vechi.

Fiindcă ar fi prea multe de 
spus despre -toate nuvelele și

Scenă din spec
tacolul „Caleaș
ca de aur1
L. Leo-nov 
pregătire 
Teatrul
nal din
rești.

OTAR TAKTAKIȘVILI 
și MARGARITA FEDOROVA

Tînăra pianistă sovietică Margarita Fedorova a 
apărut în fața publicului bucureștean într-un recital 
și un concert simfonic. După maturitatea talentului 
Zarei Doluhanova am avut prilejul să aflăm, cu 
acest prilej, o forță artistica aflată la începuturile 
carierei sale. Ceea ce te impresionează din cupid 
locului la Margarita Fedorova este, desigur, o re
marcabilă ușurință în felul ei de a cînta. Ea a 
ajuns la acea stăpînire a tehnicii, Care-i îngăduie 
ascultătorului să creadă că pianista nu cunoaște di 
ficitllăți de execuție (și cît de grele erau lucrurile 
interpretate 1...) Este vorba de acel nivel înalt de 
pregătire tehnică propriu tuturor muzicienilor so
vietici, este o nouă mărturie a acelei trăsături pre
țioase a școlii instrumentale sovietice care constă 
în faptul că „minimul" de pregătire a unui inter
pret îl constituie maximumul de tehnică. In școala 
sovietică nu întâlnești talente care să nu se realizeze 
din cauZa unor deficiențe tehnice, oricare reprezen
tant al acestei școli este bine pregătit instrumental, 
cU o cultură clasică temeinică. Muzicalitatea, perso
nalitatea, talentul vin să ierarhizeze valorile, odată 
acest nivel înalt atins. Acest lucru a putut fi obser
vat și în cazul pianistei Margarita Fedorova vădind 
o agilitate, o velocidale ieșite din comun și o teh
nică de tril remarcabilă. în personalitatea ei te 
impresionează totodată, o probitate artistică de ne
tăgăduit. Nimic din ceea ce face nu este nelegili- 
mat de o trăire lăuntrică, nici un „efect" nu este 
căutat. Toiul este expresia unui conținut ideo- 
emoțional propriu. Preocuparea pentru rigorile sti* 
lului este evidentă. Austeritatea chiar 
Bach (ce frumos a realizat expoziția 
lasă să se întrevadă în unele derogări 
la linia, viața lăuntrică, din care nu 
doarea, a interpretei. La Beethoven

emoției dar în cadrul lui vădește autenticitate de 
sentiment artistic. * ;

ascetismul la 
de fugă !..,) 

romantice de 
lipsește can- 

. . . r. ______ întâlnim, noi
preocupări de stil, tendințele de evidențiere a dra
matismului sonatei op. 31 nr. 2. O concepție foarte 
feminină uneori miniaturală mai mult decît mă
reață ne-a surprins în concertul „imperial" de 
Beethoven. Pianista ne-a părut mai apropiată de 
muzica lui 
kofiev. în 
kofiev ea 
planurile 
ced într-un joc de lumină și 
bre, iar nervul și în același timp, 
poezia din piesele op. 4 au fost 
indiscutabile. Margarita Fedorova 
nu depășește un anumit prag al

Chopin, Skriabin, 
sonata a IlI-a de 
a evidențiat cu 
diverse, care se

Pro- 
Pro- 
artă 
suc- 
um-

tn 
fa 

Najlo- 
Bucu

de

povestirile (bunăoară nuvela 
„Ciobanul” sau „Inima lui A- 
lioșa“, ori „Argații**, ar merita 
ele singure cîte un foileton) mă 
rezum în acest cadru să vorbesc 
numai despre povestirea mai în
tinsă „Soarta unui om“.

Ceea ce impresionează profund, 
pînă la lacrimi în această proză 
de dimensiuni ’ " 
este dep-litna 
Șolohov omul 
tă unei ființe 
fapt singurul 
vestiri în care istoria frămîntată 
a acestui caracter dialoghează în 
subtext cu inima autorului.

Nici nu știu bine cu ce anume 
ar trebui să încep. Poate că ar 
fi de relevat în primul rînd forța 
cu care ni se sugerează tihna 
unui cămin luminat de prezența 
femeii dragi și a copiilor ce nu 
întîrzie să vină cu tot cortegiul 
de griji și bucurii mărunte al

relativ modeste, 
încredere pe care 

și scriitorul o ara- 
greu încercate, de 
erou al unei po-

meleagurile Donului, cu un co
pilaș după el.

Cine este omul ? II cheamă So
kolov. A fost înainte... șofer, a 
avut copii și o soție, și-a clădit 
o căsuță și trăia în bună rîn- 
duială, așa cum trăiau mii și mi
lioane de oameni ca și el. A 
venit războiul. Cotropirea fascistă. 
Ostaș curajos, Sokolov riscă o 
acțiune de front la capătul că
reia are neșansa să cadă prizo
nier. Comunist dîrz, organizează 
în lagăre lupta pentru supravie
țuire, păstrează în inimi flacăra 
încrederii și dragostea de viață. 
Ap6i vine eliberarea, știrea că a 
rămas singur și peregrinările...

Sokolov arată acum mult îmbă- 
trînit. Cînd i-a ascultat suferin
ța, autorul mărturisește a fi sim
țit, prelingîndu-se pe obraz o 
lacrimă bărbătească, fierbinte, 
singuratică. Privit în ochi, Soko-

I Z B I N C A

dure revelații: Sokolov nu mai 
are pe nimeni apropiat pentru a 
munci, pe cine iubi.

Laconismul simplu și sobru cu 
care i se dezvăluie copleșitoarea 
suferință a acestui om ne face să 
trăim și mai intens alături de el. 
O tristețe fără margini face loc 
imaginei cenușii și pustii a exis
tentei ce-1 așteaptă. Viața-i zdro
bită, deși omul acesta ar fi meri
tat pe de-a-ntregul să se bucure 
de un trai omenesc și luminos, 
pare intrată definitiv pe făgașul 
disperării. Sokolov este un om 
simplu dar în care socialismul a 
descoperit și cultivat virtuți ne
bănuite. Destinului tragic îi răs
punde modest, fără nici un fel de 
grandilocvente, ca un comunist, ca 
o ființă lovită năpraznic și amar
nic în ceea ce îi era drag dar care 
găsește sprijin în idealul măreț 
pe care l-a apărat și în care 
crede.

UMANISMULUI
existenței familiare. Poate că ar 
trebui să arăt cît de hidoasă și 
de mizerabilă este forța războiu
lui, a acelui pustiitor dezastru 
ce nimicește totul: casă, familie, 
visuri de viitor. Dar cred că alt
ceva ar fi de comentat: ce se în
tîmplă cu Sokolov după ce aripa 
neagră a morții îl ocolește și 
cînd războiul încheindu-se îl tri
mite înapoi, la viața obișnuită și 
aparent calmă din care brutal și 
necruțător îl smulsese cu ani 
în urmă.

E întîia primăvară de pace de 
la încetarea celui de-al doilea 
război mondial. Un om cutreieră

lo.v avea ochii presarăți parcă cu 
cenușă, plini de o iremediabilă 
tristețe de moarte. Totuși omul 
ăsta. atît de greu încercat de 
soartă s-a clătinat numai sub 
loviturile vieții, dar nu s-a pră
bușit. Ceea ce a fost într-însul 
mai tare decît orice vitregie a 
destinului, face din povestirea 
vieții lui o laudă fierbinte, un 
elogiu neprecupețit al umanismu
lui comunist.

Pe Sokolov războiul îl izbește 
ca o fiară întărîtată. Ii ucide 
soția și două fetițe iar pe băiețel 
îl omoară chiar în ziua de 8 
mai 1945, ziua victoriei. Pentru 
erou, ziua victoriei e prilejul unei

In peregrinările sale, Sokolov 
găsește într-o seară la ușa unei 
ceainării un copilaș zgribulit și 
flămînd. II cheamă Vania și 
portretul lui întreg transpare din 
aceste rînduri: „Era un golana? 
așa de mărunțel, cu obrăjorii ca 
zeama de pepene verde, acoperiți 
de praf, murdar ca dracul, ne
pieptănat, cu ochișorii ca niște 
steluțe noaptea după ploaie.

— Vanea, unde-i tatăl tău ? 
El a șoptit: — S-a prăpădit pe 
front.

— Dar mama ? — Mama a 
fost ucisă de o bombă în vagon, 
cînd mergeam cu țrenul.

—- Dar de unde veneați ? —

★
Otar Taktakișvili are 33 de ani și drumul său 

creator este bogat în roade frumoase. Fiii al Gruziel 
sovietice, el este un strălucit exemplu de compozitor 
al unei școli naționale care nu. a ajuns la înflorire 
decît în anii Puterii Sovietice. Otar Vasilievici Tak
takișvili și-a făcut studiile la Tbilisi, unde a absolvit 
conservatorul și și-a făcut aspirantura. Lucrările lui 
Taktakișvili vădesc o orientare și un meșteșug care 
fac cinste școlii care l-a format. Intr-adevăr orien
tarea spre o tematică de un generos umanism, spre 
melodica și ritmica cîntecelor și dansurilor gruzine, 
constituie o caracteristică a lucrărilor lui Taktakiș
vili. De la imnul de slăvire a patriei, la poemul 
simfonic „Mțîri" (inspirat de poemul lui Lermontov 
care evocă setea de libertate a unui tînăr în vre
murile trecute) în sfîrșit la cele două simfonii 
(prima este închinată tineretului) și concertul de 
pian, de un conținut complex, putem observa a- 
ceeași tendință spre imagini bogate, pline de pito
resc ale universului spiritual al omului sovietic. 
Taktakișvili, a dirijat în fruntea orchestrei cinemato
grafiei: „Mțîri**, Scherzo simfonic și „Două miniaturi". 
Talentul lui Taktakișvili este de o certă sensibili
tate. Gîndirea lui simfonică are tente ce aduc 
aminte adesea de școala simfonică rusă, îndeosebi 
de Ceaikovski. Dar în același timp seva națională 
este evidentă în această muzică plăcută și accesibilă. 
Dansul prin care Taktakișvili sugerează viața liberă 
din „Mțiri" său elanul vital în miniatură „Sacidao" 
este de un pitoresc indiscutabil. Taktakișvili vădește 
un remarcabil simț al culorii orchestrale, realizind 
printr-o instrumentație adecvată, o intensificare a 
atmosferei poetice din creațiile sale.

Întâlnirea cu acești tineri muzicieni sovietici ne-a 
prilejuit, dincolo de bucurii artistice, o cunoaștere 
mai adîncită a unor talente care se integrează în 
schimbul de mîine al muzicii sovietice.

FR. SCHAPIRA

VIZIT IND EXPOZIȚIA
Teatrului Sovietic

Cu un sentiment de adine 
respect pătrund vizitatorii ia 
Expoziția Teatrului Sovietic, 
aflată in holul Teatrului de 
Operă și Balet. Și poate că 
se simt mișcați pînă in adîn- 
cui sufletului cel mai mult 
privind relicvele începutului 
teatral în Rusia: klstramen- 
tele de colind — Capra „Mă
riei Ivanova", steaua și toia
gul ursarului, rudimentarele 
păpuși în frunte cu legendarul 
Petrușka și mai ales cătușele 
și lanțurile cu care erau le
gați actorii iobagi îndată ce 
părăseai.! scena. E un adevăr 
simplu că e mai ușor să 
creezi arta cînd ai la dispo
ziție mijloace din belșug. Dar 
marele talent, uriașul talent 
al poporului rus, care a uimit 
lumea s-a afirmat în cele mai 
grele condiții șl s-a ridicat 
deasupra acestora pentru a-și 
făuri un drum glorios.

Cine nu-șl amintește de po
vestirea lui Oherțen „Coțofana 
hoață", cine n-a tremurat de 
înfiorare aflind despre soarta 
tragică a marei actrițe iobage 
a cărei măiestrie uimise sute 
și mii de spectatori, și care a 
murit demnă. înfringind prin

Nu știu, iyu țin minte. — Și aici 
; ni

se
n-ai nici o rudă ? N-am pe 
meni... Unde dormi ? Pe unde 
întîmplă.

O lacrimă fierbinte clocoti 
mine și deodată mă hotărî!, 
se cade să ne prăpădim răzleți. 
Am să-1 iau să fie copilul meu“.

Sokolov și-a găsit un rost nou 
în viață. L-a cules de pe dru
muri pe micul Vaniușa și sufletul 
său mare va încălzi de acum co
pilăria bietului orfan. Două des
tine se vor înfrăți și împreună 
vor izbuti să biruie încercările 
aspre, amintirile triste, umbrele 
vechiului coșmar.

Eroul lui Șolohov ascunde în
tr-însul o tărie prometeică fiindcă 
biruie ceea ce e slab și supus 
înfrîngerii în sine, descoperă în 
forul său interior un imens izvor 
de bărbăție, de rezistență la tot 
ceea ce îi este dat să îndure și 
mai mult, se depășește el, cel 
vitregit de soartă în bunătate și 
generozitate umană.

Nicăieri nu simți fardul melo
dramei deși întîmplările prin care 
trece eroul nuvelei ar fi solicitat, 
sub pana altor scriitori efectele 
zgomotoase, ieftine desigur, ale 
compătimirii lăcrimoase, afișată 
de un discursiv atunci moraliza
tor.

-Nu e însă cazul cu un artist 
ca Șolohov. Tragedia lui Sokolov 
este demnă de Eschil, dar cu
noaște o încheiere în spiritul lu
mii în care a apărut. Fără vorbe, 
în tăcere,‘într-o tăcere care aduce 
în acțiune ca personaj cea mai 
pură și înaltă noblețe a umanis
mului, Sokolov pleacă la magazin 
să-i cumpere noului său fiu, el 
pînă ieri tată fără copii, haine 
și ghetuțe, șapcă și mănuși celui 
care fusese un copil fără de tată.

E în rezolvarea nuvelei atîta 
duioșie și înțelegere cît să facă 
din scena aceasta și din toate 
celelalte, episoade îndelung me
morabile, relevînd durabilitatea 
unui mesaj de înaltă valoare u- 
manistă.

în
Nu

forța ei morală ticăloșia mo
șierului ce nu și-a putut în
tinde stăpînirea asupra sufle
tului și talentului ei? Amin
tirea acestei minunate actrițe 
din povestea lui Gherțen îți 
revine în minte văzind pagi
nile despre succesele răsună
toare ale ^teatrului rus în 
ciuda împrejurărilor grele, a 
asupririi și nepăsării autorită
ților țariste, văzînd cum an 
crescut aceste succese deve
nind o adevărată faimă mon
dială după eliberare, după re
voluția care a dat un nou 
avînt artelor ca și întregii 
vieți. Intr-adevăr, îți zici, ac
trița iobagă nu s-a jertfit pe 
degeaba, nu în van au luptai 
șl au suferit toți acei oameni 
de teatru ale căror chipuri și 
nume se succed ca o avalanșe 
de genii în expoziție: F. Vol
kov — părintele teatrului rus, 
actrițele Semenova, Svetoova 
Savina, Fedotova, Massaliti
nova, Ermolova, Komissarjev- 
skaia, actorii Mocealov, Scep- 
kin, Moscvin, Hohlov, prota
goniștii neîntrecutului balet 
rus: Ana Pavlova — imorta
lizată de zeci de pictori și 
sculptori fascinați de apari
țiile ei, balerinele Karsavina. 
Istomina, Teleșeva, dansatori 
ca V. Nijinski, M. Fokin, mai
ștrii de balet ca Petipa și, cel 
pe care l-am lăsat înadins la 
armă — cel mai mare cîn- 
tăreț pe care l-a avut vreo
dată omenirea: Feodor $a- 
liapin.

Un mic panou dar cît dej 
grăitor este el : 
existat 46 de teatre naționale 
în 7 limbi, în 1955 au fost 
148 de teatre naționale în 42 
de limbi. Mai mult de trei ori 
a crescut numărul teatrelor, 
de șase ori mai multe popoare 
din Uniunea Sovietică au a- 

cum posibilitatea de a asculta 
teatru în limba maternă. Și 
cum a crescut gloria mondială 
a teatrului sovietic ca urmare 
a minunatelor condiții de dez
voltare puse la dispoziție de 
Puterea Sovietică, ca urmare 
a eforturilor unor giganfi ai 
scenei ca regizorii Stanislav
ski, Nemirovici-Dancenko, Me- 
ierhold, Vahtangov, Ohlopkov, 
Zavadski, a unor actori ca 
Toporkov, Cerkasov, Vanin. 
Pașennaia, Belokurov, Măreț- 
kaia, Mordvinov, Merkuriev. 
Simonov, Tarasova, a unor 
cîntăreți ca Reizen, Mihailov 
Petrov, Gmîrea, Lemeșev, ba
lerine și balerini ca Lepeșin- 
skaia, Ulanova, Jdanov, a 
unor autori ca Maiakovski. 
Vișnevski, Ivanov, Treniov. 
Ștein. Poate cineva uita „Ana 
Karenina4*, „Trei surori44 și 
mai ales „Suflete moarte44 în 
înscenarea M.H.A.T.-ului, „U- 
raganul44, „Othello" prezentat 
nouă de teatrul „Mossoviet44 ? 

j Părăsind cu sufletul plin de 
emoție Expoziția, vizitatorii 
mulțumesc în gînd minunata-j 
lui institut care este muzeul 
de teatru „A. Bahrușin44 din 
Moscova ce a pus la dispozi
ția lor neprețuitele exponate.

In 1914 au

H. ZAL1S
B. DUMITRESCU
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Care frumusețe e mai...

AMINDOUA
Sînt $1 eu tentată să-mi spun 

unele păreri la rubrica: „Tine
rețe —- educație — răspunderi", 
suscitate de articolul „Care fru- 

seje e mai- frumoasă". Bine
înțeles, ele sînî legate de o ex
periență proprie.

Tov. L. Zamfirescu e în dile
mă : să aleagă pentru toată viața 
un om la care iubește doar su
fletul, sau unui care-i place pen
tru fizicul lui ? Și înclină spre 
primul. Rezolvarea e in bună 
măsură justă. Dar problema e 
mai complexă. nînsa și-a visat 
timp îndelungat un iubii fr-mos. 
A fost foarte frămîntață de de
clarațiile de iubire ale colegului 
tocmai pentru că chipul lui se 
contrazicea cu idealul ei. Accep- 
tîndu-i dragostea — în parte 
pentru că-i iubea sufletul, in 
parte pentru că-i era milă de el 
și de ea — rămînea mereu fră
mântată. Cînd un om frumos la 
înfățișare și-a îndreptat atenția 
spre ea, dcși-l promisese primu
lui că se vor căsători, a acceptat 
intilnirea celui de-a) doilea și... 
declarațiile. Un complex de îm
prejurări care a avut menirea să 
sublinieze mai pregnant caracte
rele celor doi bărbați a făcut-o 
ca încă să nu se decidă definitiv 
cînd amîndoî o ceruseră în că
sătorie Dînsa înclina spre fostui 

coleg Așa cel puțin am înțeles 
eu. Anticipat, sini de părere că 
face mai bine decît dacă ar pre
fera pe inginer.

Dar se pune problema : va fi 
dînsa toată viața mulțumită ? 
Nu va tresări o viață întreagă 
ori de cite ori „o va privi in 
chip perfect Nu o va roade 
mereu o amărăciune tăinuită că 
alături de dînsa se află un om 
„mai puțin frumos44, deși ea și-a 
dorit atît de mult un om fru
mos ? Dacă pe parcursul vieții 
va intîlni un om frumos și fizic 
și sufletește căreia ea nu-i va fi 
indiferentă, iar într-însa această 
dorință se va manifesta tot atît 
de viu și activ ? îmi dau seama 
că ntilți ar fi tentați sa rezolve 
simplu : contează în primul nnd 
frumusețea morală. Atît. Dar mi 
e așa. Chiar dacă sint unii pen
tru care are toată importartț3 
frumusefa interioară.

Știm cu toții din proprie ex
periență cît valorează pentru ceî 
mai mulți dintre noi șî frumu
sețea exterioară.^ așa cum o 
vedem fiecare, pentru că din fe
ricire, o vedem într-un mod per
sonal, mai rpult sau mai puțin 
asemănător cu ceilalți, cele mai 
multe iubiri își au începutul in 
atracția fizică. Multe iubiri se 
lovesc de frumusețea fizică. Fru
musețea fizică nu poate fi neso
cotită așa de ușor. Literatura — 
de la Homer șt pînă în zilele 
noastre — preamărește această 
frumusețe și o cultivă. In lite
ratura populară această frumu
sețe îmi pare a fi cîntafă mai 
mult decît cealaltă, pe cînd urî
țenia servește la multe glume și 
cîntece — unele destul de răută
cioase. dacă ne gîndim că nu 
poartă nici o vină omul care nu

e frumos. In aspirația generală 
a omului spre frumos intră deci 
și aspirația 
zică umană.

Și atunci 
totuși astfel

Și eu am
mai bun prieten al meu. II 
mam ca pe nimeni altul.__
făceam mereu glume deșuchiate 
pe seama 
păcate.

spre frumusețea f’*

cum s-ar rezolva 
de dileme ? 
avut un prieten. Cel 

sti- 
Dar

fizicului lui care, din 
e departe de a fi un 

model de frumusețe. S-a îndră
gostit de mine și, frămintat. 
după multe ezitări — presimțeam, 
in parte ceva I mi-a spus-o:

Șî eu sînt dintre fe’eie care 
tresar cînd văd un băiat frumos, 
mai ales cînd in expresia și ge
sturile iui transpare și o frumu
sețe morală. Am fost și eu fră- 
mintată și chinuită că „firea lu
crurilor a lăsat ca oamenii să se 
împartă in frumoși și mai puțin 
frumoși" Mi-aduc aminte că îmi 
făcusem o adevărată preocupare 
intelectuală din problema: ce 
factori determină forma corpului 
nostru pînă in cele mai mici a- 
măn-mte ale sale șt dacă s-ar 
putea schimba influența vreodată 
asemenea factori. Ba-mi puneam 
și problema . in viitor, cînd ma
rea majoritate a oamenilor va fi 
complect străină de toate tarele 
morale care ne mai apasă astăzi 
cînd, deci, nu va mai exisă vreo 
bază pentru alte criterii in ale
gerea conjugală decît criteriul 
iubirii pure, cum se va rezolva 
..contradicția" dintre aspirația 
spre frumusețe a tuturor și exis
tența multor oameni „imperfecți" 
din punct de vedere fizic ?

Lucrurile astea pot fi amu
zante. Eu, cel puțin, zîmbesc cînd 
mi le amintesc. Dar pe-atunci 
toată ziua și adesea și noaptea 
in vise îmi reveneau 
tot astfel de probleme 
aceleași.

Am fost un timp ca 
gostiți. Dar de cîte ori 
pe cineva așa cum mi-aș fi dorit 
eu. un fior de amărăciune și de 
ciudă mă străbătea și-mi da con
tinui neliniști : de fapt mi-am dat 
seama mai în tot timpul că sen
timentele mele pentru el erau 
în fond sentimente de stimă, de 
conșiderațiune. de prietenie foarte 
afectuoasă, dar prietenie și nu
dragoste. Simțeam nevoia să-i 
văd mereu pentru că el mă în
țelegea tot mai bine.

N-aș vrea să intru in conflict
cu modestia și nici să fiu înțe
leasă greșit însă nu mă pot ab
ține să spun cu mîndrie că prie
tenia noastră este dintre cele ci
tabile. Dar dragostea declarată 
între noi și întreținută unilateral 
ne stingherea tocmai prin acea
sta. Trebuia să se rezolve intr-un 
chip. Și s-a rezolvat relativ ușor. 
Bunul meu prieten, lucid și inte
ligent cum e. a observat și el 
care e adevărul și, simplu, ca 
între oameni serioși, a recu- 
noscut-o cinstit. El, desigur, a 
suferit mult.

Nu e greu să ne închipuim 
asta mai ales cînd... „motivul" 
era așa de stupid. Dar și-a rica

in minte 
și mereu

și îndră- 
întîlneam
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Noi angajați în Valea Jiului

ce
re 
în

In exploatările carbonifere din 
Valea Jiului s-au mai stabilit in 
ultimele 5 luni circa 2.200 de 
tățeni veniți din mai toate 
giunile țării să se califice 
meseria de miner.

Salarii bune, apartamente con
fortabile, cămine și cantine bine 
întreținute — sfnt condiții bune 
de trai pe care noii veniți le gă
sesc în acest mare bazin carbo
nifer. Nicolae Mereș a venit la 
mina Vulcan acum cîteva luni.

Muncind cu rîvnă el cîștigă în 
fiecare lună între 1.500 și 1.800 
lei. Frații Obreja — Ion, Nicolae 
și Demostene — lucrează ca va
gonetari în brigada cunoscutului 
miner din Valea Jiului Iovan 
dronic.

Noii angajați muncesc azi 
mult avînt să scoată tot 
mult cărbune în cinstea 
de-a 40-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octom-

An-

cu 
mai 

celei

rana.frizat in liniște șl discret 
ințelegîndu-mă aproape peste aș
teptări și făcînd totul pentru ca 
prietenia noastră să 
deloc.

Continuăm să fim 
prieteni (a citit și 
scrisoare in ciornă 
bat-o) și sperăm să 
toată viața. Nu mi-am găsit pină 
acum un băiat pe care sa-l iubesc 
in adevăratul înțeles al cuvîntu- 
lui. „Curte** mi-au făcut mai 
mulți, unii dintre ei plăcindu-mi 
la înfățișare, dar clipă o cunoa
ștere mai profundă îi vedeam cit 
de jos se situează ei pe plan spi
ritual în comparație cu prietenul 
meu. Caut să-mi placă îndeajuns 
din ambele puncte de vedere. Voi 
găsi ? Eu tot mai caut și mai 
aștept.

Poate că și fostul coleg al L. 
Zamfirescu, mai ales acum, 
aprecia mai bine situația și o va 
ajuta să

Poate 
gindi și 
între și 
însușiri 
om ?

In orice caz. intr-o asemenea 
problemă nu-i prea ușor să dai 
o soluție. Depinde de situația 
concretă a fiecărui caz. Un sfat 
bun și-ar putea da ea însăși 
dacă se cunoaște și se apreciază 
obiectiv, sau persoanele din 
preajma ei care o cunosc mai 
bine. Eu am vrut numai să atrag 
atenția asupra unei probleme.

G. PAL — statistician 
București

nu sufere

foarte buni 
el această 
și a apro- 
fim prieteni

■=-7
‘ mese

va

ia o hotărîte mai justă ?
L. Zamfirescu 
ea să nu mai 
între ci deodată ambele 
întruchipate in același

se va 
aleagă

O incursiune în istoria ramurei 
energetice din țara noastră o poți 
face mai lesne parcurgind Bule
tinul Societății Politehnice și cel 
al A.G.I.R. Afli cu acest prilej 
multe lucruri interesante. lata 
doar unul. A.P.D.E. (Asociația 
producătorilor și distribuitorilor 
de energie) a organizat cîteva 
congrese. la București în 1931, 
la Timișoara în 1934, la Constan
ța în 1935 și la Cluj în 1936. Nu
mărul delegaților nu depășea cifra 
de 100, iar discuțiile aveau un ca
racter profesional.

Pentru prima oară în istoria 
țării noastre, în acest an în Bucu
rești — între 11—14 noiembrie 
Consiliul Central A.S.I.T., secția 
energetică și electrotehnică orga
nizează o conferință de mare a- 
vengură a electricienilor din 
R. P. R In cadrul conferinței se 
Vor prezenta circa 75 referate 
tehnico-științifice privind realiză
rile din țara noastră și din teh
nica mondială în domeniile de 
producere, transport și utilizare 
a energiei electrice, fabricarea de 
materiale electrotehnice teleco
municații electronică etc.

Printre cei 600 de ingineri și 
tehnicieni de specialitate din în
treprinderile și instituțiile tuturor 
ramurilor industriale d>n țara noa
stră, vor fi și delegați ai asocia
țiilor similare din U.R.S.S. R.P. 
Polonă, R. D. Germană, R. P. 
Ungară. R. Cehoslovacă, R. P. F. 
Iugoslavia și R.P. Bulgaria.

LIANA CRÎNGUȚ

electrotehnice teleco-

Echipa (le fotbal a Greciei 
a fost definitivată

Echipa reprezentativă de fot
bal a Greciei a susținut vineri 
pe stadionul „23 August" ulti
mul antrenament în vederea jo
cului de duminică cu echipa ță
rii noastre.

După acest antrenament, se
lecționerul unic al echipei împre
ună cu antrenorul federal Rino 
Martini au anunțat formația de
finitivă a naționalei grecești. 
Echipa oaspete va prezenta ur
mătoarea formație: Teodoridis. 
Rosidis, Linoxilakis, Anghelopou- 
los, Teofanis, Kotridis, Polihro- 
niu, Nestoridis, Stamadiadis, 
Papazoglu, Panakis.
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Păpușari de peste hotare
vor sosi în București

Numeroase colective de păpu
șari de peste hotare și-au anun
țat participarea la Festivalul in
ternațional al teatrelor de păpuși 
și marionete care va avea loc în 
primăvara anului 1958 la Bu
curești.

Ansamblul de marionete „The 
Hogarth Puppets*4 din Anglia va 
prezenta la festiva) un program 
cuprinzînd scene din „Macbeth**, 
numere de circ șj, balet clasic. Tot 
din Anglia vor mai participa co
lectivele „Educational Puppetry 
Association" din Londra și „Bri
tish Puppet and Model Theatre 
Guild" din North Harrow.

Păpușarii francezi vor fi repre
zentat! 1a festival de colectivele 
„Marionettes ă la Lyonnaise", 
„La Compagnie des Marottes** — 
al cărui personaj principal este 
vestita păpușă Papotin — și 
„Les marionettes du petit monde" 
condus de Georges Stuffel.

Și-au mal manifestat de aseme
nea dorința de a participa la fes
tivalul de la București ansam
blul suedez „Marionet-theater Mi
chael Meschke" din Stockholm, iar 
din Belgia teatrul de păpuși din 
Ledenberg și ansamblul de ma
rionete „Patspoppenspel".

Mult interes a stîrnit peste ho
tare organizarea „Expoziției de 
artă păpușărească" la București, 
cu prilejul festivalului. In cadrul 
expoziției vor fi prezentate ma
teriale în legătură cu istoricul ar
tei păpușarilor în diverse țări pre
cum și în țara noastră. Și-au a- 
nuntat pînă acum participarea la 
expoziție: Anglia. Belgia, Fran
ța, Suedia, R. P. Ungară și alte

anului 1958 la Bu-

Comitetul de organizare a fes
tivalului de la București a invi
tat personalități artistice de peste 
hotare pentru a face parte din 
juriul internațional al festivalu
lui printre care S. Obrazțov, artist 
al poporului din U. R. S. S., Jîri 
Tmka, renumitul cineast ceh, M. 
Tsuin. conducătorul Ansamblului 
de marionete din R. P. Chineză, 
A. Zajotti, directorul Bienalei din 
Veneția A. Julien, directorul Tea
trului națiunilor de la Paris și 
alții.

(Agerpres).

In ultimul timp vechea cet ate Se la Abrud a fost declarată Monumentul patriei. 
In clișeu; Zidurile vechil cetKfi,

Vizitele delegațieiVizitele delegației 
de vechi membrii 

ai P. C. U. S.
de vechi membrii

ai P. C. U. S
Delegația de vechi membri ai 

P.C.U.S, care ne vizitează țara 
cu prilejul zilei de 7 noiembrie 
și-a continuat vineri dimineață 
vizitele în Capitală.

O parte din membrii delega 
ției, în frunte cu A. F. Gorkin, 
conducătorul delegației, a vizi
tat pe metalurgiștii uzinelor „23 
August". La sosire oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Con
stantin Putinică, directorul uzi 
nelor, Emilian Florea, secretarul 
Comitetului de partid, Gh. Șer- 
bănescu, președintele Comitetu 
lui de întreprindere

Vechii membri ai P.C.U.S. au 
vizitat apoi sectoarele mecanică 
grea, mecanică ușoară, motoare, 
vagoane și forjă.

După vizitarea uzinelor mem
brii delegației au participat la o 
entuziastă adunare organizată în 
sala de festivități a uzinelor.

După adunare oaspeții sovie
tici și metalurgiștii uzinelor „23 
August** au făcut schimburi de da
ruri.

★
Un grup de membri ai delega

ției de vechi militanți ai P.C.U.S., 
in frunte cu I. N. Smirnov a vi
zitat Complexul C.F.R. „Grivița 
Roșie".

La sosire oaspeții au fost 
întîmpinați. de tov. Dumitru Mi
ron, directorul Complexului C.F.R. 
„Grivița Roșie", V. Borș, secre
tarul comitetului de partid al 
Complexului, precum și de nu
meroși muncitori.

După ce au depus o coroană 
de flori la placa comemorativă 
din incinta uzinei, închinată lup
tătorilor ceferiști din anul 1933, 
membrii delegației au vizitat 
principalele secții și sectorul 
cial al complexului ’

In continuare oaspeții s-au 
tîlnit la comitetul de partid
activiști de partid, de sindicat și 
ai U.T.M. cu care au discutat 
probleme privind producția, acti
vitatea sindicală și creșterea ca
drelor.

Apoi, în sala de festivități, 
membrii delegației s-au întîlnit 
cu sute de muncitori din cadrul 
complexului.

so-

în- 
cu

Impresii din U.K.S.S4
Vineri la sediuil Consiliului 

General A.R.L.U.S. a avut 
loc o conferință de presă în ca^ 
druil căreia membrii delegației 
A.R.L.U.S. care, la invitația 
V.O.K-S.-ului au participat la săr
bătorirea Lunii prieteniei romî
no-sovietice în U.R.S.S., au îm
părtășit impresiile lor din aceas
tă vizită. Au fost de față repre
zentanți ai presei romîne și stră
ine din Capitala. A asistat 1. Ș. 
Ilin, secretar al Ambasadei Uni
unii Sovietice la București.

Luînd cuvîntuil, acad. prof 
P. Constantinescu-Iași. vicepreșe
dinte al A.R.L.U.S., conducăto
rul delegației a relevai căldura 
și prietenia adîncă cu care dele
gația A.R.L.U.S. a fost întîmpi- 
nată pretutindeni în U.R.S.S. În
treaga delegație a vizitat Mos
cova și Leningradul, după care 
o parte a delegației a fost în 
R.S.S. Azerbaidjană, iar altă 
parte în R.S.S. Bielorusă, reîn- 
tîlnindu-se la Moscova înainte 
de plecarea spre patrie.

Luna prieteniei romîno-sovie
tice — a arătat vorbitorul — 
s-a deschis prin adunări festive 
care au avut loc în primul rînd 
la Leningrad, la 8 octombrie 
apoi la Minsk, Baku și Mosco
va.

Acad. P. Constantinescu-Iași 
a subliniat emoția profundă cu 
oare membrii delegației au vizi
tat Muzeul revoluției din Mosco
va, Muzeul „Războiul pentru 
Apărarea Patriei" din Minsk, 
unde impresionează, mai ales, 
mărturiile despre lupta e- 
roică a partizanilor bieloruși îm
potriva cotropitorilor fasciști. 
Muzeul Nizami din Baku, închi
nat vieții și operei marelui poet 
al poporului azerbaidjan, Muzeul 
Ermitaj din Leningrad, Palatul 
Smolnîi, Universitatea „Lomo
nosov", Kremlinul etc. Membrii 
delegației au vizitat ‘,de aseme
nea fabricile „Electrosila", „Se
cera și Ciocanul" și altele. De
legația noastră a vizionat multe 
spectacole și a fost plăcut impre
sionată de faptul că în această 
perioadă în teatre sovietice din
tre cele mai mari, se jucau cu 
mare succes 6 piese romînești.

Membrii delegației au fost în

Conferința de presă a 
delegației A R.L.IJ 8 care 
a participat la sărbătorirea 

Lunii prieteniei 
romîno-sovietice in URSS

Vizita delegației de vechi militanți ai P.C.U.S. la uzinele „23 
August** din Capitală

mod deosebit impresionați de u- 
riașa operă constructivă care se 
înfăptuiește în orașele sovietice.

Delegația noastră — a spus 
vorbitorul — a fost primita cu 
dragoste de consiliul de conduce
re al V.O.K.S.-ului în frunte cu 
președinta acestuia, Nina Po
pova. In afară de aceste vizite, 
membrii delegației A.R.L.U S. au 
avut întrevederi cu oameni de 
știință și cultură, au vorbit ia 
r-adio, au apărut la televiziune, 
a-u acordat interviuri, au publi
cat articole în ziare și reviste. 
Sînt convins că vizita noastră 
în U.R.S.S. — a încheiat acad, 
prof. P. Constantinescu-Iași — a 
fost de folos in promovarea ca
uzei nobile pe care o urmărește 
organizarea Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice în ambele țări.

Prof. mg. D. Praporgescu, 
rectorul Institutului de construc
ții, a spus între altele:

„Din primul contact cu Mos
cova, îți dai seama că intri în
tr-un oraș clădit după o ordine 
și disciplină socialistă, și în a- 
celași timp ești impresionat de 
măiestria arhitectilor sovietici.

Deosebit de instructivă este 
vizitarea expoziției permanente 
de construcții de la Moscova, 
deschisă zilnic pentru toți cetă
țenii, unde se poate vedea nive
lul înalt atins de industria de 
construcții din U.R.S.S.

In cadrul vizitei delegației 
noastre în U.R.S.S. a spus între 
altele prof. univ. Al. Roșea, pro
rector al Universității „Victor 
Babeș" din Cluj, am avut prile
jul și bucuria să cunoaștem și 
minunata R.S.S. Azerbaidjană, 
care în anii puterii sovietice s-a 
dezvoltat furtunos.

Trebuie să subliniem interesul 
și prietenia caldă pe care le-am 
întîlnit peste tot fața de poporul 
nostru. Primirea deosebit de cor
dială cu care ne-a onorat preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Rahimov, mitingul și manifestația 
de prietenie de la Universitate 
și de la Conservator . primirea 
caldă din raionul Kuba, au fost 
pentru noi semne vii ale priete
niei poporului azerbaidjan față 
de poporul romîn.

Scriitorul Eugen Frunză, redac
tor șef al revistei „Flacăra", sub
liniind nenumăratele aspecte pe 
care le întîlnești în U.R.S.S. la 
tot pasul și care vorbesc despre 
creșterea nivelului de trai al po
poarelor sovietice, a spus:

Peste tot în U.R.S.S. se simte 
că această uriașă țară se găsește 
astăzi, după 40 de ani de la Re
voluție, la începutul unui salt ne- 
maiîntîlnit către bunăstarea mate
rială și culturală a poporului so
vietic. îți dai seama că în acest 
răstimp s-a acumulat atîta forță,

Ce văd bătrînii molizi
(Urmare din pag. l-a) 

firește. Conștiința oamenilor a 
rămas aici. Cînd îi întrebi despre 
vechile ateliere particulare au un 
rîs tăcut, fără nostalgie, ironic.

Cine vrea să surprindă circuitul 
economic într-un cadru colorat sa 
vină duminică dimineața în tîrg 
la Verești. Lîngă podul de peste 
apa Sucevei, pe tăpșanul întins, 
se string mii de oameni. La ora 7 
dimineața vin întîrziații, grăbind 
să dejuge boii și să-și ocupe locul 
între cei ce vînd și cumpără. 
Marfa proaspătă este așternută pe 
ziare, pe catrințe, în coșuri, în 
oale, în saci. Se vînd roșii, ardei 
grași, ardei iute, funii de ceapă, 
gogoșaii, varză, vinete, morcovi, 
orz. ovăz, mălai, făină, ouă; mere 
pere, prune, struguri, nuci ; rațe, 
gîște, găini, curcani, poreî.

Femeia a desfăcut broboada și 
a vîndut cooperativei 30 de ouă. 
După care, fără răgaz (doar totul 
a fost chibzuit dinainte) devine 
cumpărătoare. — Ce-ți iei, 
meie ? — Da’ce, nu-i ce lua ? 
Ei ? — Trii colțuni...

fe-

Se duc tocmeli îndelungate la 
pielicele de oaie, la purceii de 
patru săptămîni („dacă dă o boală 
peste ei" ?), dar nu se duc niciun 
fel de discuții la pînzeturi. Dege
tele pipăie baloturile îndelung, 
dar botărîrea e luată de mult.

Dar culoarea tîrgului, mai bine 
zis aspectul lui pestriț, îl dau ta
rabele mărunte unde se găsesc de 
toate și pentru toți : basmale,
nasturi, iglițe, spelci, oglinzi, a- 
ță, șireturi, fluiere, revolvere cu 
dop, cordoane, mărgele, port ți
garete, cercei, mingi, catarame, 
piepteni, ceasuri de copii... O- 
biecte care vor lua drumul sate
lor și cătunelor și vor îmbătrîni 
acolo însoțind viața oamenilor, 
cu soarta și cu norocul lor.

★
La cererea Filialei Societății 

pentru Răspîndirea Științei și Cul
turii un conferențiar universitar 
de la Institutul politehnic din 
București a ținut o serie de con
ferințe pe o temă de mare actuali
tate : racheta balistică intercon
tinentală. A mers în special în 
centre dar nu a ocolit nici co
munele. N-au fost necesare niciun 
fel de atracții (film, șezătoare, 
dans,) pentru a-i îmboldi pe oa
meni. La Liteni 400 de țărani au

pielicele de oaie, la purceii

făcut neîncăpătoare sala căminu
lui. Cîteodată începerea conferin
ței se amînă cu cîte o jumătate 
de oră pentru a se mai aduce cu 
camionul niște scaune. Conferin
ța interesează în cel mai înalt 
grad cînd este vorba de un spe
cialist care știe să vorbească li
ber și accesibil. După cicluri de 
lecții — conferințe combătînd 
misticismul și superstițiile, se ini
țiază și concursuri, ca : „pietre 
cerești, planete mici și aștrii cu 
coadă", sau „urme de viață în 
piatră". Chit că titlurile, aparți- 
nînd unor broșuri, nu sînt tocmai 
proprii, țelul este atins : țăranii 
se preocupă de universul infinit 
în timp și spațiu, se interesează 
de comete, meteoriți și asteroizi, 
fac călătorii în trecutul pămîn- 
tului...

în Suceava se fac pregătiri pen
tru universitățile populare, cu 
recomandări pentru diferite grade 
de pregătire. Teme istorice, pro
bleme de agricultură, lecții pe 
teme de fizică, urmează să forme
ze un sistem de învățămînt care 
va umple multe goluri.

Filiala Societății pentru Ras- 
pîndirea Științei și Culturii care 
nu a fost înzestrată pînă acum 
cu niciun fel de mijloc de loco
moție (activiștii cară cu spina<- 
rea aparatele de proiecție !) luptă 
pentru lumină prin manifestări 
originale. O lecție despre feno
mene meteorologice înseamnă o 
revelație în satul în care oamenii 
mai credeau pînă deunăzi că trăz- 
netul care Ie-a incendiat moara a 
fost o pedeapsă cerească.

★
Trecutul istoric fiind mai vizi

bil la Suceava decît în alte locuri, 
aici se concentrează răbdare : 
scoaterea la iveală a vestigiilor 
cere în cel mai înalt grad aceas
tă însușire. Colectivul de cerce
tări de sub conducerea acad. 
Ioan Nestor petrece în fiecare an 
o bună bucată de vreme săpînd 
la Suceava'. Din pămîntul pe care 
hîrlețul îl atinge cu sfială apar 
mărturiile veacurilor. Tovarășul 
Ștefan Olteanu, taiembru al aces
tui colectiv, specialist în istorie 
feudală, s-a cufundat voluntar în- 
tr-o muncă de rob. în septembrie 
pe masa dinaintea sa se aflau 
cîteva mii de cioburi care apar
ținuseră unei sobe din secolul 
XV, descoperită într-o pivniță. Ei 
bine, cercetătorul își luase savi

na să reconstituie neprețuita măr
turie și potrivea ciob lîngă ciob, 
alăturîndu-le odată, de zece, de o 
sută de ori, atent la striațiuni ob
servabile sub lupă. încercați să 
imaginați acest unic aspect și veți 
acorda arheologului un respect 
nemărginit.

Dar la Suceava poți găsi multe 
alte aspecte ale solicitudinii cu 
care secolul XX își privește îna
intașii. Trecînd într-o zi pe lîngă 
biserica de interes istoric Sft. 
Dumitru zidită în forma ei actua
lă de Petru Rareș, observi o 
scară de pompieri sprijinită de 
acoperiș. Doi ostași urcă această 
scară pentru a curăța ramele 
turlei, moștenire a epocii lui 
lexandru Lăpușneanu.

*
Despre tineretul regiunii 

pot povesti multe, începînd 
grija pentru monumentele istori- 
ce și sfîrșind cu recentul festival 
regional. Dar să ne aducem amin
te numai despre legătura cu pă
mîntul. între 23 și 29 septembrie 
tinerii învățători, profesori, edu
catori și instructori superiori de 
pionieri au ajutat la strîngerea 
recoltei în 11 gospodării agricole 
de stat. La Gura Humorului o 
parte din ei a rămas din proprie 
inițiativă pentru încă două zile. 
126 de oameni care muncesc cu 
cartea și tibișirul au tăiat în pa
tru zile porumbul de pe 86 de 
hectare la G.A.S. Ripiceni, raio
nul Săveni. Poate că în copilăria 
lor au mai făcut asemenea tre
buri. Acum au aruncat o punte 
peste anii care au trecut de a- 
tunci. Virginia Lupancu, instruc
toare superioară din Rădăuți, E- 
milia Samson, învățătoare îp co
muna Straja, Mal anca Vasile, se
cretar cu problemele școli și 
pionieri — Rădăuți, Elena Con- 
stantinescu, învățătoare din co
muna Comănești — Gura Humo
rului, s-au numărat printre frun
tași. Cînd vor vorbi în clasele 
lor, sau în detașamentele de pio
nieri pe care le conduc despre 
frumusețea, armonia și satisfac
ția muncii fizice., ț vor avea, cu 
certitudine, un ton convingător.

★
La Vatra Dornei buștenii ve

niți în plute de sus, de la munte, 
trec prin pînzele gaterelor ; fie- 
răstraiele dansează frenetic, tăind 
molizii bătrîni, destinîndu-i case
lor, hau ’' ii '-’or Molizii au ve-

Ă-

ge 
cu

nit pe Dorna. Trenul care duc? 
muncitorii merge alături de firul 
apei, împotriva ei. E un tren 
oare duce spre Dornișoara și care 
avea un orar atît de capricios îd- 
cît oamenii, amatori de calambu
ruri, îl porecliseră „Domnișoara" 
Priveliștile în fața cărora defi
lează au frumuseți nebănuite. P? 
10.000 de hectare, între Dorna 
Burcut și Poiana Stampei pădurea 
a fost declarată monument al na
turii. Vînătorii își ling buzei? 
gîndindu-se la forfota viețuitoare
lor interzise puștilor. Acum acolo 
boncăluiesc cerbii și se ridică cu 
țipăt cocoșii de munte. îi apără 
legea.

Zăpada stăruie din octombrie 
pînă în mai, ușurînd lunecarea 
buștenilor tîrîți de K.T.-uri. Cen
trul mecanic Dornișoara a elimi
nat aproape în întregime cărău
șia particularilor. Ce înseamnă 
aceasta ? Apropierea buștenilor 
pe rampă pe un kilometru costă 
la parchetul 14 numai 76 de bani 
astăzi în loc de 7.50 lei cît se 
cheltuia înainte. Mecanizarea a- 
trage cu forță de magnet. în dor
mitoarele I.F.E.T. din Dornișoa
ra, Vasile Băiaș și colegii lui din 
școala de la Cîmpulung adorm 
tîrziu de tot, gîndindu-se la ma
șinile pe care le vor mînui aici, 
după ce vor termina cursurile

Pădurea ține minte timpuri 
vechi. După ce a tăiat un molift, 
uneori, într-o clipă de 
muncitorul începe să-i 
cercurile. Le numără 
buza subțire a briceagului pe dun
gile alburii. Ajunge să numere 
200-250 de ani și chiar mai mult- 
Arborele răpus, cepuit și fasonat 
e trimis la vale, fără a mai apu
ca să-și împărtășească amintirile 
Dar în drumul său întîlnește ceva 
nemaiauzit în vechime și care în
trece în semnificații toate întîm- 
plările trecutului : tractoristului 
Gheorghe Petrovean, fecior • cu 
mîinele bătucite de muncă, i se 
ia un interviu pentru radio. In 
mijlocul pădurilor, discurile mag
netofonului se învîrtesc, mem
brana fină a microfonului vibrea
ză, verdele ochi magic tresare la 
fiecare respirație a flăcăului al 
cărui glas va fi auzit în 
țării, făcînd cunoscută o 
de muncă și un fruntaș.

Iar molidul care a trăit 
ani este fericit că, în ultima clipa 
a apuca! ?a vadă și una ca asta.

răgaz, 
numere 
mișcînd

orașele 
metodă

220 de

incit, pe această bază, mai tre
buie doar un efort de cîtiva an! 
și oamenii vor trăi, cred eu, așa 
cum n-au trăit niciodată oameni 
pe pămnît.

Directoarea Școlii medii nr. 12 
din București, Aurelia Teodorescti, 
a spus intre altele:

Vizita în U.R.S.S. a fost pen
tru mine deosebit de instructivă. 
Am urmărit cu mare interes tine
retul studios din U.R.S.S. în pri
mul rînn am remarcat grija sta
tului sovietic pentru crearea și 
dezvoltarea condițiilor materiale 
de lucru în școli și instituții de 
cultură. Elevii sînt educați de co
lective didactice valoroase și ho- 
tărîte să le lumineze mințile pen
tru a fi folositori societății comu
niste. In laboratoare și ateliere 
elevii învață să minuiască apa
rate șl unelte, ca după termina
rea școlii să se poată specializa 
mai ușor.

Tov. Mihai Patriciu, director 
general al Combinatului metalur
gic Reșița, a spus între altele :

Vizitînd eroicul oraș Lenin
grad. mi-am dat seama de pașii 
uriași făcuți în construirea co
munismului de către poporul so
vietic in perioada istorică dintre, 
inaugurarea de către Lenin a 
primei centrale electrice de 3.000 
Kw și zilele noastre în care se- 
construiesc uriașe agregate ca 
cele de 200.000 Kw pe care le-am 
văzu! la fabrica „Electrosila".

Artistul emerit Szenkalskl En
tire. de la Teatrul Maghear da 
Stat din Cluj, a arătat între al
tele :

Vor rămîne 
ca evenimente teatrale spectaco
lele pe care le-am văzut cu piesa 
„Tragedia optimsită" de Viși. 
nevsxi, la Teatrul dramatic „Puș- 
kin“ din Leningrad, cu piesele 
„Ploșnița- și „Baia" de Maia- 
kovski. la Teatrul de satiră din 
Moscova. Regia, decorurile, jocul 
actorilor vor rămîne pentru mine 
de neuitat.

In timpul celor trei săptămtnf 
cît am stat în U.R.S.S. am avut 
prilejul să vorbesc cu oamenii so
vietici, de la simpli muncitori 
pînă la miniștri, și la fiecare am 
observat o sinceritate și o modes
tie fără margini. Am avut ocazia 
să cunosc un popor prietenos, os
pitalier, atașat păcii.-

(Agerpres)

în amintirea mea

Pentru omul

\
sovietic J

O delegație romînă a vizitat! 
Uniunea Sovietică. La prima J 
vedere nimic deosebit in asta. J 
In fiecare an zeci de delegații 1 

• din țara noastră vizitează j 
i Uniunea Sovietică. Și totuși, J 
(în vizita aceasta e ceva deose-1 
j bit. Ea a fost făcută in aju- j 
( nul celei de-a 40-a aniversări J 
a Marii Revoluții Socialiste din i 
Octombrie. j

Se împlinesc în curînd 40 J 
de ani de la celebrele salve J 
ale „Aurorii". 40 de ani del

i

!

1
I
I LIL& „TIU/ UI ll • ‘tU U/& UI II U/C5 ■ 
Putere Sovietică I Cite nu s-au j 
făcut în acest timp pe terito-) 
riul nesfir/it al Statului So-
vietic ? Membrii delegației care 
au vizitat recent Uniunea So
vietică — în frunte cu acad. 
Petre Constantinescu-Iași — 
ne-au vorbit în cuvinte calde 
tocmai despre nesfirșitele rea
lizări ale Statului Sovietic ob
ținute în anii Puterii Sovietice.' 
Toate, puse în slujba omului 
sovietic.

De la planul G.O.E.R.L.O. ' 
la prima centrală atomică din 
lume, de la hidrocentrala de la 
Kuibîșev și pînă la primul sa
telit artificial al pămîntului, ■. 
toate s-au făcut și se fac pen
tru omul sovietic. Pentru omul . 
sovietic se construiește în fie*. ■ 
care zi la Moscova cite 124 de 
apartamente, pentru el se ri
dică palate de cultură la Baku, 
și se produc anual zeci de mi-^ 
lioane de automobile și felurite^ 
aparate electrice; pentru viața.^ 
mereu mai bună a omului so-.; 
vietic se dă bătălia pentru în^ 
tîietatea mondială în producția) 
de carne, lapte, unt.

Ne aflăm la mijlocul unui)- 
salt nemaiîntîlnit spre bună-. 
starea oamenilor sovietici. Pri
mul pas a fost încă de mult, 
în primii ani ai celor 40 care 
au trecut. Acum, pasul acesta 
crește vertiginos de la o zi la 
alta, se mărește, devine gi
gantic.

Totul pentru omul sovietici.
A. P.

(CISEMATQGItAFE)

Prologul — PATRIA; Don Qui. 
Jote - REPUBLICA ; Poetul — 
MAGHERU, ELENA PAVEL; Căile 
dragostei - V. ALECSANDRI, BU. 
CUREȘTI, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE ; Crucișătorul Potemkin
- I. C. FRIMU ; Lumini verzi — 
G. COȘBUC ; Aleksandr Nevskl — 
LUMINA ; Poznașii din Barenburg
- CENTRAL. ALEX. POPOV, LI. 
BERTAȚII ; Detașamentul Iul Vas- 
ka Trubaciov - FLACARA. N. 
BALCESCU ; O mică tntîmplare — 
VICTORIA. ALEX. SAHIA, MIO. 
RIȚA. M. EMINESCU: O tnttm. 
plare la Benderath — DOINA ; In 
calea trăznetulul — MAXIM GOR. 
KI, 1 MAI; In Oceanul Pacific — 
TIMPURI NOI; Till BuhQglIndS 
TINERETULUI; Mikolka cel viteaz
- GH. DOJA, MOȘILOR ; Pălanje. 
nul de aur - GRIVIȚA, ARTA j 
Primăvara pe strada Zareclnalai
- VASILE ROAITA, MUNCA.



ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE
Comitetul nr. 2 a adoptat 
în unanimitate proiectul de 
rezoluție prezentat în comun 

de delegațiile romînă 
și mexicană

Comitetul Politic 
examineazâ proiectele 

de rezoluție în problema 
dezarmării

NEW YORK I. — (Corespondentul Agerpres transmite) : In 
dințele din cursul zilei de joi 31 octombrie Comitetul nr. 2 
O.N.U. a examinat proiectul de rezoluție propus în comun de de
legațiile R.P. Romîne și Mexicului. Se știe că acest proiect este 
menit să pregătească elaborarea bazelor unei declarații de principii 
asupra cooperării economice internaționale pe baza alcătuirii de 
către secretarul general a unei sinteze a diferitelor rezoluții adop
tate în acest sens. Propunerea inițială a R.P.R. asupra celor cinci 
principii ale colaborării economice internaționale s-a bucurat de la 
început de un foarte larg sprijin după cum au arătat și discuțiile 
desfășurate.

După ce delegații R.P. Romîne 
și Mexicului au arătat scopul re
zoluției propuse în comun, au 
luat cuviiioil un mare număr de 
delegați. Vorbind în numele sta
telor sud-americane, delegatul 
Paraguayului a subliniat valoa
rea propunerii remareînd că un 
prim pas spre elaborarea unei 
declarații de principii a consti- 
tuit-o discuția inițiată în comitet 
de propunerea romînă.

Tn cuvînkJ său delegatul sta
tului Panama a susținut toate 
principiile propuse de delegația 
romînă, arătînd că ele nu au 
putut fi combătute și că reține
rea unor țări față de adoptarea 
lor exprimă cramponarea acestora 
de vechile privilegii ale trusturi
lor țărilor dezvoltate, obținute în 
defavoarea intereselor țărilor eco- 
nomicește slab dezvoltate. In ace
lași sens au vorbit și delegații 
Boliviei și Republicii Dominicane.

Pus la vot, proiectul de rezo
luție prezentat în comun de de
legația romînă și mexicană a fost 
adoptat în unanimitate. Acest

je- 
al

important succes obținut pe calea 
pregătirii elaborării de către 
O.N.U. a unei declarații de prin
cipii asupra colaborării interna
ționale este expresia unanimă a 
necesității stabilirii unor norme 
noi, larg acceptabile care să stea 
la baza legăturilor economice ale 
tuturor țărilor.

Votul exprimă în același timp 
aprecierea dată propunerii dele
gației romîne care a dat în ca
da :1 O.N.U. ocazia unei discuții 
preliminare plină de perspective 
și bogată în sugestii. Adoptarea 
unanimă a acestei rezoluții în
seamnă un prim și însemnat pas 
pe calea unor dezbateri fruc
tuoase pe viitor. Așa cum a a- 
nunțat, delegația romînă este ho- 
tărîtă să acționeze și mai de
parte pe această linie și își re
zervă dreptul de a reveni în ca
drul activității ulterioare a O.N.U. 
și a organelor sale de speciali
tate cu noi propuneri în sprijinul 
adoptării unei ample declarații 
de principii asupra cooperării 
economice internaționale.

Dslegați la sărbătorirea celei de a 40-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie

Protestul studenților 
japonezi

Delegația R. P. D. Coreene este 
formata din : Kim Ir Sen, preșe
dintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene (șeful delegației), 
Nam Ir, vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri și ministru al 
Afacerilor Externe, Kim Cian 
Man, vicepreședinte al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii 
din Coreea Pak Mun Ghiu, mi
nistrul Controlului de Stat, Li 
Sin Phar. ambasadorul R.P.D. 
Coreene în U.R.S.S.

Delegația R. P. Ungare este

alcătuită din: Janos Kadar, prim 
secretar al C. C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc țărănesc (șeful 
delegației), Ferenc Munnich, 
membru al Biroului Politic al 
C. C. al P.'M.S.U., prim-vicepre- 
ședinte al guvernului, Sandor 
Ronai, membru al Biroului Politic 
al C. C. al P.M.S.U., președintele 
Adunării de Stat a Republicii 
Populare Ungare, Jeno Fock, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al C. C. al P.Â1.S.U.

La 7 Noiembrie

10 țări socialiste vor organiza 
un program muzical comun

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
Posturile de radio din 10 țâri 
socialiste vor. organiza la 7 No
iembrie un program muzical co
mun pentru a sărbători cea de-a 
40-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Programul muzical va fi radio
difuzat în același timp de către 
posturile de radio din capitalele 
Uniunii Sovietice, R. P. Chineze, 
R. P. Albania, R. P. Bulgaria, 
R. P. Ungare. R. D. Germane, 
R. P. Polone, R. P. Romine, R. 
Cehoslovace șl R.P.F. Iugoslavia.

TOKIO 1 (Agerpres). 
transmite: După cum 
postul de radio Tokio, 
pe întreaga Japonie a 
de autoconducere 
(,,Dzengakuren“) a înaintat 
nisterului Justiției și Ministerului 
înoățămîntului al Japoniei un pro
test împotriva hotărîrii de a nu 
acorda vize de intrare în Japo
nia delegației de studenți sovietici 
care studiază muzica, baletul și 
alte arte. Delegația sovietică a 
fost invitată în Japonia de către 
Federația pe întreaga Japonie a 
organelor de autoconducere stu
dențească.

0 măsură samavolnică 
din Little Rock

WASHINGTON 1 (Agerpres).— 
Agenția United Press anunță că 
Consiliul comunal al orașului Lit
tle Rock — unde au avut loc re
centele excese împotriva negrilor, 
a hotărît arestarea conducătorilor 
asociației naționale pentru propă
șirea populației de culoare. Acea
stă măsură antidemocratică a 
fost luată sub pretextul că aso
ciația națională pentru propășirea 
populației de culoare ar fi refuzat 
să prezinte poliției registrele cu- 
prinzînd numele membrilor orga
nizației și mijloacele ei financiare.

— TASS 
transmite 
Federația 
organelor 

studențească 
Mi-

NEW YORK 1 ’ (Agepres). — MELE 
TASS transmite : In ședința din 
dimineața zilei de 31 octombrie 
a Comitetului Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a început exa
minarea proiectelor de rezoluții 
prezentate de delegații în cadrul 
discuției generale în problema 
dezarmării. Comitetului i-au fost 
prezentate 10 PROIECTE. Dintre 
acestea TREI PROIECTE DE RE
ZOLUȚII SE REFERA LA ÎNCE
TAREA EXPERIENȚELOR CU 
ARMA ATOMICA : proiectul de
legației sovietice, care propune 
încetarea de la 1 ianuarie 1958 pe 
doi-trei ani a tuturor experințelor 
cu arma atomică și cu hidrogen, 
proiectul indian care cheamă pu
terile ce dețin arma atomică să 
înceteze experiențele, propunînd 
crearea unei comisii tehnice care 
să elaboreze un sistem de con
trol asupra înfăptuirii acestei mă
suri, și proiectul de rezoluție ja
ponez care prevedfj în afară de 
alte recomandări încetarea tem
porară de probă (pînă la urmă
toarea sesiune a Adunării Gene
rale) a experințelor 
cleară.

A fost prezentat 
UN PROIECT DE 
AL DELEGAȚIEI 
cheamă statele care dispun de ar
ma nucleară să-și asume obliga
ția de a nu folosi arma atomică 
și cu hidrogen timp de cinci ani, 
urmînd ca la expirarea acestui 
termen această problemă să fie 
din nou examinată de Organiza
ția Națiunilor Unite.

ALTE TREI PROIECTE DE 
REZOLUȚII SE REFERA LA RE
COMANDĂRILE GENERALE 
PENTRU COMISIA O.N.U. PEN
TRU DEZARMARE. Printre aces
tea se află un proiect al puterilor 
occidentale, care figurează ca 
„proiect a 24 de țări". Acest pro
iect aprobă de fapt poziția pe 
care s-au situat puterile occiden
tale în timpul tratativelor de la 
Londra. Realizarea fiecăreia din 
cele șase măsuri de dezarmare 
parțială enumerate în acest pro
iect este condiționată de realiza
rea unui acord asupra tuturor ce
lorlalte puncte Acest proiect nici 
nu amintește de interzicerea fo
losirii armei nucleare.

Proiectul de rezoluție indian re
prezintă o încercare de a împăca 
diferite puncte de vedere în re
comandările făcute de Adunarea 
Generală Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare.

Proiectul de rezoluție iugoslav 
cuprinde o expunere a principiilor 
pe baza cărora membrii subcomi
tetului Comisiei O. N. U. pentru 
dezarmare trebuie să realizeze un 
acord asupra măsurilor parțiale 
de deza~mare.

ALTE DOUA PROIECTE DE 
REZOLUȚII — SOVIETIC $1 
INDIAN — PREVĂD MODIFI
CAREA MECANISMULUI O.N.U. 
CARE SE OCUPA CU PROBLE-

cu arma nu-

de asemenea 
REZOLUȚIE 

U.R.S.S. care

DEZARMĂRII. Proiectul 
de rezoluție sovietic propune crea
rea unei comisii permanente a 
O.N.U. în care să fie reprezentate 
toate statele membre ale O.N.U. 
Această comisie ar urma să exa
mineze toate propunerile pentru 
dezarmare primite de O.N.U. și 
să pregătească recomandările co
respunzătoare pentru sesiunile 
Adunării Generale. Odată cu crea
rea acestei comisii permanente 
actuala Comisie pentru dezarmare 
și subcomitetul ei ar urma să fie 
desființate.

Proiectul indian de rezoluți 
prevede lărgirea componenței Co 
misiei O. N. U. pentru dezarmare 
și a Subcomitetului ei.

Mai există un PROIECT DE 
REZOLUȚIE BELGIAN referitor 
la acțiunile colective de infor
mare a opiniei publice mondiale 
despre primejdia cursei înarmă
rilor.

In ședința din 31 octombrie 
primul a luat cuvîntul reprezen
tantul Iugoslaviei, S. Prița. Refe- 
rindu-se la rezoluția unilaterală a 
puterilor occidentale, el a subli
niat că adoptarea cu majoritate 
de voturi a unor asemenea rezo
luții nu poate să ducă decît la 
agravarea relațiilor internaționale 
și că numai hotărîri adoptate în 
unanimitate pot să ducă la un 
progres în domeniul dezarmării. 
In condițiile actuale, a spus dele
gatul Iugoslaviei, cel mai bine 
este să ne concentrăm atenția a- 
supra unor măsuri parțiale, asu
pra cărora se poate cădea de a- 
cord.

El a declarat că proiectul de 
rezoluție prezentat de Iugoslavia 
prevede tocmai acest mod de a 
aborda problema dezarmării. 
Prița a subliniat că dintre măsu
rile parțiale propuse, delegația 
iugoslavă acordă o deosebită în
semnătate încetării experiențelor 
cu arma nucleară.

Delegatul statului Costa-Rica 
și Tunisiei a sprijinit „proiectul 
de rezoluție al celor 24“.

In ședința de după-amiază. de
legatul Belgiei a propus Comite
tului să pună imediat la vot pro
iectul de rezoluție al delegației 
sale referitor la „acțiunile colec
tive avînd ca scop informarea po
poarelor asupra primejdiilor 
cursei înarmărilor și îndeosebi 
asupra... acțiunii distrugătoare a 
armei atomice”. Această propu
nere a fost sprijinită de reprezen
tanții Franței și Braziliei.

Delegatul Franței a propus ca 
după votarea rezoluției belgiene 
să se pună la vot cu prioritate re
zoluția puterilor occidentale. îm
potriva acestor măsuri arbitrare 
menite să strecoare propunerile 
puterilor occidentale s-au pronun
țat cu hotărîre reprezentanții 
U.R.S.S. și Indiei.

Comitetul a hotărît să continue 
examinarea proiectelor de 
ție.

Știri din țările balcanice

Bulgaria) este aproape deConstrucția fabricii de ciment din Devnea, regiunea Vama 
terminare

rezolu-

Oamenii de știință sovietici au elaborat 
tehnica reglării artificiale a timpului

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: Oamenii de 
știință sovietici au elaborat teh
nica reglării artificiale a timpului 
prin exercitarea unei influențe a- 
supra norilor — a declarat Ev- 
gheni Feodorov, membru cores
pondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S. Prezentind un referat 
în cadrul sesiunii Academiei de 
Științe a U.R.S.S., el a spus că 
metoda de împrăștiere a norilor 
la temperaturi sub 0 grade se fo
losește in mod practic în U.R.S.S, 
pe teritorii destul de intense. Ast
fel se contribuie la rezolvarea 
unor serii de probleme economice 
și științifice. Uriașele cantități de 
energie care se cheltuiesc la de
plasarea maselor de aer, la forma
rea norilor și a precipitațiilor, îm
piedicau ptnă în prezent supune
rea, în interesul omului, a proce
selor meteorologice naturale. Ast

fel, pentru formarea cîtoroa nori 
se cheltuiește intr-un timp scurt 
o cantitate de energie egală cu 
cea pe care o vor produce toate 
centralele electrice existente și 
viitoare ale cascadei de pe Volga, 
știut fiind că puterea celei mai 
mari dintre ele — cea de la 
Kuibîșev — este de 2.100.000 km.

Știința a căutat posibilitatea de 
a pune în mișcare mase de sub
stanțe atmosferice cheltuindu-se o 
cantitate relativ neînsemnată de 
energie. Cercetările oamenilor do 
știință sovietici au arătat că a- 
ceastă posibilitate există prin fap
tul că atmosfera este sensibilă la 
anumite amestecuri. Metoda cea 
mai eficace s-a dovedit a fi 
pulverizarea norilor cu grăunțe 
de gheață uscată, aruncate din 
avion. Aceste grăunțe contribuie 
la procesul cristalizării rapide a 
apei în nori și la dispersarea lor.

Răscoale țărănești 
în Brazilia

DE JANEIRO 1 (Ager- 
— Agenția Associated 
anunță că două avioane

RIO 
preș). 
Press 
militare transportind 150 de sol
dați au plecat în provincia Para
na (Brazilia) pentru a reprima 
noile răscoale țărănești 
produs în localitățile 
Guaira și Guanooa din 
regiune.

care s-au
Toledo, 
această

Concentrări de trupe 
engleze în insula Cipru

BEIRUT 1 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Ziarul „Al-Diarida" relatea
ză despre concentrarea de tru
pe engleze pe insula Cipru. 
Totodată ziarul arată că cîte
va nave engleze de război 
s-au îndreptat spre porturile 
israeliene.

Discutarea plîngerii Siriei 
sfîrșit

la vot a rezoluției sale cu 
ția ca problema inclusă 
rerea ei pe ordinea de zi a Adu
nării Generale să rămînă în 
continuare pe această ordine de 
zi și cu condiția ca Turcia să-și 
retragă trupele de la frontiera 
siriană, înlăturînd prin aceasta 
cauza care a determinat prezen
tarea plîngerii siriene.

Reprezentantul Turciei a fost 
de asemenea de acord cu‘propu
nerea delegatului Indoneziei. 
Așadar, cu consimțămîntul celor 
două părți, Adunarea Generală 
nu a adoptat nici un fel de ho
tărîri în legătură cu plîngerea 
Siriei. Problema primejdiei pen
tru securitatea Siriei și pacea 
internațională continuă însă să 
figureze pe ordinea de zi a Adu
nării Generale a O.N.U.

a luat
NEW YORK 1 (Agerpres). — 

Corespondență specială: La șe
dința plenară din 1 noiembrie a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
luat sfîrșit discutarea plîngerii 
Siriei în legătură cu primejdia 
pentru securitatea ei și pentru 
pacea internațională. Reprezen
tantul Indoneziei, Sastroamidjojo 
a chemat Turcia și Siria să-și 
reglementeze relațiile în spiritul 
principiilor conferinței de la 
Bandung, la care au participat 
cele două țări. El a chemat de 
asemenea pe autorii celor două 
proiecte de rezoluție să nu in
siste asupra punerii lor la vot.

Delegatul Siriei, Bitar, a ară
tat că Siria este gata să accepte 
propunerea
Siria nu insistă asupra punerii

lui Sastroamidjojo.

condi- 
la ce-

Noi violări ale spațiului 
aerian al Siriei

DAMASC 1 (Agerpres). — In- 
tr-un comunicat’ oficial publicat 
la Damasc se precizează că la

Prin noua reducere de prețuri, populația 
U.K S S. va realiza o economie anuală 

de peste o jumătate miliard ruble

După cit se pare, flota a 6-a ame
ricană se pregătește sa intervină 
activ în Siria

( Ziarele)
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La Belgrad — Un 
mare edificiu cultural 

în construcție
BELGRAD 1 (Agerpres). — 

După cum relatează ziarul 
„Borba”, la Belgrad se con
struiește Casa Presei „Moșa 
Pjade“. Acest mare edificiu 
cultural, care se construiește în 
centrul orașului, va avea 9 
etaje. Primele etaje vor fi re
zervate pentru Centrul cultural 
al orașului Belgrad. Aici vor fi 
amenajate mai multe săli de 
lectură, săli de expoziții și de 
cinematograf, precum și biblio
teci, discoteci, fototeci și fil
moteci. Cîteva etaje ale ace
stei clădiri vor fi ocupate de 
Uniunea Ziariștilor din Iugo
slavia, precum și birouri rezer
vate pentru corespondenții a- 
gențiilor străine. La ultimul 
etaj va fi instalat clubul zia
riștilor, care va fi prevăzut cu 
un restaurant, o terasă de vară 

o sală de cinematograf.

sosit un grup de oameni 
muncii din agricultură 
satul albanez Dubraci în R.P. 
Bulgaria. Oaspeții albanezi 
au luat cunoștință de organi
zarea muncilor agricole la 
gospodăria agricolă coopera
tivă de muncă „Nevrokopska 
Basma” și au făcut bilanțul 
întrecerii între cooperativele 
din cele două țări prietene.

In studiu: construirea 
unui nou metropo- 

iiîan ta Atena
ATENA 1 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
France Presse, la Atena se 
desfășoară în prezent cerce
tări în vederea elaborării u- 
nui plan pentru r.onstruirea 
unui nou metropolitan.

Istanbulul de astâzi

Și

întrecere 
prietenească

SOFIA 1 (Agerpres). ATB 
transmite: Din primăvara a- 
nului acesta gospodăria agri
colă cooperativă de muncă 
„Nevrckopska Basma” din 
localitatea Gote Delcev (R.P. 
Bulgaria) se află în întrecere 
cu cooperativa agricolă de 
producție „Iordan Misia” din 
satul Dubraci, regiunea Sko- 
der (R.P. Albania). Recent a

ISTANBUL 1 (Agerpre'J. 
Vechiul și frumosul oraș Istan
bul, situat pe cele două maluri 
ale Bosforului, este, cu începe
re din luna aprilie anul curent, 
obiectul unor lucrări ample de 
modernizare. în Istanbul, în 
cartierele de pe țărmurile Ana- 
toliei și la Boyoglu, pe o lun
gime de 250 km., străzi și bu
levarde vechi sînt supuse lu
crărilor de îndreptare și de 
lărgire în vederea transformă
rii lor în artere principale, po
trivit cerințelor vieții moderne.

Autoritățile turcești au anun
țat, recent, alocarea de fonduri 
și pentru restaurarea monu
mentelor istorice din Istanbul.

Evoluția 
satelitului și rachetei 

purtătoare
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

•TASS transmite : La 2 noiembrie 
ora 6 dimineața racheta purtătoa
re a terminat a 425-a rotație în 
jurul pămintului. în acest timp 
satelitul a făcut cu 1,46 rotații 
mai puțin. în seara de 2 noiem
brie racheta purtătoare va avea 
față de satelit un avans în timp 
de 45.5 minute.

în zilele cu cerul senin racheta 
purtătoare va putea fi observată 
cu ochiul liber în trecerea sa 
dinspre sud-vest spre nord-est la 
42-62 grade latitudine nordică și 
la trecerea ei dinspre nord-vest 
spre sud-est la 30-65 grade lati
tudine sudică. Totodată racheta 
purtătoare poate fi observată în 
emisfera boreală după apusul 
soarelui, iar în emisfera australă 
înainte de răsăritul soarelui.

Noi eșecuri ale S.U.A.
în lansarea proiectilelor 

teleghidate

Un rezultat 
al dezvoltării 

rapide a economiei 
naționale a R. P. 

Albania
TIRANA 1 (Agerpres). — 

Presa albaneză din 31 octom
brie publică răspunsurile lui 
Mehmet Shehu, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P, 
Albania, la întrebările unor 
ziariști albanezi în legătură cu 
desființarea complectă a siste
mului de aprovizionare pe baze 
de cartele și rații.

Mehmet Shehu a declarat 
că desființarea definitivă a sis
temului pe baze de cartele și 
trecerea la comerțul liber pe 
baza prețurilor unice de stat 
reprezintă o nouă mărturie a 
avîntului nestăvilit al econo
miei socialiste a țării, a îmbu
nătățirii continue a bunăstării 
materiale a poporului.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a subliniat că factorul 
hotărîtor care a asigurat des
ființarea sistemului pe baze de 
cartele l-a constituit dezvolta
rea rapidă a economiei națio
nale a țării. Producția globală 
industrială va crește în anul 
1957 de 14 ori, în comparație 
cu perioada antebelică, iar 
producția mărfurilor de larg 
consum — de 14,3 ori.

Una din principalele condiții 
care au permis desființarea 
sistemului pe baze de cartele, 
subliniază Mehmet Shehu, a 
fost ajutorul frățesc acordat 
Albaniei de către Uniunea So
vietică și de țările de demo
crație populară.
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MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
anunțat, de la 1 noiembrie în 
U.R.S.S. au fost reduse prețu
rile de stat cu amănuntul la u- 
nele produse alimentare.

După cum relatează ziarul 
„Trud", prin noua reducere - de 
prețuri populația va realiza o 
economie anuală de peste o ju
mătate miliard ruble. Aceasta 
este cea de-a patra reducere de 
prețuri din Uniunea Sovietică in 
anul 1957 la produsele alimen
tare.

S-au efectuat reduceri de pre
țuri nu numai la produse ali

mentare. S-au ieftinit de aseme
nea aparatele de radio, aparate 
de radio cu pick-up, ceasuri, as
piratoare de praf și alte măr
furi.

Reducerea prețurilor cu amă
nuntul la produsele alimentare a 
devenit posibilă datorită faptului 
că în țară crește producția și 
cantitatea de produse alimentare 
colectate. In comparație cu 1955. 
anul acesta vor fi vindute popu
lației din U.R.S.S. mai multă 
carne cu 445.000 tone, lapte și 
produse lactate cu peste 6 mi
lioane tone, grăsimi animale cu 
aproape 150.000 tone.

1^7

Pentru combinatul de celuloză din Delta Dunării
FRAGA 1 (Agerpres).—CETERA 

transmite: Colectivul uzinei con
structoare de mașini nr. 1 ' din 
orașul Brno a terminat lucrările 
pentru proiectarea unei părți a 
utilajului giganticului combinat 
pentru producția celulozei din 
stuf pe care îl construiește în 
Delta Dunării Romîfiia, în cola
borare cu R.D. Germană, Cehoslo
vacia și Polonia. în prima etapă 
a construcției combinatului, uzina 
constructoare de mașini va livra

trei cazane recuperatoare, fiecare 
avînd înălțimea de 31 m. și greu
tatea de 1.000 tone, o coloană de 
evaporare în vid și utilaj ener
getic complect funcționînd pe 
bază de petrol și gaze naturale. 
Tehnologia de fabricație la noul 
combinat, care va produce apro
ximativ 200.000 tone de celuloză 
anual va fi dintre cele mai per
fecționate din lume în această ra
mură industrială.

0.

(Desen de KERȘIN)

31 octombrie două avioane tur
cești au zburat pe deasupra car
tierului Afrin de la nord-vestul 
orașului Aleppo, iar un alt avion 
turcesc a zburat pe deasupra 
cartierului Midan Akbas de la 
nord-estul orașului Aleppo.

Tot la 31 octombrie două avi
oane turcești cu reacție au zbu
rat pe deasupra teritoriului si
rian in direcția Irakului.

Comunicatul arată de aseme
nea că un avion cu patru motoa
re neidentificat a violat in a* 
ceeași zi spațiul aerian al Siriei 
zb rînd in direcția est-vest.

WASHINGTON 1 (Agerpres).— 
După cum anunță France Presse, 
la 31 octombrie Ministerul Apă
rării al S.U.A. a anunțat că up 
proiectil teleghidat lansat la 30 
octombrie de la 
perimentare Cap Canavaral din 
statul Florida a fost distrus pu
țin timp după lansarea sa din 
cauza relei funcționări a aparate
lor sale. Este vorba de un proiec
til intermediar de tip „Jupiter" 
construit de armata americană. 
După cum s-a anunțat, la 20 oc
tombrie, tot la Cap Canavaral, un 
proiectil teleghidat de același tip 
nu și-a putut lua zborul din ace
leași cauze.

centrul de ex-

Descoperirea este epocală: e de 
prisos ca satelitul să se învirte 
în jurul pătnintului. E prea costi
sitor și nu la îndemîna oricui. A- 
tunci ? Este posibil ca pămîntul să 
se învirte în jurul oricărui locui, 
tor al planetei noastre, căruia i se 
conferă astfel rolul de satelit. 
Simplu. Fără nici un fel de apa. 
rate speciale. Vom avea, deci, mi
liarde de sateliți ? Nu... Ca pă-
mlntul să ți se învîrtească în jur 
e nevoie să îndeplinești o condiție. 
Una singură, doar una. Să con. 
sumi... cocktail — satelit. Prima 
rotație are loc în pahar, următoa. 
rele avînd darul să te transforme 
iremediabil în satelit, cele terestre 
învîrtîndu-se in jurul tău. Practic, 
eficace.

Care va să zică, America poate 
poseda, cit ai bate din palme, sa- . 
teliți. (Fără nici o aluzie la re. 
centa vizită a lui Mac Millan la 
Washington). Sînt sateliți inven. ( 
tați în orașul Urik, în California, < 
de niște patroni de taverne.

Nu-l consolează pe dl. Dulles 2 . 
Așteptați...

America trebuie să posede sate. < 
llțl. N-au reușit savanțli? ■ Nu-i ni. < 
mic. Domnul Dulleș să doarmă li. < 
niștit. Congresul coaforilor din sta. ; 
tul Michigan l-a scos din încurcă, i 
tură. In lume, prestigiul ameri
can nu mai este șifonat. Bucu. i 
rați.vă, americani: la congres — 
după cum anunță „United Press" 
— a fost premiat un satelit ame- 1 
rican. E drept, nu zboară, ci tre- • 
bule numai purtat. Dar este un i 
satelit perfect. $i, în plus, consti. J 
tute... cea mai căutată coafură.

Se pare, însă, că cei din Califor. 
nia sînt mai inventivi. O agenție i 
de publicitate a organizat o Iote, i 
rie. Cumperi un loz. Nimic neobiș
nuit. Aparent. Loteria, însă, este i 
originală: pe fiecare loz cumpărat 1 
trebuie să ghicești cînd satelitul < 
artificial sovietic își va termina < 
rotațiile în jurul pămintului. Lo. i 
zuri au fost vîndute multe. Cîști.

gători nu s-au găsit. Se pare că în 
cosmos „sputnik".ul se simte bine 
și, deși îl este milă de bieții juca, 
tori la loteria din California, își 
continuă rotațiile în jurul pămîn. 
tului. Nu.i pentru prima oara cînd 
din pricina lui se pierd dolari. 
Doar, cînd s-a născut „sputnik“.ul 
bursa din New York s-a cutremu. 
rat...

Dar aceasta nu.i nimic pe lingă 
lucrurile îngrozitoare pe care le.a 
relatat „Associated Press". Biblio, 
teca Congresului S.U.A. „se 
teaptă la un inevitabil atac tur
bat". O atacă „sputnik".ul ? Nu, 
el e în cosmos și n-are decît gin. 
duri pașnice. Atunci? O atacă niște 
americani... Cine sînt ei ? Niște 
„roșii" care i-au scăpat lui Mac 
Charty ? Nici gînd. Sînt americani 
sută în sută. Au doar o manie : 
compun cîntece. Iar cum la biblio, 
teca Congresului S.U.A. se tnre» 
gistrează și drepturile de autor, 
aci este o teribilă înghesuială.

De ce acum mai mult ca oricînd? 
Din pricina satelitului... Pe piața 
americană domnește o invazie de 
cîntece care măcar în titlu posedă 
cuvîntul „satelit". Nici Hollywoo. 
dul nu pierde timpul. Revista „Va. 
riety" scria: „Hollywood aleargă 
în urma satelitului".

Deci, să recapitulăm faptele. A. 
merica posedă sateliți.

Nu unul, ci mai mulțl.
Invazie de sateliți în California, 

în Michigan, la biblioteca Congre. 
sului S.U.A... Sateliți în coafură, 
în muzică, în băutură... Plus în 
politică.

Mai lipsește unul singur.
— Unul singur ? — veți spune. 

Ce mai contează cînd ai atîția sa. 
teliți ?

Da, unul singur. Dar unul care 
să execute o mișcare devenită a. 
cum obișnuită, o mișcare pe care 
cotidian o consemnează agențiile 
de presă de pe mapamond: rota, 
fia in jurul pămintului.

E. O.

TELEGRAME
Cu ocazia zilei de naștere a regelui Afganistanului dr. Petru 

Groza, Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a R. P« 
Romîne i-a adresat următoarea telegramă:

MOSCOVA. La I noiembrie N.S. Cu 413 voturi contra 197 Djelal Ba- 
Hrușciov, membru a! Prezidiului yar a fost reales președinte al Re- 
Sovietului" Suprem ai U.R.S.S. și publici 
N. A. Bulganin, președintele Con. 
siliului de Miniștri al U.R.S.S. au 
primit pe A Masud Ansari, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Iranului în U.R.S.S. în 
legătură cu apropiata sa plecare 
din Uniunea Sovietică și au avut 
cu el o convorbire prietenească și parcurs distanța de 7.200 km. 
cordială. La convorbire a luat 
parte V. S. Semenov, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S

ANKARA. Vineri după amiază a 
avut loc prima ședință a noului 
Medjlis turc /parlamentul) ales la 
27 octombrie a c După cum anun
ță postul de radio Ankara ședința 
de vineri a fost consacrată ale. 
gerii biroului Medjlisului (parla
mentul). Președinte al Medjli- 
sului a fost reales Refik Koraltan. 
După aceea deputății au trecut la 
alegerea președintelui Republicii, birman U Kyaw Nyein.

PHENIAN. La 31 octombrie a 
sosit în R.P.D. Coreeană un avion 
sovietic cu reacție ,,TU-104". înir.o 
convorbire cu reprezentanții pre- 
sei, comandantul echipajului, G. /. 
Bîkov. a declara! că, zburînd la o 
înălțime de 10.000 m.. avionul a

pe 
ruta Moscova.Omsk, Irkutsk-Pekin. 
Phenian în 8,30 ore. Viteza medie 
a avionului a fost de 900—950 
km. pe oră.

SOFIA La I noiembrie s-a des
chis la Sofia sesiunea Adunării 
Populare a Bulgariei.

VARȘOVIA. La invitația guver
nului R. P. Polone a sosit la Var
șovia o delegație guvernamentală 
birmană condusă de vicepremieru'.

Majestății Sale Regale MOHAMED ZAHIR ȘAH 
Rege al Afganistanului

Kabul

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Majestății Voastre Re
gale, vă rog să primiți, Majestate, cele mai sincere urări de sănă
tate și fericire.

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

La aceasta s-a primit următorul răspuns :

Excelenței Sale Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
București

Mulțumind Excelenței Voastre pentru amabi-lul mesaj pe care a 
binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia aniversării nașterii mele, țin 
să exprim Excelenței Voastre sincere urări de fericire personală și 
de prosperitate a Romîniei.

MOHAMED ZAHIR ȘAH 
 Regele Afganistanului
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