
Pentru un larg schimb de experiență
intre organizațiile U.T.M. de la sate
în vederea atragerii tineretului

pe calea socialismului
Dragi tovarăși,
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Comuna noastră are 446 de 
familii. Trăim pe o limbă de 
pămînt încercuită de apele 
Șiretului ‘ ‘ •
nostru e 
cași, de 
p bucată 
din greu

Regimul
populară a dat oamenilor no
ștri pămînt și părnîntul e bun, 

rodnic.
Astăzi în sat avem trei în

tovărășiri în care au intrat 350 
de familii.

Putem să facem din satul 
nostru o adevărată grădină. 
Începuturile sînt promițătoare. 

De cînd am pornit să muncim 
în comun dobîndim roade bo
gate și vedem tot mai limpe
de din zi în zi că în fața 
noastră se deschid perspective 
minunate. Mulți dintre cei 
care muncesc azi în întovără
șiri crezuseră într-un timp că 
dacă o să intre în întovără
șire n-o să se mai poată bu
cura de roadele muncii lor, că 
o să piardă tot ce-au agoni
sit, că fetele o să le rămină 
nemăritate. Unii dintre ei sînt 
acum în conducerea întovără
șirii. Cînd își amintesc de 
cum gîndeau rîd și lasă pri
virile în pămînt de rușine.

Dar cu toate succesele tre
buie să vă mărturisim 
mai țin în loc destule 
tați.

Mai sînt încă țărani 
citori printre care unii

și ale Putnei. Satul 
un sat de foști clă- 
oameni care pentru 
de pîine au trudit 
pe moșia boierului, 

de democrație

de spus. Ea a făcut lucruri 
bune. Noi ne dăm însă sea
ma 
mai 
ției 
mai 
vor 
colectivă, trebuie să atragem 
pe toți tinerii din comună,
nu numai pe utemiști. Dar 
la noi sînt chiar utemiști 
care nu răspund așa cum ar 
trebui la sarcini. Ne-ar fi de 
mare folos dacă ne-ați scrie 
cum ați reușit voi să atra- 
geți pe toți tinerii din co
mună în gospodărie colectivă.

că pentru a sprijini*' cit 
serios munca organiza- 

de partid, a oamenilor 
in vîrstă de la noi, care 
să creeze o gospodărie

Scrisoare desch'să 
tinerilor colectiviști 

diu Topraisar

în curînd și noi ; 
o să izbutim ; 
să dăm viață ; 
viselor pe care ; 
le nutrim. ;

Încă odată • 
dragi tovarăși, • 
vă rugăm să • 
ne împărtășiți -•..... . ..... .
experiența voastră de muncă 
pentru cauza socialismului la 
sate. Vrem să ne cunoaștem 
mai bine, să vă simțim spriji
nul în lupta pentru aceiași 
cauză.

Cu salutări tovărășești. 
In numele tineretului 

din întovărășirea „A 31-a 
Aniversare" comuna Călieni 
raionul Liești — regiunea 

Galați
JUGARU VASILE

Proletari din toate țările, urtiți-vă!

unui cTntec
Inererului

să-i

Mă
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că ne 
greu-

mun- 
____ r____  ___ tineri, 
care mai șovăie. Noi utemiștii 
luptăm să-i ajutăm.

Și la noi sînt condiții de 
creare a unei gospodării co
lective. Cîteva cereri au și 
fost semnate, iar mulți din 
țăranii din întovărășiri au în
ceput să discute între ei po
sibilitatea trecerii din întovă
rășire în gospodărie. Au au
zit de succesele obținute de 
colectiviști pretutindeni și 
doresc ca și ei să-și fău
rească o viață mai buna.

Și despre munca organiza
ției noastre am avea multe

V-am ruga să ne scrieți pe 
larg despre acestea.

Știm că și la voi a existat 
o întovărășire care s-a alipit 
gospodăriei co-lective. Cum 
s-a întîmplat asta ? Cum s-au 
hotărît întovărășiți! din To
praisar să intre în gospo
dărie ? Din ziar am aflat că 
mama Lizicăi amar se 
mea c-o să-i rămînă fata 
măritată. Tot de acolo 
aflat că în curînd o să 
mărite și că are zestre buni
cică. Povestiți-ne mai pe 
larg despre aceasta că și pe 
la noi sînt tinere și mame 
care ridică într-un mod 
șit problema zestrei.

Apoi am mai vrea să 
cu ce se ocupă Abadi 
nasam, că știm că are 70 
ani și noi avem bunici 
vîrsta lui. Tare am vrea 
știm cum sînt bătrînii ajuto
rați de tineret.

De asemenea v-am rugat să 
ne arătați cum munciți voi, 
tinerii, cum sîntețl organizați 
în sînul gospodăriei, ce re
zultate aveți...

Vă punem aceste întrebări 
pentru că sîntem convinși că

te- 
ne- 
am 
se

gre-

știm
Me

de 
de 
să

iF _ _ ___
f e secretarul organizației 
i de bază U.T.M.

★
REDACȚIA CONSIDERA 

CA SCRISOAREA DE MAI 
JOS PREZINTĂ UN DEOSE
BIT INTERES PENTRU ÎM
BOGĂȚIREA EXPERIENȚEI 
ORGANIZAȚIILOR U.T.M. 
DE LA SATE. RUGAM PE 
ACEASTA CALE PE UTE
MIȘTII DIN TOPRAISAR SA 
LE IMPARTAȘEASCA DIN 
EXPERIENȚA LOR TINERI
LOR DIN CALIEN1.

ZIARUL VA PUNE LA 
DISPOZIȚIA TUTUROR OR
GANELOR Șl ORGANIZA
ȚIILOR U.T.M. DE LA SATE 
PAGINILE SALE, PENTRU 
A-ȘI FACE CUNOSCUT* 
EXPERIENȚA LOR BUNA, 
IN MUNCA DE ATRAGERE 
A TINERETULUI PE CALEA 
TRANSFORMĂRII SOCIA
LISTE A AGRICULTURII.
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Elevul primește îndrumări de la maistru
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Din noul peisaj industrial al patriei
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Instalația D.A.V. (distilare atmosferică vacuum) de la rafinăria 
din Onești. ,

, „C._____ V Foto: AGERPRES

Eficacitatea conlucrării
dintre școală și uzină

Cu trei ani în urmă, în toamna 
anului 1955 a luat ființă la Școa
la medie de 10 ani „Aurel Vlaicu" 
în actuala clasă a X-a F, paralel 
cu activitatea școlară, în cadrul 
acțiunii de politehnizare a învăță- 
mintului, o activitate tehnică. Con
ducerea școlii și-a propus să expe
rimenteze de la început una din
tre formele cele mai avansate 
ale politehnizării învățămîntului: 
practica directă a elevilor în în
treprinderi.

Uzinele „Grivița Roșie" cu care 
școala are strînse legături, este 
întreprinderea gazdă: mulți dintre 
elevi sînt de altfel fii ai munci
torilor din uzină și poate viitorii 
ei muncitori, tehnicieni sau ingi
neri. Pentru început, s-a pus la 
dispoziția elevilor un atelier de 
instructaj dotat cu toate uneltele 
necesare însușirii cunoștințelor de 
lăcătușerie. Ca instructori au fost 
trimiși doi specialiști din uzină 
Ene Florea și Nica Luter. Am 
discutat cu ei acum după trei ani 
de experiență.

Abuzuri „locative66
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Delegația guvernamentala
a Republicii Populare Romîne

cara va participa Ia funeraliile 
președintelui Republicii Cehoslovace 
ANTONIN ZAPOTOCKY

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, Prezidiul Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne au numit o delegație 
guvernamentală care va participa la funeraliile 
președintelui Republicii Cehoslovace, Antonin 
Zapotocky, alcătuită din tovarășii: Petre Borilă 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducă
torul delegației; general colonel Leontin Sălăjan, 
membru supleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., ministrul Forțelor Armate, Avram Bu- 
naciu, membru al C.C. al P.M.R., secretarul Pre
zidiului Marii Adunări Naționale a R.P. Romîne, 
Gheorghe Vidrașcu, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.P. Romîne în Republica Ceho
slovacă.

Vineri dimineața delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Romine care va participa la 
funeraliile președintelui Republicii Cehoslovace, 
Antonin Zapotocky, a părăsit Capitala plecînd spre 
Praga.

La plecarea delegației au fost de față tovarășii: 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Alexandru Dră- 
ghici, J. Fazekaș, VI. Gheorghiu, A. Mălnășan, 
generalii locotenenți I. Tutoveanu și A. Floca, Ion 
Rab. director în ministerul Afacerilor Externe și 
alții.

A asistat Ivan Rohall Illkiv, ambasadorul R. 
Cehoslovace la București șl colonelul Miloslav 
Hoppe, atașat militar.

(Agerpres)

Un om mergea pe 
uliță prin întuneric, 
călcînd cu bocancii 
la întîmplare prin 
băltoace, fără să 
mai caute potecile 
zvîntate de la mar
gine.

Ajungînd în fața 
casei lui Blagu, o- 
mul ridică bățul pe 
care-l ținuse la sub
țioară, dar cînd să 
ciocănească cu el în 
poartă se opri 
dădu căciula 
ceafă. Se uită
fereastra luminată 
slab și rămase pe 
gînduri. Ce să facă 
el acuma, să intre 
sau să nu intre ? 
Vorbele pe care tre
buia să i le spună 
lui Blagu îi ședeau 
în vîrful limbii și 
dacă nu i le spune 
acuma, n-o 
poată odihni 
noaptea. S

și-fi 
pe 
la

să se 
r _ toată
noaptea. Se gîndi 
însă că omul s-o fi 
culcat și ar fi cam 
fără cuviință să intre 
la el acuma să-l 
scoale, să-l deranje
ze.

Cu toate astea nu 
se hotărî să plece 
înapoi acasă. Să mai 
aștepte nițel, poate 
iese omul pe-afară 
prin curte, pe la vite 
și-l cheamă la gard 
să stea de vorbă. Ion 
Ștucă avea de gînd 
să-i spună vreo cîteva 
vorbe grele. Bine 
măi, omule, cum îl 
lași tu pe fiu-tău să 
se lege de oameni și 
să scornească tot fe
lul de lucruri des
pre ei? Tu ai auzit 
ce-a făcut cu mine ? 
N-ai auzit ?! Da* tu 
nu trăiești în sat, nu 
te interesezi ce face 
băiatul tău ?

Și i-ar spune el 
care-i toată tamja. 
Băiatul lui, Marin, și 
cu alți băieți din sat, 
utemiști (de fapt, el 
e „tartorul" lor) au

făcut și ei o echipă 
de agitatori și se duc 
pe la oameni să-i 
lămurească să intre 
în întovărășire, 
rog, flăcăii erau bă
ieți de oameni cum
secade, harnici și cu 
minte. Au mers ei 
pe la mulți gospo
dari și i-au lămurit. 
Satul era aproape 
tot înscris la întovă
rășire. El însă nu se 
înscrisese. Echipele 
de lămurire nu-l prea 
găsiseră pe acasă și 
nici el nu făcea în 
așa fel îneît să le 
iasă dinainte. Las-că 
o să mă înscriu și 
eu, mai e vreme, se 
liniștea el singur. Dar 
într-o zi, cînd cio
cănea ceva prin 
curte îi vede pe 
băieți pe uliță. Hait, 
ăștia la mine vin I 
•— și-a zis și, fără să 
știe nici el de ce, a 
fugit repede în casă. 
Băieții pe semne că 
l-au zărit pentru că 
au venit pînă în pra
gul casei și-au cio
cănit. Ion Ștucă șe
dea ascuns după ușă 
și asculta, stînd în 
cumpănă dacă să le 
deschidă sau nu. 
Le-ar fi deschis el 
imediat, dar acum ti 
era rușine că n-a stat 
de la început de 
vorbă cu ei. Așa că 
acuma, fie ce-o fi, 
ședea acolo și tăcea 
chitic. Băieții, mai 
pezevenghi, bănuise- 
ră ei că omul e pe-a-' 
proape și-ncepură să 
vorbească cu el.

— Bine bre, nene 
Ioane, se poate să 
nu stai mata de vor
bă cu noi ? Da* ce 
noi sîntem balauri, 
mîncăm oamenii ? 
Noi am venit așa, să 
stăm la o vorbă.

ION BAIEȘU
( Continuare 
în pag. 3-a)

Cu cîteva luni in urmă în co
loanele ziarului nostru a apărut 
un articol despre nerespectarea 
unor drepturi legale ale tinerilor 
muncitori la uzinele de vagoane 
„Gh. Dimitrov". In acel articol 
se arăta că o serie de funcțio
nari ai sfatului popular orășe. 
nesc, încâlcind legile in vigoare, 
au luat localul căminului fabricii 
dîndu-i altă întrebuințare. In lo
cul unui răspuns din partea sfa
tului popular orășenesc Arad, pu
blicăm în rindurile de față ve
stea unui alt abuz, de data acea
sta față de tinerii muncitori de 
la întreprinderea „Teba“.

Această întreprindere avea în 
strada Krupskaia nr. 5 un cămin 
destul de spațios pentru fete și 
pentru băieți. întreprinderea l-a 
amenajat în așa fel ca să aibă un 
aspect civilizat. Căminul era proas
păt zugrăvit, la ferestre avea 
perdele, pe jos covoare, pe mese 
fețe de mese. Se che.tuiseră nu 
de mult 13.000 lei la schimbarea 
conductelor, pentru mărirea de
bitului de apă. Se pregătise chiar 
începerea lucrărilor de instalare 
a caloriferelor. Tinerii muncitori 
și muncitoare erau mulțumiți. La 
eforturile lor susținute în pro
ducție. conducerea întreprinderii 
răspundea cu condiții de trai din 
ce în ce mai bune.

Pînă aici totul decurgea nor
mal, ca in sutele de fabrici ale 
țării unde se acordă tineretului o 
grijă părintească.

Intr-o zi, însă, reprezentanții 
unei instituții din oraș au venit 
la întreprindere să-i propună un 
schimb de localuri. întreprinde
rea urma să cedeze localul cămi
nului și să primească în schimb 
alte două case și anume vila 
„Doina" (din imediata apropiere 
a întreprinderii) și alta în calea 
Aurel Vlaicu nr. 82.

Cum propunerea venea în sco
pul unei mai bune împărțiri ad
ministrative a respectivei institu
ții, ea a fost acceptată. S-a și 
mers Ia sfatul popular pentru în
tocmirea formelor necesare. Func
ționarii în drept să avizeze nu au

acceptat. In schimb, după un 
timp, fără avizul favorabil al 
conducerii întreprinderii și fără 
nici o formă legală întccmită, fa
brica s-a trezit cu căminul eva
cuat.

Și cu casele care trebuiau re
partizate tinerilor ce s-a întîm- 
plat ?

Vila „Doina" unde întreprinde
rea voia să amenajeze căminul 
fetelor a fost transformată în 
locuințe ,în felul următor. In loc 
să locuiască aici in condiții nor-

..lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

In locul unui cămin de 
tineret dizolvat abuziv — 

două apartamente 
comode

'Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
male 40 (patru zeci) de tinere 
muncitoare, s-a mutat la parter, în 
numeroase camere, un tînăr, unul 
singur, fără măcar să fie căsăto
rit. Cine ? Inginerul Cornel Sori- 
țeu, vicepreședinte al sfatului 
popular orășenesc. Celelalte pa
tru camere de ia etaj au fost 
ocupate de... Ilie Miclea, secreta
rul sfatului popular orășenesc.

Persoanele amintite, acțio- 
nînd în cazul de față ilegal 
în numele unui organ stimat, 
sfatul popular orășenesc, au 
îngroșat, chipurile pentru lăr
girea spațiului locativ destinat 
populației, propriul lor cojoc, ma- 
nifestînd în realitate o atitudine 
de dispreț contrarie politicii par
tidului față de muncitori.

Am vizitat acum cîteva zile în
treprinderea „Teba“. Tovarășii 
Alfred Mittelman, directorul în
treprinderii și Ludovic Szvercsâk, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. ne-au spus multe cuvinte 
de laudă despre comportarea în 
muncă a tinerilor care locuiesc 
în cămin.

Acum in cîteva camere mici 
sînt cazate un număr prea mare 
de fete. Aceste camere se gă-

sesc într-un cartier mărginaș 
al orașului, la etaj, într-o 
clădire cu mai multe locuințe 
particulare.

Am stat de vorbă cu mai mulțȚ 
căminiști, printre care și tînăra 
fruntașă în producție Maricica 
Vlase.

— Eu cîștig bine. Mi-am cum
părat mai multe rochii, ca multe 
din fetele noastre. Le țin îngră
mădite, șifonate, fiindcă nu avem 
decit un dulap și nici unde să le 
punem.

De altfel Sanepidul orășenesc 
nici nu a dat autorizație de 
funcționare pentru acest cămin, 
intrucit nu îndeplinește nici una 
din condițiile sanitare necesare 
conviețuirii în comun.

La băieți, acum tolerați în că
minul altei întreprinderi, condi
țiile de trai sînt asemănătoare.

Conducerea întreprinderii nu 
trebuie să se complacă intr-o ase
menea situație. Era necesar ca 
ea să fi cerut forurilor în drept 
să se ia imediat măsuri împotriva 
celor vinovați, mai ales că anu
mite persoane de la sfatul popu
lar orășenesc la fel au procedat 
și cu căminul tinerilor muncitori 
de la uzinele „30 Decembrie".

Comitetul orășenesc U. T. M. 
care pînă acum a manifestat 
multă indolență atunci cînd a 
fost vorba de respectarea dreptu
rilor legale ale tinerilor munci
tori este dator să analizeze con
dițiile pe care tinerii muncitori 
din Arad le au asigurate în că
minele muncitorești, să propună 
comitetului orășenesc de partid 
măsuri de sancționare a celor vi
novați și de îndreptare a situa
ției.

CONSTANTIN BUCUR 
corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea Timi

șoara.
DANIEL NICULAEȘ 

responsabilul comisiei Tineret 
muncitoresc a Comitetului re

gional U.T.M. Timișoara.

— La început a fost mai greu. 
Elevii n-aveau cunoștințe de de
sen tehnic, de tehnologia metale
lor. Nu se stabilise o corelație în
tre materiile predate în școală și 
cunoștințele însușite practic în a- 
telier. Treptat, situația s-a schim
bat. Profesorii, dirigintele clasei 
și directorul școlii au vizitat în 
repetate rînduri pe elevi la locul 
de muncă, au studiat lipsurile, au 
luat măsuri.
în atelier se lucra după progra

ma școlilor profesionale. La început 
elevii primeau cunoștințe teoretice 
(cunoașterea atelierului, tehnica 
securității, cunoașterea metalelor, 
a sculelor etc.). S-a trecut apoi 
la însușirea operațiilor practice, 
la executarea unor piese din ce în 
ce mai complicate.

După un an și jumătate elevii 
erau capabili să execute cu destulă 
siguranță majoritatea operațiilor 
de lăcătușerie fără de care nu se 
poate lucra în metalurgie. Pasul 
următor a constat în trecerea ele
vilor de la activitatea în atelierul- 
școală la practica în secțiile pro
ductive ale uzinelor. Fiecare din
tre ei a fost repartizat pe lîngă 
un muncitor fruntaș pentru însu
șirea principalelor operații ale 
lucrului la strung.

★
L-am văzut la strung pe elevul 

Ghervasia Ion. Primea îndrumă
rile muncitorului Păunoiu Marin.

Strungarul -Păunoiu a absolvit 
școala profesională și acum urmea
ză cursurile liceului seral. Gher
vasia Ion, unul dintre cei mai 
buni elevi ai liceului, învață mî- 
nuirea strungului la mașina lui 
Păunoiu.

Elevii liceului ,.Aurel Vlaicu" 
își însușesc cu destulă repeziciune

deprinderile practice, muncitorii 
sînt mulțumiți de ei. Elevul Nico- 
lau Cornel, de pildă, lucrează la 
sectorul locomotive. Piesele mai 
simple le execută de acum singur 
la strung.

— Azi aș fi putut lipsi, ne spu
nea meșterul Vințeanu Gheorghe 
pe lingă care lucrează elevul.

— Aveți 
mașina ?

— De ce

încredere să-i lăsați

nu ? Iată-l l
★

obținute de clasa aSuccesele ___   _
X-a F au determinat conducerea 
școlii să extindă munca de poli
tehnizare la încă 16 clase. Para
lel cu atelierul de la Uzinele 
„Grivița Roșie" funcționează acum 
pe lîngă Școala medie „Aurel 
Vlaicu" un atelier de mecanică 
și unul de tîmplărie. Numărul 
specialiștilor instructori a crescut 
de la 2 la 8. Poiitehnizarea a 
fost extinsă la întreg cursul mediu 
al școlii. Nici chiar faptul că de 
anul trecut școala este mixtă, n-a 
prezentat nici un fel de inconve
nient : fetele se descurcă tot așa 
de bine în atelier ca și băieții.

★
Se pare însă, că în ultimul timp 

profesorii și diriginții claselor au 
slăbit interesul pentru munca de 
politehnizare, dau semne de plic
tiseală și se duc din ce în ce mai 
rar pe la uzine.

Rezultatele obținute pînă acum 
nu-i îndreptățește de loc să 
slăbească ritmul de muncă -cu 
care au pornit. Dimpotrivă, acest 
ritm trebuie înviorat ca succesele 
să fie și mai mari.

E. FLORESCU

Delegația guvernamentală sovietică 
care a participat la funeraliile tovarășului 

a părăsit CapitalaGrigore Preoteasa
Vineri seara a părăsit Capitala, înapoindu-se la 

Moscova, delegația guvernamentală sovietică desem
nată de Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și C.C. al 
P. C. U. S. să participe la funeraliile tovarășului 
Grigore Preoteasa. Delegația a fost formată din to
varășii : Leonid Brejnev, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Pa- 
tolicev, membru al C.C. al P.C.U.S., prim locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., Nikolai 
Bobrovnikov, membru al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Comitetului executiv al Sovietului orășenesc

Moscova, Aleksei Epișev, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în R. P. Romînă, 
Vladimir Tîșcenko, șef de secție adjunct al C.C. al 
P.C.U.S.

La aeroport delegația a fost condusă de tovarășii: 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Alexandru Dră- 
ghici, Janoș Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, membri 
ai C.C. al P.M.R., miniștri.

Au fost de față membrii Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

(Agerpres)

Oradea. Podul vechi peste 
Cri?-

? Foto: N. STELORIANRolul
Aproape zilnic la sfatul popu

lar al orașului Galați se prezintă 
numeroși cetățeni care solicită re
zolvarea unor probleme, ce la pri
ma vedere ar părea că sînt pur 
și simplu niște chestiuni adminis
trative care pot fi soluționate prin 
simpla eliberare a unui certificat 
sau a unei adeverințe.

Cercetate însă mai adînc, multe 
dintre ele ridică probleme educa
tive, complexe, unele — de care 
vreau să ne ocupăm — privind 
soarta copiilor, a creșterii și dez
voltării lor pe baza unor princi
pii corespunzătoare societății noa
stre.

Cereri de înfieri, de înființa
rea unor tutele, eliberarea unei 
adeverințe pentru încasarea alo
cației de stat pentru copii etc... 
fiecare din ele evidențiază o 
problemă legată deseori de exis
tența și dezvoltarea unor viitori 
cetățeni.

Legiuirile de azi au creat dis- 
pozițiuni 
menite să 
punzătoare 
minorilor.

Codul familiei, 
principiul 
protecția 
oglindește 
nostru, de 
mai favorabile de dezvoltare a

normative suficiente 
asigure condiții cores- 
unei educații juste a

dezvoltă 
privind

care 
constituțional 
mamei și copilului, 
preocuparea statului 
a crea condițiuni cît

sfatului popular 
în educația minorilor

minorilor. începînd cu căsătoria ale sfaturilor populare care înde- 
— continuînd cu instituția înfie- ” ............... - — -
rii, a tutelei și curatelei, peste tot ___ ____ _ w
se vede preocuparea de căpetenie rii locale de stat, în regimul nos- 
a puterii populare — sprijinirea, tru, să aibă în complexul său de 

preocupări, această importantă 
problemă de stat: creșterea și edu
carea tinerei generații prin găsi
rea celui mai potrivit mediu de 
dezvoltare al acesteia.

Comitetul executiv al sfatului 
popular al orașului 
nut uncie succese 
sa privind educația 

Astfel numai în 
an numeroase familii au solicitat 
comitetului executiv al acestui 
oraș să Ii se încredințeze copii mi
nori fără părinți, spre creștere și 
educare. în urma analizelor fă
cute și a unor minuțioase cerce
tări, comitetul executiv a încredin
țat prin deciziile sale, unui nu
măr de 63 de familii cîte un co
pil. Pentru a crea acestor copii 
condiții și mai prielnice de dez
voltare, comitetul executiv a alo
cat pentru familiile respective su
ma de 110.090 Iei. Tot în cursul 
acestui an, 121 de familii au în
fiat cîte un copil. In același timp, 
autoritatea tutelară a apărat în in
stanță de judecată, la diferite pro-

a puterii populare — t,...,.......
educarea și dezvoltarea sănătoasă 
a tinerei generații.

Legiuitorul merge pînă acolo 
îneît dacă sănătatea și dezvoltarea 
fizică a copilului este primejduită 
prin modul de exercitare a drep
turilor părintești, prin purtarea a- 
buzivă ori prin neglijență gra
vă în îndeplinirea îndatoririlor 
de părinte, ori dacă educarea, în
vățătura sau pregătirea profesio
nală a copiilor nu se face în spi
rit de devotament față de R.P.R., 
părintele poate fi decăzut din 
drepturile părintești iar copilul în
credințat pentru creștere și edu
care unei alte familii sau unui 
institut de ocrotire,

încurajați do aceste dispozițiuni 
legale, numeroși cetățeni se adre
sează cu încredere organelor în 
drept, solicitînd rezolvarea unor 
problema deseori gingașe, discrete, 
stăpînite de sentimentul duioșiei, 
iubirei, prieteniei și recunoștinței.

Un rol deosebit în rezolvarea 
unor situații de acest gen a fost 
încredințat comitetelor executive

plinesc atribuții de autorități tute
lare. Este firesc ca organul pute-

Galați a obți- 
în activitatea 
minorilor.
cursul acestui

cese, apărînd interesele minorilor 
atunci cînd ele erau primejduite 
prin diferite acțiuni.

Dacă Dumbravă Petrică se 
bucură astăzi de o creștere și o 
ocrotire părintească în familia con
structorului de nave Mihai Va- 
sile, dacă micuța Constanța are 
astăzi un tată și o mamă, în per
soana soților Maria și Mihail Pa
săre, dacă atîția și atîția copii din 
căminele „Ana Ipătescu", „Haia 
Lifșit" și „Olga .Banele" cresc și 
se dezvoltă în condiții normale, 
aceasta se datorește noii atitudini 
a cetățenilor și grijii permanente 
a statului nostru.

Cu toate realizările obținute de 
organul tutelar se manifestă totuși 
o serie de lipsuri în această direc
ție. Așa de pildă, verificarea pe 
teren a felului cum sînt îngrijiți 
copiii înfiați, nu se face în mod 
permanent și organizat. De ase
menea, nu se urmărește felul în 
care tutorii chel’uiesc veniturile 
minorilor.

In cursul acestui an, n-au fost
C. STOREȘTEANU

Delegația 
de vechi membri 
ai P. C. U. S. 
în vizita la 

„Casa Scînteii"
Combinatul Poligrafic „Casa 

Scînteii" a primit vineri dimi
neața oaspeți deosebiți: un grup 
de vechi membri ai P.C.U.S., 
care se află în vizită în țara 
noastră.

• Prin secțiile combinatului oas
peții au fost conduși de repre
zentanți ai conducerii adminis
trative și ai comitetului de par
tid. Membrii delegației au mani
festat un viu interes pentru ac
tivitatea ce se desfășoară în 
secțiile linotipe, paginație, ste
reotipie și rotativă — unde 
munca este în cea mai mare par
te mecanizată.

La sfîrșitul vizitei a avut loc 
o întîlnire tovărășească între 
grupul de vechi membri ai 
P.C.U.S. și conducători adminis
trativi, de partid și sindicali din 
cadrul combinatului.

(Agerpres). '



SA-L CUNOAȘTEM PE

HÂ „Caleașca de aur“

LADISLAU KONYA
Un nume care pentru cei mai 

mulți era necunoscut pînă acum 
cîteva luni și deodată a erupt în 
viața muzicală a țării noastre și 
în cea internațională. Abonat, par. 
că, la premiul I, Ladislau Konya 
s-a situat în fruntea palmaresului 
la concursurile de canto de la 
București, Moscova, Geneva și 
Toulouse. Cine este acest tînăr 
despre care Radioteleviziunea fran
ceză spunea că are „una din cele 
mai frumoase voci din lume" și la 
care toți criticii remarcau un ex
cepțional temperament dramatic 
și un gust muzical rafinat ? Po. 
vestea aceasta începe cu 23 de ani 
în urmă, la...

— 4 August 1934 — mi-a răs
puns Ladislau Konya în cursul 

, interviului care i 1-am cerut — 
în comuna Ceaușul de Cîmpie din 
Regiunea Autonomă Maghiară. A- 
colo m-am născut...

Deci, școala elementară la școa- 
la din comună. Apoi, în 1946, 
s-a organizat un concurs cu bur. 
se pe un an pentru elevii buni și 
săraci ca să-și continue studiile 
la Tg-Mureș. împreună cu alți 32 
elevi am obținut aceste burse care 
constau în îmbrăcăminte, hrană $1 
locuință. In anul următor am ră. 
mas la liceu. Apoi m-am înscris la 
o școală... sportivă din Tg.-Mu- 
reș...

— Preocupări muzicale paralele ?
— Nu. îmi plăcea să cînt, dar 

aș minți dacă aș spune că eram 
preocupat de muzică. Cîntam din 
cînd în cînd cu corul școlii, diri. 
jor fiind I. Petrucă, dar gîndul să 
învăț mi-a fost sugerat ae o fată 
care lua lecții de canto cu profe- 
soara Ella Ciky la Ateneul popular 
local. M-am dus și eu să învăț. 
Bineînțeles voiam să învăț să cînt 
bucăți mari dar, înțeleaptă, profe. 
soara voia să încep prin a face 
vocalize. Mărturisesc că vocalizele 
nu mă tentau și am renunțat... 
Profesoara a insistat, a vorbit și 
cu părinții mei și de-abia în 1952 
am reînceput studiul cu dînsa.

— Ii sîntem recunoscători pen. 
tru această insistență.

— Terminasem între timp școala 
sportivă. Gîndul mă frămînta să-mi 
continui studiile șl m-am angajat 
la C.F.R. la Tg.-Mureș, unde am 
cîntat în ansamblu ca solist și co
rist. Un an am lucrat în aceste 
condiții. S-a anunțat al IlI-lea con
curs al echipelor artistice sindi
cale. Am trecut de faza de uzină. 
Direcția C.F.R. a preluat toate 
cheltuielile legate de studiul meu. 
Stimulat de aceasta, studiind...

— Cu tenacitatea care știu că-1 
caracterizează pe Ladislau Konya...

— Studiind cu profesoara mea, 
m-am pregătit pentru faza pe oraș, 
de unde am trecut în faza raio
nală, apoi în cea regională și în 
mai 1953, am intrat în faza națio, 
nală la București unde am cîntat 
un cîntec popular secuiesc și un 
cîntec în trei limbi — romînă, ma
ghiară, rusă iar ca „bis" cîntecul 
„Pe Mureș și pe Tîrnave". Atunci 
mi s-a oferit să lucrez la C.C.S. 
La începutul lui iunie am hotărît 
să accept propunerea și de îndată, 
am plecat la Sinaia în cantona, 
ment pentru Festival. Am fost 
mîndru de faptul că în acel con.

curs corul nostru C.C.S. a luat 
premiul I. La puțină vreme Ansam
blul a plecat în Austria obținând 
un frumos succes. Din ce în ce mă 
simțeam mai legat de acest an
samblu care m-a ajutat mult în 
dezvoltarea mea. Am început să 
iau lecții cu prof. Costescu-Duca 
și pot să spun că în casa profeso
rului am găsit un nou cămin. In 
anul 1956 am fost numit solist. In 
acea vreme am avut durerea să-l 
pierd pe maestrul meu, prof. Cos- 
tescu-Duca. Din fericire prof. Mel- 
nic, care a început să mă îndrume 
de atunci, folosea aceleași meto. 
de de școală de canto astfel îneît 
mi-am putut continua studiile fără 
mari zdruncinări. In 1956 am in
trat la Conservator la clasa de 
canto a maestrului Petre Ștefă- 
nescu Goangă, eminentul nostru 
cântăreț.

— $i astfel ajungem la cele 7 
luni care au adus faima numelui 
de Konya. Deci, mai întîi, Bucu- 
rești-Martie 1957.

— Era prima mea ieșire în fața 
publicului bucureștean, ca solist. 
Am pus tot sufletul în pregătirea 
pentru acest concurs care, pot s-o 
spun mi-a părut a fi cel mai greu 
din cele patru la care am pârtiei, 
pat. M-am transpus complect în ro
lurile cîntate (două zile m-am re. 
simțit de pe urma efortului 
vos).

A urmat Moscova... Mulți 
curenți și un juriu cuprinzînd 
tăreți de renume mondial : 
Schipa, Valeria Barsova, ș. a. Am 
cîntat muzică de Pergolese, Gre- 
cianinov și Borodin în prima eta
pă, apoi un lied de Strauss și o 
arie din „Andrea Chenier" de 
Giordano. Cînd Tito Schipa m-a 
sărutat, emoția m-a copleșit. Este 
un moment pe care nu-1 voi uita 
niciodată.

— Valeria Barsova a scris un 
articol foarte elogios în „Sovets- 
kaia Kultura44, și „Pravda" te-a 
elogiat. Un frumos succes pentru 
țara noastră.

— Țara noastră e bine cunos. 
cută pentru școala ei de canto și 
la concursuri cântăreții romîni sînt 
temuți.

— La Geneva văd că ziarul 
„La Suisse" se întreba : „Oare 
din nou un candidat romîn va 
marca, așa cum a făcut-o îq anul 
trecut Dan Iordăchescu, concur
sul de cîntăreți?“ și apoi nu con. 
tenea tn laude cu privire la mu
zicalitatea, dramatismul vocii du. 
mitale. Dar pînă să ajungem la 
Geneva, mi se pare că trebuie să 
vorbim de Budapesta.

— Intr-adevăr, am întreprins tn 
cadrul Ansamblului C.C.S. un tur
neu în Ungaria unde am cîntat 
piese romînești și maghiare. Reîn- 
tors în țară pentru cîteva zile am 
plecat din nou pentru Geneva și 
Toulouse.

Pentru că modestia îl împiedică 
pe Konya să relateze în mod o. 
biectiv succesul de la Geneva și 
Toulouse, să-mi fie îngăcbiit să ci. 
tez cîteva ziare în aprecierile lor. 
„Journal de Geneve" : „Un foarte 
strălucit cîntăreț... o voce puter. 
nică și bogată, abilă în semitente 
de o mare strălucire, nuan. 
țață, cu rezonanțe splendide. Acest

magnific instrument, Ladislau 
Konya îl folosește cu o foarte mare 
artă, el știe să miște, să emoțio- 
neze, să exalte chiar...".

—- Ele se referă toate la școala 
noastră de canto și sînt fericit 
că am putut-o reprezenta cu cin. 
ste, că am fost la înălțime îm. 
preună cu colegii mei, Teodora 
Lucaciu (pr. I la Moscova, pr. II 
la Toulouse), Dumitru Constantin 
(medalia de aur la Geneva) și Ion 
Prisăcaru (medaliat la Toulouse).

— Planuri ?...
— Să mă odihnesc și apoi să 

învăț în continuare. Sînt îndră. 
gostit de tot ceea ce e muzică, 
frumos. Cunosc încă relativ puțin. 
Vreau să învăț, să
mai întîi, să mă odihnesc.

FR. SCHAPIRA

cunosc. Dar,

S-au împlinit 
75 de ani de la 
moartea lui Ion 
Andreescu, unul 
din cei mai de 
seamă pictori ro
mîni. Artistul

s-a născut în 1850 într-o fami
lie de negustori mărunți, care-și 
pierd averea în anii cînd viitorul 
pictor încă nu-și terminase cursu
rile școlare. Lipsit de mijloace și 
izbindu-se de felurite greutăți An. 
dreeScu nu se îndepărtează totuși 
de vocația care se contura toi mai 
imperioasă și intră în 1868 la școa. 
la de Belle-Arie din Bucureșți. La 
absolvire este numit profesor de 
desen în Buzău. In același timp 
el începe să lucreze cu asiduitate, 
căutîndu-și subiecte și motive in 
priveliștile de la marginea Buzău, 
lui, pe care le redă în peisaje încă 
stîngace, dar evocatoare totuși 
ale sărăciei și tristeței unui me
diu rural înecat în lipsuri.

In tablourile trimise de Andree, 
seu în 1874 la ,.Expoziția artiștilor 
în viață", dar îndeosebi în cele 
executate ulterior, pînă la pragul 
plecării artistului la Paris, se ob. 
servă influența lui Grigorescu, 
mai cu seamă în alegerea motive, 
lor plastice și în organizarea corn- 
poziției. Ca tip de sensibilitate, ca 
viziune și ca factură, Andreescu 
este însă un artist profund origi
nal. Vigoarea sobră a expresiei, 
în care nu se pierde totuși nimic 
din intensitatea sentimentului, rea. 
lismul sincer în redarea aspecte
lor naturii romînești, poezia de o 
tonalitate gravă și severă, sînt 
trăsături ale operelor lui din a- 
ceastă perioadă (1874—1878) din 
care datează cîteva din cele mai 
emoționante peisaje andreesciene. 
„Stejarul”, „Interiorul de pădure", 
„Casă la marginea drumului", 
„Tîrg la Buzău", .dovedesc că încă 
înainte de plecarea în Franța, 
Andreescu era un artist format.

Ajuns în Franța, Andreescu se 
îndreaptă curînd spre artiștii care 
își exercitau meșteșugul la Bar- 
bizon, în apropierea pădurii de la 
Fontainebleau. In contact cu ei 
își îmbogățește și capacitatea de 
a observa și repertoriul de mijloa
ce tehnice. Limbajul său plastic 
devine tot mai adecvat sentimen
tului, mai sugestiv, mai bogat în 
nuanțe. Din acești ani datează 
„Pomii înfloriți", „Drumul mare”, 
și „Iarna la Barbizori* — una 
din ultimele lui lucrări, (pe care 
o reproducem) măiestrită reali, 
zare prin subtilitatea și finețea 
coloritului.

In 1882 moare, înainte de a fi 
împlinit 33 de ani. Astăzi Andrees- 
cu este cinstit ca unul din marii 
clasici ai picturii romînești.

AMELIA PAVEL

Literatura lui Leonid Leonov 
nu a fost niciodată simplificatoa
re ; în cărțile sale regăsim cursul 
întortochiat al vieții înseși, desti
ne care se întretaie și se înrîu- 
resc reciproc, drame și complica
ții sufletești de profundă rezo
nanță. în „Caleașca de aur" •— 
piesa sa cea mai recentă — scri
itorul nu se desminte. El îmbră
țișează un amplu și zbuciumat 
univers uman, deasupra căruia 
planează tulburătoare probleme 
de ordin etic.

Ne aflăm, la scurtă vreme după 
sfîrșitul războiului, într-un orășel 
anonim peste care s-a abătut ur
gia fascismului. în oameni stăruie 
chinuitoare ecouri ale cumplitei 
încleștări cu agresorii hitleriști. 
împovărați de balastul încercări
lor prin care abia trecut,

la Teatrul Nai ion al

supuși.
nu este însă, 
o banală dra- 
războiului. Pe

avînd fiecare în suflet cîte o rană 
nevindecată, ei pășesc la reclădi
rea vieții cu gravitate și cu un 
acut sentiment de responsabilita
te, amplificat tocmai de suferin
țele la care au fost

„Caleașca de aur" 
cum ar putea părea, 
mă a consecințelor
fundalul de loc trandafiriu al rea
lităților din primele zile după în
cheierea victorioasă a bătăliei îm
potriva fasciștilor, destinele eroi
lor, crestate de cicatricele încă 
sîngerînde rămase din război, ur
mează o evoluție cu implicații u- 
mane mult mai largi.

A°ARE REVISTA

„Confidențele44 alcătuiesc un 
jurnal liric redactat pentru uzul 
cititorului sensibil. Poeta poves
tește rareori, iar anecdota emo
ționantă îi displace profund. Vo
lumul său este o lungă și vio
lentă confesie, despre vise și des
pre dragostea pentru viață. Izo
larea poetei este aparentă. Doina 
Sălăjan se retrage în răstimpuri 
pentru a scrie despre oameni. 
Versurile sînt închinate pe rând 
ființelor dragi, mamei, iubitului, 
prietenilor, care sînt desemnați 
să primească solemn scrisorile 
de acreditare ale poetei pe lîngă 
umanitate. Poeta crede că „a în
chis între două coperte / o ju
mătate de viață“ și că „a arătat 
tot ce a trăit“. Declarația, este, 
desigur, excesivă, dar de sinceri
tatea autoarei * „Confidențelor44 
nu ne putem îndoi. Intre cede 
două coperte sînt înviate amin
tiri crude din copilărie, urmate 
de un stăruitor efort pentru des- 
legarea marilor probleme ale 
vieții. Tematica filosofică a volu- 

încă difuză, menținută în sfere

VIATA KOMlNEASCA nr. 10
din sumarul căreia spicuim : 
Sub steagul marelui Octombrie.

Intîlnirea cu Revoluția
— Amintiri — 

Beniuc — O pățanie ( 
și o nouă stea. 
Istvan — Mărturisiri.

de
demult

Nagy
Marcel Breslașu — Parașutistul.
Francisc Munteanu — Prima mea 

întîlnire cu 7 Noiembrie.
Virgil Teodorescu — Fragment 

autobiografic.
Silvian Iosifescu — Retrospec

tivă 1932.
★

Maria Banuș — Credința.
Demostene Botez — Vulcanul.
Nina Cassian — Durerea; Bio

grafia ; Către urmași ; Către prie- 
ten ; Către prima și ultima iubită ; 
Pietrele verticale.

Alfred Margul 
„zori", pe latinește 
(în rom.

Eugen 
mente).

de Lazăr
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Sperber — La 
cum le spui?... 
Iliescu).

Jurnal (frag-

Al. Andrițoiu — Ploi; Limpe
zirea.

Dimos Rendis — Fereastra care 
s-a deschis ; Peisaj rus ; Recule- 
gere (în rom. de Mioara Cremene).

George Demetru Pan — Cuvinte 
lîngă Sahara. \

Valeriu Gorunescu — Octombrie 
peste holde.

Ion Gheorghe — Despărțire; 
Duminici triste; Dragoste.

Marea Revoluție șl cultura
Andrei Băleanu — Lenln și con

struirea în adîncime a culturii so
cialiste.

L. Raicu — Literatura și etiGa 
Revoluției.

D. I. Suchianu — Revoluție în 
arta cinematografică.

H. Blazian — Grafica revoluțio
nară.

Pavel Apostol — Antl-dialectioa 
ambiguității.

Publicistică
Hubert Juin — Scrisoare 

Paris.
Hor ia Bratu — Filozofia 

cesului.

din

★
Poeții lumii cîntă 

Octombrie
★Octavian Păscăluță — Moartea 

unui om (nuvelă).

Revotufia din Cronică literară
Radu Lupan — Tudor ArgheaH 

^Stihuri pestrițe*.
Cronica ideilor

N. Tertulian — Antiheidegger.

mului este _________ _____ T____ ... ___ _
generale și repetițiile nu lipsesc. Dar intere
sul pentru descifrarea sensurilor vieții este 
autentic și, de aceea, răscolitor. Poeta se în
treabă cum trebuie să trăiască, nu pregetă 
să discute asupra genezei lucrurilor și despre 
destinele omenirii, iar răspunsurile sînt rostite 
la o mare înălțime morală. Versurile Doinei 
Sălăjan respiră adîne în contemporaneitate și 
nu abdică de la datoria de a cînta bucuriile 
și nădejdile vremilor noastre. Prin sensibilita
te și prin problematica abordată, poeta își 
afirmă legătura cu spiritul noului veac și a 
societății noi, în 
Mergînd mai în 
adîne descoperim 
cu ușurință în 
versurile din a- 
cest volum, gla
sul unui repre
zentant ardent al 
generației care a 
deschis ochii în anii teribili oare au premers 
ultimului război.

Autobiografia lirică din „închinare44 este 
țesută pe portativul unei lucidități dureroase, 
aproape nefirești. Poeta pare să fi consultat 
glasurile universului de la primii săi pași, 
de la primele sale întâlniri cu viața. Autoa
rea „Confidențelor44 este asediată de pro
bleme cărora le caută deslegarea cu avidi
tate. Rîvna aceasta, de explorator pornit să 
redescopere lumea în lumina unor noi semni
ficații caracterizează volumul de debut al 
scriitoarei. S-a mai vorbit despre „vitalismul44 
versurilor Doinei Sălăjan care a fost tălmăcit 
sau răstălmăcit în felurite chipuri. Poeta este 
fascinată de farmecul vieții. Ea nu se măr
ginește să zîmbească amabil oamenilor și 
naturii, vietăților și lucrurilor. Versul său 
îmbrățișează ceea ce este viu și se încruntă 
necruțător cînd viața este amenințată. „Con
fidențele44 au prea puțin din dulceața spove
daniilor sentimentale. Cei ce se vor aștepta 
să întâlnească în paginile acestui volum sem
nat de o poetă tînără detalii romanțioase sau 
pasaje de un erotism exasperat vor fi deza
măgiți și încă într-un mod cu totul neașteptat.

Mărturiile lirice ale Doinei Sălăjan sînt 
dure și colțuroase. Feminitatea este la prima 
vedere absentă, pentru că nu se evidențiază 
prin atributele sale obișnuite. în pofida cîtor- 
va rare incursiuni pe tarîmuri străine, atunci 
cînd se întoarce la ea acasă, între hotarele 
cîmpului său liric, poeta preferă limbajul 
răspicat și expresia plină. Respingînd tenta
ția șoaptelor îngînate în penumbra iatacului 
cu covoare care sting sunetul pașilor, Doina 
Sălăjan își rostește confidențele în spații largi, 
deschise, simțind nevoia să nu fie singură 
și așteptînd cu înfrigurare răspunsul ecoului 
ca semn al primirii spovedaniilor sale în 
sînul naturii vii. Feminitatea se evidențiază 
în caracterul puternic subiectiv al versurilor

mijlocul căreia trăiește.

DOINA
SĂLĂJAN

fruntă în ciocniri violente, zgo
motoase, care să traseze toiul li
niar, ci mai ales lăuntric, dincolo 
de litera textului, fără nici o notă 
forțată.

Artistul delicat și sensibil care 
este Moni Ghelerter a pătruns e- 
sența piesei și a știut 9ă o tălmă
cească într-o montare de incon
testabilă poezie pe scena de la 
Comedia a Teatrului Național. 
Echilibrul robust al punerii în 
scenă a dat măsura cuvenită epi
soadelor comice, care s-au păstrat 
de fiecare dată într-un plan se
cundar, permițînd ca o atmosferă 
apăsătoare și gravă, dar nu depri» 
mantă, sa domine în spectacol.

Toate acestea nu înseamnă că 
spectacolul e perfect. Uimește o» 
tentația — în flagrant contrast 
cu restul punerii în scenă — cu 
care a fost conceput cuplul Ka- 
reevilor : tatăl — Ion Finteșteanu 
și fiul — Matei Gheorghiu. A- 
mîndoi, dar mai ales academicia
nul Kareev, au afișat o emfază 
și un ton retoric care i-a împins 
către schemă. Pînă și detaliile 
scenice (după plecarea colhoznici
lor Iuli parfumează încăperea cu 
un pulverizator) au fost parcă 
menite să „negativizeze“ cu tot 
dinadinsul, peste ceea ce le era 
propriu, cele două personaje. In 
aceste împrejurări, scena de o 
rară subtilitate a revederii între 
Nikolai Stepanovici și Maria 
Sergheevna a fost parțial sărăcită 
de emoție. Indrăgostiții de altă 
dată au acum izbucniri de since
ritate ponderate de o explicabilă 
reținere. Kareev, savurînd satis
facția ieftină de a se revanșa, e 
pus dintr-odată în situația să în
țeleagă cît de amarnic s-a înșelat. 
Toată această dialectică sufletea
scă complexă și contradictorie a 
părut simplificată, redusă la două 
atitudini opuse : suficiența oaspe
telui și demnitatea impunătoare 
a~ Măriei Sergheevna. Să sperăm 
că un artist de talia lui Ion Fin
teșteanu (care și acum, în limi
tele viziunii acesteia asupra ro
lului, creează un tip memorabil) 
va ști să îmbogățească consistent 
jocul său.

Cît privește interpretarea acto
ricească ea este în general la înăl
țime. Toma Dimitriu a realizat 
un Beriozkin aprig și totodată 
înțelegător, de o prestanță covîr- 
șitoare, animat de superioare 
convingeri etice : actorul a sub
liniat îndeosebi latura patetic-filo- 
zofică a rolului, evitînd cu suc
ces tonul declamatoriu. Apărînd 
în rolul Măriei Sergheevna, de o 
factură de loc obișnuită pentru 
ea, Elvira Codeanu, cu farmecul 
ei aparte, a comunicat o căldură 
și o emoție simplă, reținută, evi
dentă atît în timbrul liniștit, ușor 
obosit al glasului, cît și în 
tăcerile grele de înțelesuri (poa
te renunța fără grijă la li
nele gesturi de voită simplitate, 
cînd se așează cu palmele pe ge
nunchi sau își vîră adîne mîinile 
în buzunare, ceea ce nu o avanta
jează și nici nu-i fac mai autentic 
profilul de activistă). Fără a se 
pune în evidență cu vreo sclipire
— de altfel nici nu era necesar
— Costache Antoniu a fost sobru 
și modest, în rolul bătrînului 
Nepriahin, pe care l-a compus 
colorat și pitoresc, secondat cu 
brio de Draga Mihail, o tînără 
actriță posedând savuroase resurse 
comice. Alți doi tineri, distribuiți 
în roluri de suprafață, Eva Pă- 
trășcanu (Marika) și Emanoil 
Petruț (Timoșa) s-au situat la 
înălțimi artistice diferite. In vre
me ce Eva Pătrășcanu s-a con
sumat la temperaturi ridicate, 
imprimînd Marikăi o impresio
nantă notă de puritate, partenerul 
ei, despre care nu se poate spune 
că a jucat greșit ori artificial, a 
fost la un nivel de cumințenie 
corectă, cam monocordă însă. La 
urmă, dar nici de cum pentru că 
ar fi ultimii, îi vom menționa 
pe Silvia Fulda (care a fost ex
celentă într-un mic rol comic 
tocmai pentru că n-a abuzat de 
efecte groase) și pe Grigore Va- 
siliu-Birlic (care l-a întruchipat 
pe bătrînul fachir Rahuma cu 
veritabile accente de tragedian).

Interesant concepute, lăsînd 
descoperite și părți exterioare ale 
locului acțiunii, decorurile lui 
Mihai Tofan au cătiîat să mar
cheze firul optimist al piesei. In 
contrast cu cenușiul întunecat al 
decorurilor de la început, ulti
mele două acte s-au jucat într-o 
ambianță albă, luminoasă, favori
zând înălțarea morală la care 
îndeamnă finalul din „Caleașca 
de aur".

Nu-i greu de observat că țesă
tura piesei tinde să răspundă — 
fără ostentație, fără didacticism 
sterp — unei întrebări cruciale : 
„ce-i trebuie omului pentru a fi 
fericit ?“ Dar remareînd aceasta, 
sîntem departe de a preciza con
tururile concrete, distincte, ale lu
crării lui Leonov. Doar atîtea o- 
pere ale literaturii universale au 
abordat aceeași ternă fundamen
tală a fericirii omenești !... Sîm- 
burele de foc al piesei lui Leonov 
trebuie căutat în metafora care 
guvernează întreaga desfășurare a 
dramei și care i-a dat și titlul : 
„Caleașca de aur“. Conflictul se 
dezvoltă pe două planuri ce se 

împletesc și se 
contrapun tot
odată, avînd ca 
pivot simbolica 
referire la „ca
leașca de aur“. 

La ridicarea 
cortinei, îl 
noaștem pe 
demicianul 
log Nicolai 
panovici
reev, care, după 
o absență de a- 
proape 30 de 
ani (în care 
timp a devenit 
o somitate știin
țifică, 
tă și peste 
tare), fabe 
scurt popas 
orașul unde, 
năr fiind, a 
noscut fiorii 
tristețea dragos
tei neîmplinite. 
Cîndva, părinții 
Măriei Serghe- 
evna Sulkanova 
(actuala preșe
dintă a sovietu
lui orășenesc) 
pe care tînărul 
și modestul în
vățător Kareev 
o iubea cu înfo
care, i-au pre
tins cu arogan
tă superioritate 
să nu-și mai 
vadă iubita pînă 
nu va veni s-o 
ia într-o caleașcă

i 1
La Teatrul de 

Operă și Balet 
a avut ioc de 
curl nd premie
ra baletului 
„Lacul lebede
lor" de Ceai- 
covski.

în fotografie: 
scenă din spec
tacol.

cu- 
aca- 
geo- 
Ste- 
Ka-

închinate mirajului vieții. Caracterul 
excepțional, pasionat al laudei vieții Ia 
Doina Sălăjan implică sentimentul eu
foric al participării poetei la sărbători
rea trăirii. Versurile Doinei Sălăjan par 
a fi dominate de bucuria acceptării 
sale ca membru în confreria umanității. 
Acesta este și supremul său orgoliu pe 
care-1 clamează în fel și chip. Poetei i 
se pare „minune că eu am venit în- 
trei voi44. Durerea venind spre 
dînsa ca o confirmare a apar
tenenței la viață, capătă pe neașteptate vir
tuți tonice („Fără să simți, bucuria în toate 
există, chiar cînd o clipă îți pare tristă"). 
In această viziune, dragostea va figura ca o 
altă categorie în cercetările experimentale 
asupra 
Doinei 
iubiri, 
iubirea 
majoră

vieții. Nicăieri în versurile erotice ale 
Sălăjan nu ne aflăm în preajma marii 
Iubitul are aici o prezență difuză, 
fiind vizată „în sine44, ca mărturie 
a participării la viață. De altfel, 

poeta nu se sfiește să precizeze valoarea sen
timentului de dragoste dincolo de obiectul
adorării, izbucnind : „Dar oare nu rămîne tot 
iubire, / Iubirea făr-de împlinire ?“ Este 
limpede că actul dureros al despărțirii con
feră poetei un nou certificat care-i atestă că 
„face parte din toate.44 In poezia de dragoste, 
ca și în alte poezii, Doina Sălăjan pare a 
strînge cu febrilitate asemenea atestate.

Larg deschisă imaginilor vii ale prezentu
lui, atrasă pătimaș de freamătul din jur, poe
zia Doinei Sălăjan ni se pare a fi legată 
profund, ireversibil, de rosturile actualității. 
Ea este solicitată firesc de problematica 

generală, deoarece retragerea în intimism ar 
condamna-o iremediabil la pierderea singure
lor satisfacții la care aspiră. Ca în toate ma
rile pasiuni omenești, ea și în marile mișcări 
sociale, cântecul de bucurie ale Doinei Sălă-

Aici „drumul44 figurează simbolic, alteori el 
indică de-a dreptul atracția poetei pentru 
călătoria în reeditate, în care prezentul și 
viitorul se întrepătrund și se cheamă. Nu se 
poate să nu remarcăm că acest voiaj străbate 
țara peste coordonatele strict terestre ale sa
telor și orașelor, ale munților și rîurilor. 
Scriitoarea pornește într-un turneu fabulos 
în care locurile sînt străbătute grăbit, în rit
mul dictat de dorința cuprinderii unui peisaj 
cît mai larg și cît mai variat. „Mi-i dor să 
plec, sa zbor prin țară44 — notează poeta în
tr-un asemenea zbor euforic în care oamenii 
și locurile sînt descoperite cu exclamații de 
bucurie nestăpînită. Unul dintre cele mai 
împlinite pasteluri ale Doinei Sălăjan este 
înregistrat în fuga locomotivei, la fereastra 
unui tren, de unde neostenita noastră călă
toare visează mai aprig „...pe cît mai multe 
poteci / mari frumuseți să descopăr, să cînt / 
să nu trăiesc în zadar pe pămînt.44

Străbătînd drumurile vieții, poeta este ur
mărită de ideea responsabilității sale. Impăr- 
tășindu-se din viață, autoarea „Confidențelor44 
înțelege că asemenea lucruri se cuvin plătite 
cu aur. Poeta se suspectează necontenit, își 
face reproșuri accentuînd

jan își trage seva din cunoașterea amară a 
suferinței. Lauda adusă fericirii este susținută 
de amintirea cumplită a anilor grei. Acest 
echilibru dă versurilor tinerei poete o auten
ticitate rară și o limpezime adeseori uimi
toare. Poeta „beată de soare de cînt și de 
drum", a fost printre „copiii care au zărit 
în vise... / Trupul părinților lor sîngerînd.44 
Fosta prietenă de joacă a Alinei (fetița ucisă 
„de al schijelor cînt44) opune ferm în pagini
le jurnalului său liric setea de viață, umbrelor 
trecutului. Trecutul și prezentul, tristețea și 
bucuria, lumina cea mai pură și negura hîdă 
se înfruntă/ neîncetat în „Confidențe44, sti- 
mulînd virtuțile combative ale versului.

Lirica Doinei Sălăjan pendulează între 
regretul pierderii pretimpurii a farmecului 
adolescenței și bucuria pășirii cu un ceas mai 
devreme peste pragul maturității. In „Adoles
centa44 regretul pentru „copilăria care nu mă 
mai vrea“ pare convențional în vreme ce iz
bucnirea din final („Mă întorc să mă bată 
lumina în obraz44) sună veselă și vibrează 
de nerăbdarea poetei. Pasiunea pentru viață 
nu se păstrează decît arareori în sfera aspira
țiilor minore. Ea apare mai ales în accentele 
puternice ale dorinței aprige de a cunoaște. 
Poeta nu se îndură să cheltuiască clipele, pe 
care le-ar dori cît mai substanțiale. Interesul 
enorm pentru răspunsuri crește la Doina 
Sălăjan printr-o perpetuare, sub auspicii 
mai grave, a curiozității copilărești. Cînd 
împlinește douăzeci de ani poeta scrie o poe
zie dominată de întrebarea „Ce-o să fie 
Dar nici aici și nici în altă parte nu avem de 
a face cu o atitudine anxioasă în fața vieții, 
întrebarea e provocată și susținută de nerăb
darea de a desluși noul, ineditul ce va să 
vină. De aici pornește și predilecția vădită 
a Doinei S,ălăjan pentru tema „drumului44. 
Mamei, tînăra poetă îi mărturisește dorul de 
a parcurge un drum „car® duce departe'4!

asupra datoriei sa
le de „a cînta 
împreună44 cu 
ceilalți oameni, 
de a nu-și des
părți drumul său 
de al prietenilor 
pe care-i cîntă 
adesea. Nu ar

„să-și uite drumul sub 
la gîndul unui vis

dori cu nici un chip 
stele4*, se cutremură o__  _
în care „drumul era învelit în uitarea mea44, 
înfățișîndu-și tabloul cumplit al omului singur 
care și-a tăiat calea către semenii săi. Arta 
poetică a Doinei Sălajan începe să se pro
fileze din căutările, întrebările și răspunsu
rile sale, toate legate de chemările epocii noa
stre, toate izvorînd din conștiința unui om 
tînăr pentru care propria sa fericire este con
topită firesc cu idealurile socialismului. Origi
nalitatea Doinei Sălăjan își arată primele scli
piri. Nu mi se pare încă posibilă reliefarea 
timbrului său specific. Deocamdată întîlnim 
o anume febră în fața problemelor vieții și 
o anume predilecție pentru despicarea can
didă a firului în patru, care indică sigur un 
drum care urcă.

E ușor de înțeles că poeta nu-1 poate uita 
ușor pe Esenin. La rîndul lor, armoniile ar
gheziene răsună frecvent în paginile „Confi
dențelor44. Poeta s-a întîlnit fără să vrea cu 
asemenea înalți înaintași cînd a pornit pe 
calea deslegării marilor taine. Cu Magda Isa- 
nos însă, poeta noastră seamănă și nu prea. 
Magda Isanos apare în versurile Doinei Să
lăjan, cu valoarea de simbol, mareînd emoțio
nant momentul preluării aceleeași „comori 

de vise44. Ridicînd din iarbă „fluierul subțire 
de os44 al poetei moarte, Doina Sălăjan se 
pregătește să scoată dintr-însul sunete deose
bit de grave și noi, deoarece s-a angajat să-i 
învețe pe copii „cum se învie frunza și 
piatra44.

V, MINDRA

aprecia- 
ho- 
un 
în 
tî- 

CU- 
și

de aur. Și învățătorul, dispărut ani 
de zile undeva prin munții Pami- 
rului, revine acum pe meleagurile 
tinereții în „caleașca de aur“ a 
celebrității și a bunei stări. Oare 
întoreîndu-se astfel își va găsi el 
fericirea ? încercarea de a-și lua 
revanșa pentru ofensa din ado
lescență cunoaște un penibil eșec. 
Afinitățile sufletești care-1 legau 
altădată p„e Nikolai Kareev de 
Maria Sergheevna s-au destrămat. 
După șocul emoționant al revede
rii, cei doi stau față în față ca 
niște străini. Orice explicații, 
orice efort de a restabili fi
rele rupte ale afecțiunii din ti
nerețe, ar fi de prisos. „Caleașca 
de aur“ se va dovedi așadar o 
himeră, o jalnică iluzie a fericirii.

Cel de-al doilea plan al con
flictului, asociindu-se* simbolic cu 
primul și complectîndu-1 de pe 
treapta prezentului, ne va condu
ce la aceeași concluzie. El cuprin
de pe tinerii eroi ai dramei ; Ti
moșa Nepriahin — care, pierzîn- 
du-și vederea pe front, respinge 
compasiunea semenilor și se zbate 
cu tenacitate 
boii un sens 
lui, Marika, 
vietului și 
academicianului. Și 
își pune 
Ieștii de 
se subit de 
a Măriei Sergheevna, elegantul și 
amabilul Iuli, împreună cu Ma
rika, repetă într-un fel diferit ti
nerețea părinților lor. 
în care își permite să 
ce, mama o îndeamnă 
să nu-și lege viața de 
să-1 însoțească pe Iuli 
menitoare călătorie în 
fata se opune.

Noblețea sufletească, 
capabil de acte de sublimă devo
țiune, modestia și tăria de carac
ter sînt mai prețioase decît bună
starea, poziția influentă, faima și 
plăcerile efemere. în aceasta con
stă tîlcul alegerii făcute de Mari
ka ; acesta este sensul major al 
dramei lui Leonov.

„Caleașca de aur“ este o admi
rabilă piesă de atmosferă, bogată 
în nuanțe și subtilități, amintin- 
du-1 în multe privințe pe Cehov. 
Elementele conflictului nu se în-

exemplară să dea din 
vieții sale — iubita 
fiica președintei 
Iuli Kareev, 

asupra 
amprenta mitul 

aur“. Amorezîndu- 
fermecătoarea fată

so- 
fiul 
lor 

„ca-

în măsura 
se ameste- 
pe Marika 
Timoșa, ci 
într-o ade- 
Pamir. Dar

altruismul

MIHAIL LUPU

Expoziția „Afiș elve(ianw
Vineri a avut loc la Biblioteca 

Universitară, sub auspiciile Insti
tutului romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, vernisajul 
expoziției „Afiș elvețian* deschisă 
cu concursul Fundației „Pro Hel- 
veția“.

Au participat Mihail Macavei, 
președinte de onoare al Institutu
lui romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, Al. Buican, vice
președinte al I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai Camerei de Comerț a 
R.P. Romîne, numeroși artiști plas
tici etc.

Au fost de față Pierre Francois.

B rugger, ministrul Elveției la 
București, și atașați culturali și de 
presă ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Vasile Kazar, secretar al 
Uniunii Artiștilor Plastici.

A luat apoi cuvîntul Pierre Fran
cois Brugger, ministrul Elveției la 
București.

Expoziția cuprinde 100 de afișe 
din diferite domenii de activitate 
și poate fi vizitată zilnic pînă la 
30 noiembre inclusiv intre orele 
10 și 20. Luni expoziția este în
chisă.

(Agerpres)



LUNA CULTURII SCHIMB DE TELEGRAME
Cu prilejul aniversării a 10 ani 

de la proclamarea Republicii, în
tre I și 31 decembrie se va des
fășura în țara noastră Luna cul
turii.

In Luna culturii vor fi organi
zate : Săptămîna artelor plastice 
și muzeelor între 1—7 decembrie, 
Săptămîna ninzieii romînești intre 
7-—13 decembrie, Săptămîna eărții 
între 16—22 decembrie și Săptă
mîna teatrului romînesc' între 24- 
30 decembrie. De asemenea va 
avea loc Decada culturii naționa
lităților conlocuitoare, în cadrul 
căreia vor fi prezentate creații 
muzicale și dramatice ale compo
zitorilor și scriitorilor maghiari, 
germani, sîrbi etc. din țara noa
stră.

In cadrul Săptămânii artelor 
plastice și muzeelor va avea loc 
deschiderea a numeroase expoziții 
ca expoziția retrospectivă „10 ani 
de creație plastică 1947—1957“ la 
Muzeul Simu, expoziția „Arta 
populară a naționalităților con
locuitoare din R.P. Romînă6* la 
muzeul de Artă Populară, expo
ziția „Literatura romînă de la 
Coressi la Arghezi** în localul U- 
niunii Scriitorilor din R. P. Ro- 
mină.

în Săptămîna muzicii romînești, 
toate manifestările vor oglindi 
dezvoltarea creației originale in

acest domeniu. Teatrul de Operă 
și Balet al R.P. Romîne va pre
zenta în această săptămîna cele 
patru lucrări originale care se 
află în prezent în repertoriul său: 
operele „Ion Vodă cel Cumplit66 
de Cheorghe Dumitrescu și „O 
noapte furtunoasă66 de Paul Con- 
stantinescu și baletele „Călin** de 
Alfred Mendelsohn și „Haiducii66 
de Hilda Jerea.

Creații ale compozitorilor noștri 
vot fi executate în cadrul celor 7 
concerte simfonice de la Ateneu 
și în cadrul celor 7 concerte de 
cameră care vor avea loc în sala 
Dalles.

Realizările din domeniul edito
rial în cei 10 ani de la proclama
rea Republicii, vor fi reflectate de 
manifestările care se vor desfășura 
în cadrul Săptămînii cărții. Vor 
apare o serie de cărți de literatură 
politică, beletristică, științifică și 
tehnică în limba romînă și în 
limbile naționalităților conlocui
toare.

La 16 decembrie se va deschide 
în sala Dalles o expoziție a cărții 
care va scoate în evidență bogata 
creație originală în diverse sec
toare ale activității editoriale.

Săptămîna teatrului romînesc 
va prilejui prezentarea unor va
loroase piese din dramaturgia 
originală.

Cu ocazia Zilei independenței 
naționale a Regatului Cambod- 
giei, dr. Petru Groza, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romine, a tri
mis regelui Cambodgiei urmă, 
toarea telegramă :

La aceasta a-a primit următo
rul răspuns:

CBOAJ, MĂIESTRIE,
MajestMții sale

Regelui Cambodgiei 
Narodom Suramarit

prilejul Zilei independențeiCu
naționale a Regatului Cambod
giei, rog pe Majestatea Voastră 
să primească sincerele mele fe
licitări și urări de bine pentru 
fericirea personală a Maiestății 
Voastre și pentru prosperitalea 
poporului cambodgian.

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare 

Romîne

„Eroulu

Domnului dr. Petru Groza 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne

Rog pe Excelența Voastră să 
primească viile mele mulțumiri 
pentru felicitările și urările pe 
care a binevoit să le < 
poporului meu și mie j 
cu ocazia sărbătoririi i 
denței regatului. Toloda 
voiți să primiți urările mele cele 
mai bune pentru fericirea și pro
speritatea persoanei Voastre și a 
Republicii Populare Romîne.

adreseze 
personal 
indepen- 
ită bine-

NORODOM SURAMARIT
Regele Cambodgiei

unui cîntec

SPECTACULOZITATE

Sărbătorirea lui Jan Amos Komensky 
In cadrul aniversărilor cultu

rale inițiate de Consiliul Mon
dial al Păcii, vineri ‘ seara, în 
aula Facultății de științe juridice, 
a avut loc festivitatea sărbătoririi 
marelui umanist și pedagog ceh 
Jan Amos Komensky.

La festivitate au luat parte 
acad. M. Ralea, vicepreședinte al 
Comitetului național pentru a- 
părarea păcii din R. P. Romînă, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
P. Drăgoescu, director general 
în Ministerul învățămîntului și 
Culturii, precum și numeroși oa
meni de știință și cultură, cerce
tători în domeniul științelor pe
dagogice, studenți și oameni ai 
muncii din Capitală.

Au participat de asemenea Sta 
nislav Maran, vicepreședinte al 
Institutului de cercetări pedago-

gîce din Praga și Jan Patacka, 
membru corespondent al Acade
miei Cehoslovace de științe, 
membri ai delegației cehoslovace 
invitată în țara noastră cu pri 
lejul sărbătoririi lui Jan Amos 
Komensky.

A fost de față dr. Ivan Rohall- 
Illkiv, ambasadorul R. Ceho
slovace la București.

♦

In cadrul sărbătoririi în țara 
noastră a marelui pedagog ceh, 
umanist și luptător pentru pace 
Jan Amos Komensky (Come- 
nius), a avut loc vineri inaugu
rarea Expoziției „Jan Amos Ko
mensky", organizată de Comite
tul Național pentru sărbătorirea 
lui J. A. Komensky la clubul 
Sindicatului lucrătorilor din în- 
vățămint și cultură.

(Agerpres)

Declarația radiodifuzată a acad. lorgu Iordan 
despre colaborarea culturală dmtre țările 

balcanice
Acad. prof. lorgu Iordan, rec

torul Universității din Bucu
rești. președintele Comisiei Na
ționale U.N.E.S.C.O. care a luat 
parte, în calitate de conducător 
al delegației romine, la sesiunea 
U.N.E.S.C.O., care a avut loc de 
curînd la Dubrovnik, a făcut o 
declarație la posturile rominești 
de radio.

Trebuie să spun de la început, 
a declarat academicianul lorgu 
Iordan, că unul din obiectivele 
principale ale delegației romîne 
la sesiunea de la Dubrovnik, a 
fost crearea unei baze solide 
pentru colaborarea culturală în-

tre tarile balcanice. Aceste țări 
nu sînt legate numai printr-un 
trecut istoric comun, prin in
fluente reciproce în organizarea 
de stat, în formarea poporului 
și a limbii lor, ci și prin inte
rese comune în prezent și viitor.

In convorbirile pe care le-am 
avut «atît în cadrul conferinței 
U.N.E.S.C.O., cît și în jurul me
sei rotunde, colegii mei din ță
rile balcanice, au recunoscut că 
sînt numeroase punctele asemă
nătoare din viața și cultura po
poarelor noastre și că ele recla
mă un mai dezvoltat schimb de 
persoane și idei între popoarele 
noastre.

Ai 5-lea Congres al Sindicatului lucrătorilor 
din comerț și cooperație

vitate al Comitetului pe perioada 
de la ultimul congres și pînă a- 
cum, iar tov. Gurie Sîrbu, pre
ședintele comisiei de 
prezentat raportul de 
al comisiei de revizie.

Lucrările congresului

In sala Teatrului C.C.S. din 
Capitală au început vineri lucră
rile celui de al V-lea Congres al 
Sindicatului lucrătorilor din co
merț și cooperație.

După alegerea secretariatului 
congresului și a comisiei de va
lidare. tov. Ion Preoteasa, preșe- ’ 
dintele C. C. al Sindicatului lu-. 
crătorilor din comerț și coopera
ție a prezentat raportul de acti-

revizie a 
activitate

continuă.

(Urmare din 
pag. l-a)

ci- 
în-

___  nu 
Da’ ascultă 

noi, 
mata fugi singur de 
bine. N-ai văzut că 
toți oamenii care-s 
în întovărășire sînt 
foarte mulțumiți și 
s-a înscris tot satul ? 
Atunci ? Spune-ne* și 
nouă, ce ai mata îm
potrivă de nu te în
scrii ? Și pe lingă 
asta, matale ești co
daș și la însămînțări. 
Cînd ai de gînd să 
ieși la treabă ? Ion 
Ștucă tăcea și înghi
țea noduri. Ii veni 
să tușească dar își 
acoperi gura cu pal
ma, înăbușind zgo
motul. TU, ce pros
tie a făcut că s-a as
cuns! S-a făcut de 
rușine.

Băieții au plecat 
apoi și nea Ion ar fi 
vrut să se ducă 
cu cererea, dar gîn- 
dindu-se că ar putea 
să se întâlnească cu 
ei pe drum sau pe 
la sfat, renunță.

Asta a fost parcă 
într-o miercuri sau 
într-o joi. Duminica 
următoare băieții au 
dat ca-ntotdeauna 
serbare. Tinerii din 
Goicea au o brigadă 
artistică de agitație 
de s-a dus vestea de
spre ea pînă la Se- 
garcea.

Oamenii vin buluc 
întotdeauna, să mai 
audă un cîntec, o
snoavă, să rîdă de
cei ce sînt luați în
tărbacă. In ziua a-
ceea și-a luat și cl 
inima-n dinți și s-a 
dus. l-a plăcut pro
gramul. Băieții au 
cîntat, au spus glu
me. Dar la un mo
ment dat, Ion Ștucă 
a simțit că se topește 
scaunul sub el și că

Parcă te forțează 
neva să intri în 
tovărășire dacă 
vrei ? C J — 
ce-ți spunem

intră în pămînt. Unul 
dintre băieți zicea 
pe scenă un cântec 
făcut expră pentru 
el. Cum că în timp 
ce toți întovărășiții 
au însămințat, el a 
rămas în urmă:

tele 
pe 

ele. 
A crescut și s-a us

cat 
nu le-ai mai

arat

fii-tu 
mine

loane, ogoarele 
A crescut iarba

Căci tu

urmă i-au 
că In timp

Și pe 
mai zis 
ce oamenii îl roagă 
să vină alături ae 
ei în întovărășire, să 
lucreze pămîntul cu 
tractoarele și mași
nile ca să scoată și 
el o recoltă mai 
bună, el fuge de bel
șug cum a făcut ur
sul la început cînd i 
s-a arătat mierea. 
Ion s-a făcut că rîde 
de se prăpădește de 
glumă și chiar i-a 
spus unuia de ală
turi că. ai naibii 
băieții ăștia, frumps 
au mai ticluit versu
rile. După ce-a ple
cat însă de acolo 
simțea că-l arde ceva 
în piept. Să i-o zică 
așa pe șleau, în fața 
lumii, ca să-l facă 
să roșească mai rău 
ca un copil ? Păi nu 
dă el ochi cu ei! 
Las-că știe el că nu
mai Marin a lui Bla
gu a făcut cuvintele 
Ta cîntec. Doar să nu 
dea ochii

Dar nu 
cum s-a 
parcă nu 
ocolea pe 
invers. S-a tot 
dit el vreo două-trei 
zile cum să i-o plă
tească. Și la urmă s-a 
hotărît să meargă 
să-l spună lui tai- 
că-su, să se judece 
cu el. Uite, măi o- 
mule, așa și-așa a 
fost. Păi se poate mă

cu el... 
știe nici el 
făcut că 
Marin îl 
dineul, ci 

gin-

să-l lași tu pe 
să mă dea pe 
în cîntece ?

Și cum ședea el 
așa singur, cu gân
durile lui amarnice, 
îi veniră în minte 
niște răspunsuri ca- 
re-l lăsară perplex. 
Dacă se întoarce 
altfel povestea șt 
tat-su lui Marin, 
care-o fi știind despre 
ce-i vorba, i-o zice și 
el de la obraz ? Bine 
mă, păi de ce ai 
rămas la urmă cu 
însămînțatul ? Așa 
se cade cu un gospo
dar? Și de ce ești 
cîrcotaș și te mai co
dești mă și nu intri 
în întovărășire ca 
toți oamenii, că doar 
vezi că e mai bine 
acolo și toți au fă
cut porumb mai 
mult ca tine ? Ei, ce 
să-i mai răspunzi la 
asemenea vorbe ? Ai 
ce să-i răspunzi ? 
N-ai.

Se ridică să plece.
Cînd să treacă 

prin dreptul porții 
lui Blagu, se întâl
nește față-n față cu 
Marin. Noroc că era 
întuneric că acesta 
ar fi văzut cum s-a 
schimbat la față.

— Ce-i cu tine ? 
De unde vii taman 
acuma ? îl întrebă el 
pe flăcău, prefăcîn- 
du-se că nu e sur
prins de întâlnire.
" — De la o ședin
ță. Matale ?

— Păi... 
să-i spun lui 
să treacă și , 
mine cînd o pleca cu 
sfecla la Portărești 
că mă duc și eu 
cu el.

— Bine, îi 
eu. Ia zi, ori 
supărat atunci ?

— Ei, na! 
nu-s copil. Ce 
cu! Treci ) 
mine într-o zi 
dau cererea.

Zgomote ciudate ne învăluiau. 
Din depărtare, zăream o turmă de 
elefanți. Pășeau agale. Labele 
uriașe apăsau pămîntul cu gesturi 
greoaie, în vreme ce pîntecele de 
sute de kilograme se zbătea sub 
pielea sbîrcită.

Așa am făcut cunoștință cu pei
sajul fascinant al junglei. Deveni
sem călător pe continentul negru. 
Devenisem călător prin miracolul 
imaginațieCcu toate că eram piro
nit pe un fpa/un ‘‘din prozaica lojă 
de la circ. Jungla se mutase în... 
arenă grație circului german „Ae- 
ros66 pe care-l găzduiește Bucu- 
reștiul.

Dar ce s-a întâmplat cu turma 
da elefanți, ? Se pare că nu erau 
întemeiate temerile. Masivele pa
trupede îl respectă pe Karl Lan
genfeld și nu au așteptat prea 
multe invitații pentru a se odihni 
pe niște taburete. Fusese probabil 
obositor drumul din junglă pînă pe 
bulevardul Bălcescu...

Doi elefanți își unesc trompele. 
O idilă ? Nu! Un original leagăn 
pentru o drăgălașă fată. Cei doi 
s-au pironit în mijlocul drumului. 
Un alt elefant vrea să treacă. Co
legii săi par să-și fi însușit obi
ceiuri din tramvaiele bucureștene: 
nu-i fac loc să poată trece. Bietul 
elefant are o idee. Se târăște pe 
pietriș, pe sub pîntecele atât de pu
țin binevoitorilor săi colegi. O cli
pă am impresia că încearcă o ope
rație echivalentă cu trecerea unei 
cămile prin gaura unui ac. Dar 
m-am înșelat. Elefantul a reușit. 
E vesel și în ciudă bătrîneții (am 
auzit că are 40 de ani I) dansează 
un tango. Preferă legănarea do
molă a tangoului în locul ritmului 
lui mambo. II aprob.

Urșii bruni sînt cunoștințe mai 
vechi. Poate de aceea se compor
tă atât de degajat. S-au așezat pe 
bănci cu speteze, salută pe spec
tatorii din loji și chiar valsează. 
Cu dresoarea Niedermeyer sînt 
buni amici. Un Moș Martin ob
servă că dresoarea ține în dinți o 
bucată de zahăr. I-o ia cu ele
ganță. Dar Moș Martin are velei
tăți sportive. Dresoarea îi asvîrle 
o minge pe care ursul o prinde cu 
siguranță. Nici-o minge nu-i scapă. 
Mai teribil decît Voinescu! Ce-ar 
fi să-l punem duminică în poartă, 
la Belgrad ?

Hotărît lucru, urșii aceștia au 
niște obiceiuri ciudate. Unul, in
vidiat de spectatori, s-a suit la 
ghidonul unui scuter albastru, iar 
altul în ataș. Fragilul scuter su
portă greutatea și își face datoria 
cu stoicism.

Facem un scurt popas la Polul 
Nord, în împărăția ghețurilor. Ne 
întâmpină un cîrd de urși albi, cu 
blană pufoasă. Sub ochii noștri a- 
pare un tobogan. Urșii se bucură,

urcă scara de lemn și se rosto
golesc pe pîrtie. Doar unul e lip
sit de curaj. Privește înapoi, însă 
n-are încotro: se asvîrle.

Jungla ne solicită prezența. Pan
tere svelte pășesc pe nesimțite. Un

Circul „Aeros“ 
din R.D. Germană 

la București

fior de teamă te străbate când le 
întâlnești uitătura. Ai senzația că 
dau târcoale copacului în care te-ai 
refugiat îngrozit. Neașteptat, de
părtarea aduce ecoul unor zgomo
te fioroase. Curînd le descifrăm. 
Cu o semeție trufașă își poartă 
trupurile vărgate cîțiva tigri. în
tâlnirea dintre tigri și pantere pare 
cordială. Meritul revine dresorului 
Ludo Palos.

Hanno Coldam ne-a făcut cu
noștință cu leii săi. 7 erau mai 
tineri. Ceilalți purtau povara bă
trâneții, vădit nemulțumiți de exis
tența lor între gratii. Grijuliu să 
nu-și obosească partenerii, Hanno 
a adus o canapea. Era cam tare 
căci lipsea salteaua. Dar leii nu-8 
mofturoși. Un leu teribil de obo
sit s-a întins pe canapea și pare-se 
a adormit. Dresorul îl mîngîie pă
rintește și se culcă alături. Un alt 
leu, obosit și el, îl folosește pe 
dresor drept saltea și se culcă pe
ste el.

Dar ce se întâmplă ? O scară 
metalică îngustă, în spirală, apare 
adusă pe roate. Clapele pianului 
sugerează, singuratice, o atmosfe
ră de mister. Din culise este adus 
cu grijă un glob metalic. O blon
dă îl așează în fața scării și... glo-

bul urcă rostogolindu-se pe scara 
îngustă ce sfida cupola. Tăcere de
plină : la fiecare cotitură a scării 
avem impresia că globul se va 
prăbuși. Eroare. La capătul scării 
o clipă de repaus și mișcarea se 
repetă în sens invers. Globul mis
terios ațîță fantezia. Ascult cele 
mai fantastice presupuneri. O fi 
vreun concurent al satelitului ? 
Impasul ține puțin : globul se des
face și, ghemuit, descoperim... un 
bărbat. Numele: Pastelli.

Reprezentația circului „Aeros“ 
lasă o amintire plăcută spectato
rului bucureștean, desfătat de ori
ginalitatea, grația și înalta măies
trie a artiștilor oaspeți germani.

Sesiunea comisiei mixte 
permanente de colabo

rare în domeniul 
valorificării stufului
Intre 20 octombrie și 12 noiem

brie, a avut loc la București se
siunea comisiei mixte permanente 
de colaborare în domeniul valo
rificării stufului.

La această sesiune au partici
pat specialiști și proiectant în 
probleme privind tehnologia fa
bricării celulozei și exploatării 
stufului, din țările participante — 
R. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Polonă și R. P. Romînă.

In cadrul sesiunii au fost avi
zate o parte din proiectele tehni
ce și de execufie a combinatului 
de valorificare a stufului de la 
Brăila pentru prima etapă de 
50.000 tone de celuloză pe an, 
care se află în construcție. Tot
odată s-a întocmit studiul teh- 
nico-economic pentru viitoarele 
etape ale construcției uzinelor 
de celuloză în vederea atingerii 
capacității de 200.000 tone pe an.

E. OBREA

Iată un leagăn comod șl... exotic

Rolul sfatului popular
în

(Urmare din pag.

făcute decît un număr 
anchete sociale (27) cu 
instanțele judecătorești t

I~a)

0a la ambasada URSS
Ambasada U.R.S.S. în Repu

blica Populară Romînă exprimă 
profundă recunoștință tuturor in
stituțiilor de stat, organizațiilor 
obștești și cetățenilor R. P. Ro
mine care au trimis pe adresa 
Ambasadei felicitări cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Consfătuirea 
lucrătorilor fruntași 

din agricultura 
regiunii București

In ziua de 15 noiembrie a în
ceput in Capitală consfătuirea 
lucrătorilor fruntași din agricul
tura regiunii București, organi
zată de Comitetul executiv al 
sfatului popular al regiunii 
București. Consfătuirea anali
zează activitatea și rezultatele 
obținute în cursul acestui an a- 
gricol.

Raportul prezentat de tov. En
rich Popescu, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional București, în
fățișează schimbările importante 
ce s-au petrecut în cursul acestui 
an în agricultura regiunii Bucu
rești.

Ca urmare a muncii politice 
complexe desfășurate, astăzi, 
peste 62 la sută din suprafața 
agricolă a regiunii o formează 
sectorul sociaîist-cooperatist. Trei 
raioane, Oltenița, Slobozia și 
Călărași au fost cooperativizate 
în întregime, iar în raioanele 
Urziceni, Lehliu și Roșiorii de 
Vede, puține familii au mai ră
mas în afara unităților agricole 
cooperatiste. Cete 2.131 unități 
agricole cooperatiste existente a- 
cum în regiune cuprind 207.425 
de familii, cu o suprafață de 
406.644 hectare. Numai în 
cursul acestui an a fost coopera- 
tivizată o suprafață egală cu cea 
cooperativizată în ultimii 5 ani.

Ca urmare a dezvoltării secto
rului agricol 
tist, producția vegetală globală 
a crescut simțitor. Astfel, s-a ob
ținut o producție globală de grîu 
ce întrece cu peste 253.400 tone 
pe cea a anului 1955.

Lucrările consfătuirii continuă.

socialist-coopera-

venisem 
taică-tu 
pe la

spun 
te-ai

Doar 
? dra
pe la 

să-ți

Pagini din lupta
revoluționară din trecut
a studenților clujeni

Fiecare dintre noi cînd răs
foim paginile presei comuniste 
din anii întunecați ai sîngerosu- 
lui regim burghezo-moșieresc, 
încercăm o adîncă emoție pe 
deplin justificată.

Sînt unele ziare mari, altele 
mici trase la șapirograf, ori file 
bătute la mașină și foițe tipărite 
cu litere mărunte, îngrijite, ca 
pentru niște cărți de vizită. Cine 
știe cît sînge a curs pentru a 
face posibilă apariția unui număr 
dintr-un asemenea ziar. Să răs
foim paginile unui astfel de ziar 
apărut cu zeci de ani în urmă, 
în străvechiul centru universitar 
Cluj și care se păstrează în pre
zent cu grijă în arhivele noastre.

Este vorba de ziarul „Studen
tul revoluționar" editat în anul 
universitar 1932-1933 din iniția
tiva și sub directa îndrumare a 
Partidului Comunist din Romî
nia de către un grup de studenți 
comuniști din Cluj. Ziarul purta 
subtitlul de Organ al celulei 
centrale comuniste a Universită
ții din Cluj.

★

In coloanele „Studentului re
voluționar" erau înfățișate de 
către redactorii, colaboratorii și 
corespondenții voluntari ai zia
rului condițiile de mizerie în 
care era nevoită studențimea să
racă romînă și a minorităților 
naționale să învețe și greutățile 
pe care le întîmpinau absolvenții 
săraci în ocuparea unui post la 
terminarea facultății.

Astfel, în articolul „Situația 
studenților săraci", publicat în 
primul număr al ziarului din fe
bruarie 1933, se demasca siste-

mul des practicat al scrisorilor 
de recomandare prin care erau 
protejați la admitere fiii de bani 
gata ai capitaliștilor, moșierilor 
și chiaburilor, elevii merituoși 
săraci fiind înlăturați.

Taxele pentru cei care reușeau 
totuși să intre la Universitate 
— remarca ziarul ■— erau extrem 
de mari. La medicină se plătea 
de pildă ca taxă 4.000 de lei, la 
științe 3.500 lei, la Academia Co. 
mercială 5.000 de lei etc. Pe lin
gă aceste taxe, studenții săraci 
trebuiau să plătească o taxă lu
nară la cămin, în valoare de 1.500 
lei. Pentru a studia la bibliotecă 
trebuia depusă de asemenea o 
cauțiune în bani de cel puțin 100 
lej pentru fiecare volum în parte. 
O serie de taxe se plăteau în plus 
la seminarul de limba franceză, 
la chimie, pentru cei care stu
diau în laboratoare etc.

Făcînd bilanțul acestei situații 
ziarul conchidea: „Dacă facem 
o comparație între aceste taxe și 
venitul unui țăran, unui munci
tor, unui meseriaș, sau unui mic 
funcționar putem constata că 
pentru săraci învățămîntul e a- 
proape imposibil".

O situație deosebit de grea a- 
veau studenții săraci proveniți 
din rîndurile minorităților na
ționale. Despre piedicile și lipsu
rile materiale ce le întîmpinau 
aceștia la tot pasul pînă reușeau 
să termine o facultate ziarul 
„Studentul revoluționar" ne dez
văluie interesante amănunte.

In primul număr, din. anul u- 
niversitar 1933-1934, ziarul relata 
că „La universitate studenții 
sași, unguri, evrei, tntîmpină 
mari greutăți... Bursele și scuti-

rile se acordă într-um număr 
care nu este proporțional cu nu
mărul lor la universitate".

Organul de presă al studenți
lor comuniști demască cu putere 
în paginile sale politica cercuri
lor conducătoare din Romînia 
burghezo-moșierească de submi
nare a culturii și învățămîntului.

într-un material publicat în 
numărul ziarului, din martie 
1933 și intitulat: „Reducerea 
bugetului în Romînia. Situația 
studenților și a intelectualilor de 
la noi" se arată că bugetul Mi
nisterului Instrucțiunii Publice 
s-a redus fn mod simțitor în 
comparație cu ceilalți ani. Ofi
ciosul studențimii comuniste re
lata că se plănuia închiderea A- 
cademiei Comerciale, și a celei 
de Arte frumoase din Cluj, pe 
lingă numeroasele școli secun
dare care-și închiseseră deja por
țile.

In contrast cu viața grea a 
studențimii sărace romîne și a 
minorităților naționale, organul 
celulei centrale comuniste a Uni
versității din Cluj, înfățișa în 
coloanele sale viața fericită, lip
sită de grijă a studențimii din 
Țara Sovietică.

Articolul „Studențimea în U- 
niunea Sovietică", publicat in 
numărul din februarie 1933, ară
ta că odată cu dezvoltarea pe 
baze noi a producției în Marea 
Țară a Socialismului creștea 
necontenit nivelul de trai și cul
tural al oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

★

In centrul studențesc clujean 
luptau înfrățiți pentru aceleași 
năzuințe studenții democrați ro- 
mîni, maghiari, evrei, sași și de

Trepte abrupte — PATRIA, BU
CUREȘTI, INRAȚIREA INTRE 
POPOARE, ALEX. SAHIA ; Ulise 
REPUBLICA ; Malva - MAGHE- 
RU, I. C. FRIMU, G. C0ȘBUC : 
Vînătoare tragică — V. ALECSAN- 
DRI. ELENA PAVEL, 1 MAI,. LI- 
BERTAȚII ; Legenda din Polesia— 
LUMINA ; Mazurca dragostei — 
CENTRAL ; Dracul păcălit - VIC. 
TORIA. GH. DOJA ; Călătorie în 
tinerețe - DOINA, 23 AUGUST ; 
Legea o permite ? — MAXIM
GORKI ; In Oceanul Pacific — 
TIMPURI NOI ; Intr-un ceas bun 

TINERETULUI ; Primăvara pe 
.strada Zarecinaia — ILIE PIN- 
-TILIE, AURI^. VLAICU ; Căile 
'dragostei - ALEX. POPOV, FLA- 
•CARA, M. EMINESCU ; Detașa, 
‘mentul lui - . .
;grivița, , ,
,cînt — CULTURAL ; Don Quijote 

ARTA; Mikolka cel viteaz — 
•VASILE ROAITA ; Cazul pilotului 
Maresz - UNIREA : Dispărut fără 
'urmă - CONST. DAVID ; O întîm- 
’plare la Benderath — MUNCA ; 
,Romeo și Julietta — MOȘILOR ; 
Lumini verzi - DONCA SIMO ; 
O mică întîmplare — VOLGA, 
OLGA BANCIC ; Contele de Mon- 
'te Cristo (ambele serii) — N. 
BĂLCESCU ; Lissy — ALIANȚA ; 
.Ghimpele - BOLESLAW BIERIJT.

Vaska Trubaciov — 
MIORIȚA ; Vreau să

alte naționalități. în fruntea 
luptei studențimii democrate, se 
aflau comuniștii și uteciștii. cei 
mai devotați fii ai poporului no
stru muncitor.

Lupta studenților romîni și ai 
minorităților naționale pentru 
îmbunătățirea condițiilor de stu-

Răsfoind ziarul
„Studentul revoluționar"
care apărea la Cluj

diu, împotriva fascismului și răz
boiului se împletea strîns cu 
lupta împotriva șovinismului, na
ționalismului și sionismului pro
pagat de către clasele exploata
toare.

Această luptă este oglindită cu 
căldură și susținută cu tărie în 
paginile „Studentului revoluțio
nar". Ziarul ocupîndu-se îndea
proape de făurirea unității de 
acțiune a studențimii democrate 
romîne și a minorităților asu
prite, demasca cu putere proce
deul fascist de învrăjbire națio
nală și scotea în evidență rolul 
nefast ce-1 jucau în această pri
vință organizațiile fasciste.

Tn articolul „Rolul organiza
țiilor fasciste", apărut în februa
rie 1933, se chema studențimea 
democrată la luptă împotriva tu
turor organizațiilor fasciste, pen
tru crearea de organizații pro
prii ale studenților săraci. Ziarul 
arăta că organizațiile proprii ale 
studenților săraci „...vor ști să 
ducă lupte sincere pentru reven- 

- dicările noastre pe baza frontu
lui unic, ducînd în luptă studen
țimea săracă din toate organiza
țiile, fără deosebire de naționa
litate...

educafia minorilor
• redus 
i toate

, , , ar fi avut
(în cazuri de divorț, de pildă) un 
mare sprijin prin aceste anchete, 
în luarea unor juste hotărîri pri
vind încredințarea copiilor părții 
în drept.

AnaEzînd cauzele acestor lip
suri, constatăm că comisia de spri
jin a autorității tutelare, comisie 
organizată printr-o decizie a co
mitetului executiv încă acum doi 
ani, s-a mulțumit să rezolve pro
blemele de autoritate tutelară nu
mai cu acei membri ai comisiei 
care sînt salariați permanenți ai 
sfatului popular. Or, numărul a- 
cestora este insuficient pentru a 
face față unor atari probleme 
complexe de îngrijire și educație 
a copiilor. Și chiar dacă s-ar mări 
numărul de membri din comisia 
de sprijin prin care lucrează de 
fapt organele tutelare, această 
problemă încă n-ar putea fi rezol
vată pe deplin.

Autoritatea tutelară, care nu 
este decît comitetul executiv oră
șenesc, nu a căutat să găsească 
cele mai potrivite metode pentru 
mobilizarea tuturor forțelor ca
pabile să asigure un control or
ganizat și permanent în ceea 
ce privește întreținerea și educa
rea copiilor și depistarea cazurilor 
negative. Comitetul executiv nu 
a propus pentru a fi discu
tată în vreo sesiune această 
problemă, deși cei 187 de- 
putați ai sfatului popular orășe-

...

de 
că,

nesc Galați și-ar fi putut aduce 
aportul lor în circumscripțiile res- 
Sective. Comisia permanentă de 
eputați pe problema sănătății și 

prevederilor sociale, nu a primit 
spre studiu nici o problemă lega
tă de chestiunea educației minori
lor. Este adevărat însă că nici 
președintele acestei comisii n-a dat 
dovadă de prea multă inițiativă. 
Comisia de femei de pe lingă sfa
tul popular orășenesc care are în 
cuprinsul orașului Galați sute de 
delegate ale grupelor de femei și 
responsabile de circumscripții, nu 
a fost antrenată nici ea în această 
muncă.

Rezumîndu-se Ia uzul strict pro
fesional, neîndreptîndu-și privirea 
în mod special către copiii de vîr- 
stă școlară înfiați, tutelați sau 
dați în plasament familial, secția 
de învățămînt și cultură a sfatului 
.popular, a scăpat din preocupări
le sale o problemă de mare răs
pundere. Această secție ar fi pu
tut să îndrume pe învățătorii și 
profesorii din oraș să popularize
ze și să dezbată în consfătuirile 
cu părinții această chestiune, folo
sind și alte mijloace izvorîte din 
experiența lor mai mult sau mai 
puțin îndelungată pe tarîm peda
gogic.

Cele șase cămine culturale din 
oraș — controlate și îndrumate de 
aceeași secție — nu au în progra
mele lor conferințe și manifestări 
cultural-artistice care sa trateze a- 
ceastă importantă problemă de 
stat.

Sfatul popular al orașului Ga-

lăți, comitetul său executiv, trebuie 
să realizeze cu ajutorul variatelor 
mijloace organizatorice care îi 
stau la dispoziție, o largă opinie 
de masă care să ducă la mobili
zarea tuturor forțelor capabile să 
contribuie la rezolvarea cu succes 
a acestor sarcini.

Dacă comitetul executiv nu a 
încunoștiințat și apelat la spriji
nul comitetului orășenesc U.T.M., 
trebuie spus că nici acesta din ur
mă nu s-a preocupat și nu și-a 
putut aduce astfel contribuția în 
ceea ce privește îngrijirea și edu
carea comunistă a copiilor de care 
discutăm în cazul de față.

Toate aceste forțe, la care ar 
putea să se alăture și comitetul 
sindical orășenesc, strînse în jurul 
organului tutelar, ar putea să în
treprindă acțiuni organizate care 
să aibă o înrîurire deosebită asu
pra atitudinii cetățenești, combă* 
tînd cu tărie cauzele primare ca
re influențează negativ creșterea 
și educația minorilor, cum ar fi 
neînțelegerile familiare, neînde- 
plinirea obligațiunilor legale față 
de copii etc.

Organele și organizațiile U.T.M. 
ar putea discuta în ședințe despre 
atitudinea negativă a unor tineri 
părinți, supunîndu-i unei critici 
ascuțite și constructive.

Ajutat fiind, atît de către or
ganizațiile de masă cît și de către 
opinia publică, comitetul executiv 
al sfatului popular orășenesc, care 
are atribuție de autoritate tutela
ră, va putea rezolva pozitiv și de
plin această problemă importantă.

Substratul politicii naționaliste 
este dezvăluit cu profunziune 
într-un material intitulat: „Fron
tul unic de luptă între studen
țimea naționalităților asuprite și 
studențimea romînească“, publi
cat în primul număr al „Studen
tului revoluționar" din anuî u- 
niversitar 1933-1934.

In acest material erau formu
late revendicări concrete pentru 
studenții democrați romîni și ai 
minorităților asuprite în jurul 
cărora să-și îndrepte atenția și 
lupta. Studenții democrați erau 
chemați să militeze în cadrul 
frontului unic pentru burse și 
scutiri în proporție cu numărul 
studenților minoritari la Univer
sitate, pentru libera frecventare 
a cursurilor de către aceștia, 
pentru susținerea de către stat 
a școlilor naționalităților asupri
te, etc.

Chemarea se încheie cu lozin
ca : „Trăiască alianța de luptă 
între studenții săraci romîni și 
studenții naționalităților asupri
te".

Intre lupta ce o duceau stu
denții democrați din Cluj și lup
ta studenților din celelalte centre 
universitare din țară exista o 
strînsă legătură și solidaritate.

Cînd la București a început o 
grevă la facultatea de medicină 
și la drept, pentru reducerea ta
xelor insuportabile „Studentul re
voluționar" — făcîndu-se purtă
torul de cuvînt a! studențimii co
muniste, lansează un apel în
tregii studențimi clujene pentru 
a sprijini acțiunile greviștilor 
bucureșteni.

In apel se spune printre al
tele : „Tovarăși ! Colegi! Acuma 
e momentul să ne solidarizăm pe 
baza revendicărilor de la facul
tățile noastre cu frații noștri gre
viști din București și să le ușu
răm lupta. Porniți la luptă 1 De
clarați grevă activă I Trăiască 
greva activă t“.

Lupta studențimii democrate 
din Cluj nu se limita numai Ia 
acțiuni strict economice și profe
sionale. Studențimea clujeană în 
frunte cu comuniștii și uteciștii 
se ridica cu hotărîre împotriva 
fascismului și razbodului, pentru 
pace și prietenie cu Uniunea So
vietică.

Exprimînd hotărîrea neclintită 
a studențimii democrate din Cluj 
de a apăra pacea și prietenia cu 
Țara Sovietică, „Studentul revo
luționar" demasca cu curaj 

’ r imperialiste 
războiului

pre- 
pen- 
anti-

gătirile țărilor 
tru dezlănțuirea 
sovietic.

Studențimea ________
chemată să se organizeze în co
mitete antirăzboinice pentru a-și 
coordona în mod judicios acțiu
nile de luptă pentru pace.

Se știe că la sfîrșitul anului 
1933, prin grija Partidului Co
munist din Romînia, s-a organi
zat la Cluj un comitet de luptă 
împotriva fascismului și a răz
boiului. După înființarea Comi
tetului regional Antifascist din 
Cluj, s-a constituit și un comitet 
al tineretului antifascist. In ca
drul comitetului tineretului anti
fascist s-au format comitete stu
dențești 
comitete 
tivitate 
mîni și 
nale.

O acțiune importantă la care 
au luat parte studenții demo
crați clujeni de diferite naționa
lități sub conducerea comuniști
lor și uteciștilor, a fost participa
rea activă a acestora la campa
nia de strîngere de semnături 
pentru stingerea procesului ce
feriștilor de la Grivița.

Celula centrală comunistă a 
Universității din Cluj, prin orga
nul de presă „Studentul revolu
ționar", a luat atitudine hotărîtă, 
împotriva arestării muncitorilor 
ceferiști și petroliști, care au Rar-

ticipat la eroicele lupte din fe
bruarie 1933.

In articolul „Masacrul de la 
Grivița" publicat în martie 1933, 
se spune că „noi, studenții să
raci, trebuie să vedem că soarta 
muncitorilor uciși, arestați și de
portați e și soarta noastră și lup
ta lor eroică a fost și este și 
lupta noastră și pentru ca să fim 
demni de sacrificiile aduse de ei 
sa intrăm în rîndurile lor lup- 
tînd împreună pentru stîrpirea 
capitalismului exploatator și pen
tru crearea lumii oamenilor li
beri...".

democrată era

pe facultăți. In aceste 
desfășurau o bogată ac- 
studentii democrati ro- 
ai minorităților natio-

★
Cele cîteva aspecte ale luptei 

comune a studenților democrați 
romîni și ai naționalităților con
locuitoare din Cluj, sub conduce
rea partidului și U.T.C.-ului, o- 
glindite în paginile ziarului ilegal 
„Studentul revoluționar", reflectă 
adevăratul patriotism al acelora 
care mai presus de orice au fost 
credincioși idealurilor de elibe
rare socială ale maselor munci
toare din robia regimului bur
ghezo-moșieresc.

înarmat cu învățătura marxist- 
leninistă, urmînd pilda eroilor co
muniști și uteciști și a celorlalți 
eroi ai tineretului, tineretul stu
dențesc din Cluj a continuat să 
lupte sub conducerea partidului 
și U.T.C.-ului pînă la victoria fi
nală asupra regimului burghezo- 
moșieresc.

In prezent studenții clujeni își 
înfăptuiesc zi de zi visurile pen
tru care au luptat în trecut stu
denții democrați conduși de par
tid. Tradițiile luptei studențimii 
democrate din Cluj, din anii în
tunecați ai regimului burghezo- 
moșieresc, constituie azi un pu
ternic imbold pentru tineretul 
studențesc clujean în lupta dusă 
sub conducerea partidului pen
tru pace șj socialism.

ION BABICI



Antonin Zapotocky
Un grav conflict a izbucnit

între Franța și partenerii ei anglo-americani■ fl

In întimpinared 
Congresului Tineretului 
muncitor din Germania

A pierit un prieten 
al poporului nostru 
da Acad. praf. Petre Conitantinescu*!ați

Delegația guvernamentală a U. R. S. S. 
a părăsit Moscova pierind la Praga 

— In același limp au plecat la Praga delegațiile 
R. P. Polone și R. D. Germane —

A încetat să bată inima preșe
dintelui Republicii Cehoslovace, 
Antonin Zapotocky, prietenul scump 
și iubit al oamenilor muncii, lup
tător neobosit pentru făurirea mi
lenarelor năzuinți de libertate ale 
omenirii.

In aceste zile gîndurile și ini
mile noastre sînt alături de acelea 
ale poporului frate și prieten, îm
părtășind din tot sufletul negrăita 
sa durere pentru pierderea unuia 
din înțelepții săi cîrmuitori.

întreaga viață a lui Antonin Za
potocky e exemplul unei vieți dă
ruite din tot sufletul poporului, 
clasei, partidului său. Intrat de tâ
năr în rîndurile mișcării muncito
rești,, Antonin Zapotocky și-a închi
nat peste jumătate de veac de ani 
de viață, luptei pentru victoria 
cauzei partidului, cauzei socialis
mului. Antonin Zapotocky a cu
noscut mizeria la care orînduirea 
capitalistă supune pe fiii oamenilor 
muncii, a cunoscut ani în șir be
ciurile închisorilor și lagărelor fas
ciste. Nimic însă nu l-a putut ră
pune !

Antonin Zapotocky și-a consa
crat întreaga viață poporului și 
aceasta îi dădea forțe de neînvins.

După eliberarea Cehoslovaciei, 
Antonin Zapotocky și-a pus toate 
forțele în slujba construcției so
cialiste, în slujba întăririi lagăru
lui socialist.

Antonin Zapotocky a fost un cre
dincios prieten al poporului ro-

mîn. Am vizitat de multe ori în 
anii din urmă orașele și satele de 
pe meleagurile Cehoslovaciei prie
tene. De multe ori în aceste vizite 
am avut prilejul să mă întâlnesc 
cu tovarășul Antonin Zapotocky. 
Cu durere am revăzut în minte în 
ultimele zile de cind radioul mi-a 
adus năpraznica știre a morții prie
tenului nostru drag, prietenia și 
dragostea cu care ne-a primit Anto
nin Zapotocky în 1949 pe cei ce re
prezentau țara noastră la festivități
le din cadrul Săptămînii Prieteniei 
Romino-Cehoslovace. Inii amintesc 
de asemenea de întâlnirile noastre 
la Karlovy Vari, de discuțiile noa
stre asupra lucrării sale „Anul re
voluționar 1905" care mi-a produs 
o deosebită impresie, de interesul 
pe care-l manifesta pentru poporul 
nostru, pentru tineretul nostru. Li
teratura scrisă de Antonin Zapo
tocky ocupă un loc de frunte în 
literatura Cehoslovaciei și în lite
ratura revoluționară internațională, 

împărtășesc din tot sufletul du
rerea poporului frate, pentru pier
derea fiului său iubit, și-l asigur 
că în inimile noastre, ale intelec
tualității noastre, amintirea neînfri
catului militant revoluționar An
tonin Zapotocky va rămîne veșnic 
vie.

In aceste clipe sîntem mai mult 
ca oricînd alături de poporul* ce
hoslovac și vom lupta să întărim* 
necontenit prietenia noastră pusă 
în slujba mărețelor idealuri ale 

. făuririi unei vieți noi.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : In seara zilei de 
15 noiembrie delegația guverna
mentală a U.R.S.S. în frunte cu 
Kliment Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a părăsit Moscova, ple- 
cînd la Praga, pentru a participa 
la funeraliile lui Antonin Zapo
tocky, președintele 
Cehoslovace.

Republicii

în același timp au plecat la 
Fraga delegația Republicii Popu
lare Polone, în frunte cu Alek
sandr Zawadzki, și delegația Re
publicii Democrato Germane în 
frunte cu primul ministru O tio 
Grotewohl.

La gară delegațiile au fost con
duse de Nikolai Beliaev, Nikolai 
Bulganin, Ekaterina Furțeva, Alek
sei Kosîghin, miniștri și diplomați.

Telegramă de condoleanțe 
trimisă de C. C. al U.T.M.

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor a adresat 
în numele tineretului din R.P. 
Romînă, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Cehoslovac, 
o telegramă de condoleanțe . în 
legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Antonin Zapo
tocky.

„Fiu credincios «al clasei mun
citoare — se spune în telegramă 
— tovarășul Antonin Zapotocky 
din fragedă tinerețe s-a înca
drat în mișcarea revoluționară 
de tineret, participînd cu entu
ziasm la toate etapele luptei 
politice a partidului. Fiind unul 
dintre întemeietorii gloriosului 
Partid Comunist din Cehoslova
cia, a închinat toată forța și 
priceperea sa luptei poporului 
cehoslovac pentru o viață mai 
bună.

După eliberarea țării, devenind 
unul din conducătorii muncii 
pașnice a poporului, cu entuzias
mul său caracteristic, cu price
perea sa de organizator încer
cat, tovarășul Antonin Zapoto
cky a contribuit din plin la suc
cesele remarcabile înregistrate 
de poporul cehoslovac în cons
truirea socialismului.

In aceste zile de nemărginită 
durere, tineretul Republicii Popu- 
lare Romîne este alături de tine
retul frate cehoslovac și își ex
primă hotărîrea de a întări ne
contenit prietenia dintre tinere
tul țărilor noastre, pentru con
struirea socialismului, pentru în
tărirea continuă a forței și uni
tății lagărului’ socialist, pentru 
întărirea păcii între popoare**.

PRAGA 15 (Agerpres). — Cete
ka transmite: La 14 noiembrie 
au avut loc în uzine și instituții, 
la orașe,și sate, în școli și în uni
tățile armatei populare cehoslova
ce, precum și în toate sectoarele 
de muncă adunări de doliu în ca
drul cărora cetățenii Cehoslova
ciei au cinstit amintirea nemuri
toare a președintelui Republicii 
Antonin Zapotocky.

Pe adresa Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslo
vacia și a guvernului Republicii 
Cehoslovace sosesc neîncetat tele
grame și scrisori în care oamenii 
muncii din Cehoslovacia declară 
că se vor uni. și mai strîns în ju
rul C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
și al guvernului și că își vor con
sacra forțele construcției socialis
mului în țara lor.

De numele lui Antonin Zapo
tocky este legată cea mai fericită 
epocă din istoria poporului nostru, 
se spune în telegrama Consiliului 
orășenesc al Comitetului Național 
din Ostrava. Luăm angajamentul 
solemn că vom îndeplini cu cinste 
toate sarcinile care ne-au fost tra
sate de partidul și guvernul no
stru.

„întreaga Slovacie, se spune în 
telegrama Prezidiului Comitetului

Funeraliile naționale vor avea loc 
la 18 noiembrie

National Slovac, se înclină în fața 
sicriului iubitului tovarăș, plină de 
recunoștință pentru tot ce a făcut 
pentru fericirea și binele poporului 
cehoslovac în scumpa noastră Re
publică Cehoslovacă44.

„Ca scriitori și cetățeni devotați 
ai Cehoslovaciei democrat - popu
lare, scriu scriitorii V. Nezval. M. 
Puimanova și Josef Seker, urmînd 
pilda tovarășului A. Zapotocky ne 
vom consacra toate forțele con
strucției socialismului în țara noa
stră". Membrii Prezidiului parti
dului popular (catolic) cehoslovac 
asigură în telegrama lor guvernul 
că îndeplinind mărețele porunci 
ale defunctului președinte din tim
pul vieții sale ei vor merge și de 
acum înainte pe calea pe care i-a 
condus el. „Aceasta este calea 
slujirii devotate și fără preget a 
poporului muncitor din patria noa
stră. Aceasta este calea prieteniei 
de nezdruncinat cu U.R.S.S.44.

„încercăm un sentiment dfe pro
fundă durere pentru această mare 
pierdere44, scriu guvernului mem
brii prezidiului partidului renaș
terii slovace. „Promitem că vom 
merge înainte pe aceeași cale pe 
care a mers în primele rînduri A. 
Zapotocky4*.

PRAGA 15 (Agerpres). — 
Ceteka transmite: Funeraliile na
ționale ale tovarășului Antonin 
Zapotocky vor avea loc la 18

18 noiembrie - zi de doliu

La sediul Ambasadei 
Republicii Cehoslovace 
din București

Tn cursul zilei de vineri. Ia se
diul Ambasadei Republicii Ceho
slovace la București a continuat 
să se prezinte condoleanțe în le
gătură cu încetarea din viiță a 
tovarășului Antonin Zapotocky, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist dir. 
Cehoslovacia și președintele Re 
publicii Cehoslovace. Ca un oma
giu adus memoriei luptătorului de

frunte al mișcării muncitorești in
ternaționale au semnat în regis
trul deschis la Ambasada R. Ce
hoslovace, conducători ai institu
țiilor centrale de stat și ai orga
nizațiilor obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, delegații 
ale oamenilor muncii de la între
prinderile și instituțiile din Capi
tală.

(Agerpres)

PRAGA 15 (Agerpres). — Ce
teka transmite: Zdenek Fierlin- 
ger, președintele Adunării Națio
nale a R. Cehoslovace, a convo
cat pentru 18 noiembrie o ședin
ță de doliu a Adunării Naționale 
pentru a cinsti memoria lui An
tonin Zapotocky fostul președin
te al R. Cehoslovace.

★
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a hotărît ca 
ziua de 18 noiembrie — ziua fu
neraliilor președintelui Republicii 
Cehoslovace, Antonin Zapotocky, 
să fie declarată zi de doliu. In 
această zi 
îndoliate.

noiembrie. Accesul la sicriul cu 
corpul defunctului, care va,fi de; 
pus în Sala Spaniolă a Hradului 
din Praga, va începe la 17 noiem
brie de la ora 8, pînă la ora 20 
și la 18 noiembrie de la ora 7 
pînă la ora 11. La 18 noiembrie, 
la amiază, funeraliile vor începe 
cu un miting solemn de doliu în 
Sala Spaniolă. Cortegiul funebru 
va irece prin străzile orașului 
Praga. Populația orașului își va 
lua rămas bun de la tovarășul 
Antonin Zapotocky în piața Vac
lav. In seara aceleiași zile rămă
șițele pămîntești ale defunctului 
vor fi incinerate la crematoriul 
din Praga.

PARIS 15 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă occidentale a- 
nunță că între guvernul francez 
și guvernele Statelor Unite și 
Angliei a izbucnit un grav con
flict în legătură cu hotărîrea a- 
cestora din urmă de a livra ar
mament Tunisiei.

Ambasadorul S.U.A. la Paris, 
Hughton a informat pe primul 
ministru francez Gaillard *-x 
Statele Unite intenționează 
livreze armament Tunisiei, 
basadorul american și-a repetat 
demersul la ora 2 noaptea ce- 
rind într-o formă ultimativă ex
plicații imediate în legătură cu 
poziția franceză în această pro
blemă.

Ambasadorul englez la Paris 
a făcut și el un demers similar 
pe lîngă guvernul francez.

Fără a aștepta răspunsul 
Franței la aceste demersuri De
partamentul de St«at al S.U.A. a 
dat publicității la 15 noiembrie 
o declarație oficială în care se 
spune că „guvernul S.U.A. a a- 
doptat hotărîrea de a livr«a ar
mament Tunisiei44. In declarație 
se spune că primul transport va 
consta din puști și muniții ame
ricane.

Agențiile de presă occidentale 
anunță că guvernul englez a a- 
doptat o hotărîre similară.

Hotărîrea Angliei și Statelor 
Unite de a livra armament Tu
nisiei, în ciuda opoziției bine cu
noscute a Franței, a provocat o 
profundă tulburare la Paris, 
unde se vorbește din nou despre 
izbucnirea unei grave crize a so
lidarității atlantice. Ministrul de 
Externe francez Pineau, care 
urma să plece săptămîna viitoa
re la Washington, va pleca mult 
mai devreme pentru a exprima 
conducătorilor americani „regre
tele profunde ale Franței față de 
gestul neamical al Statelor U- 
nite“.

Intr-o declarație făcută joi în 
Comisia pentru Afaceri Externe 
a parlamentului francez ministrul 
de Externe Christian Pineau «a 
arătat că a avizat pe aliații săi 
că nu poate considera hotărîrea 
anglo-americană drept compati
bilă cu cerințele solidarității 
atlantice și va prezenta observa
țiile sale în această privință la 
Washington și la Londra. în 
cercurile opiniei publice și polij 
tice franceze se subliniază că 
prin livrările de armament către 
Tunisia aliații 
ai Franței urmăresc 
acapareze teritoriile 
nord și să înlăture 
această regiune.

Presa franceză de 
neață, și de astădată, 
mai cunoscute ziare de dreapta 
subliniază gravitatea conflictu
lui izbucnit între Franța și par
tenerii ei anglo-americani.

Sub titlul „O grea lovitură 
pentru Franța4* ziarul „L’Auro- 
re“ publică un articol în care 
califică hotărîrea Angliei și 
S.U.A. de a Jivra armament Tu-

re-

se vor «arbora drapele

★
_____ da Miniștri al Repu

blicii Populare Romîne a hotărît 
ca ziua de luni 18 noiembrie 1957 
— ziua funeraliilor tovarășului An
tonin Zapotocky, președintele Re
publicii Cehoslovace — să fie de
clarată zi de doliu. Instituțiile și 
întreprinderile vor arbora drapele 
îndoliate.

Consiliul

Zile triste la Praga
...IIIIIIIIIII... . .......................................

bloul îndoliat al președintelui — 
oameni căliți, cu sufletul tare, de 
stâncă, nu-și puteau ascunde lacri
mile.

La Kladno, oraș în care tova
rășul Zapotocky a trăit și a luptat 
foarte mulți ani din 
împrejurimile căruia 
vestea morții sale i-a lovit 
oameni în suflet. Smolcnopova — 
femeie de serviciu la oțelăriile 
din acest oraș, a aflat vestea prin
tre primii, la 6 dimineața spre 
sfîrșitul schimbului. A alergat în
tr-un suflet acasă. Și sugrumată dtt 
tristețe, trezindu-și soțul i-a spus : 
„Hai, scoală! Ne-a murit Tonik!... 
căci așa îi spun cei ce l-au cu
noscut aici de mult. Tonik. Side
rurgiștii din Kladno adunați în 
miting de doliu, au trimis Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Cehoslovac cuvîntul lor : 
pe ei, oameni pe care Zapotocky 
i-a învățat să lupte sub steagurile 
roșii, C.C. se. poate bizui oricînd. 
E un vechi reflex revoluționar 
muncitoresc binecunoscut : în mo
mentele grele, ca și acesta, oamenii 
muncii își string și mai mult 
rîndurile în jurul partidului. Ne
numărate mesaje au venit la Co
mitetul Central al P.C.C. din par
tea oamenilor muncii din Ceho
slovacia.

Moțiunea celor de la uzinele 
Bibalco din Decin, ale minerilor 
din bazinul Most, a metalurgiști- 
lor de la uzinele ,,Antonin Za
potocky" din Liseni de lîngă 
Brno, a siderurgiștilor din Istebne 
(Slovacia), a colectiviștilor din 
Lany de lingă Dasice, jnoțiunile 
și telegramele nenumăratelor co
lective de muncitori țărani și in
telectuali cehoslovaci, exprimă nu 
numai marea durere pentru moar
tea prietenului și președintelui 
lor, dar și hotărîrea fermă de a 
se uni și mai strîns în jurul parti
dului, așa cum ar fi dorit marele 
dispărut.

Tovarășului Zapotocky i-a plă
cut totdeauna să fie în mijlocul

început de noiembrie. Cu 
zile mohorîte și reci. Cu ceață. Și 
cu ploi scurte, cernite. Au mai 
fost aici toamne aspre care au luat 
brusc locul zilelor însorite. Dar în 
acest început de noiembrie ele- 

■ montele autumnale parcă au ținut 
să însoțească mohoreala din sufle
tele praghezilor în legătură cu 
moartea tovarășului Zapotocky.

Aici un muncitor, stăruie în fața 
unei fotogazete privind îndelung o 
imagine : Zapotocky în mijlocul 
unui grup de mineri. Poate că a- 
cesta e un vechi luptător din re
voluționarul cartier Zizkov. Poate 
lucrează la „Tatra-Smihov". Poate 
la „Avia". Poate la C.K.D.... N-are 
importanță. El capătă valoare de 
simbol. Adîncit în gînduri, el pare 
că vede dincolo de poză în timp 
și spațiu. E o privire lăuntrică, in 
urmă. în trecut... Toate îi trec în 
amintire ca într-un monumental 
film, trăit, imagini din marile bă
tălii de clasă din Cehoslovacia, 
episoade ale luptei grele muncito
rești. comuniste conduse adesea de 
Zapotocky, totdeauna în primul 
rind al celor mai buni luptători 
roșii.

în dimineața zilei de 13 noiem
brie privirile n-au mai întâlnit 
acolo sus pe Prazzky Hrad, flutu
rarea pavilionului președintelui. 
Prietenul Zapotocky nu mai era. 
Inima lui. inima care o viață în
treagă a bătut pentru prieteni, 
pentru tovarăși, în marea încleș
tare a luptei împotriva exploatării 
și asupririi capitaliste, pentru so
cialism, încetase să mai bată.

Praga și țara întreagă este în 
doliu. Tristețe adincă, tristețea 
unui popor pentru pierderea iu
bitului său fiu. Un luptător de 
frunte al frontului proletar inter
național a plecat dintre noi pen
tru totdeauna.

în momentele de mare durere 
oamenii simt nevoia să fie împre
ună. Minerii de la mina Zapo
tocky, în gărzi de onoare la ta-

viață. în 
s-a născut, 

pe

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
luptătorilor pe care îi conducea, 
să fie mereu între oamenii din 
popor, cu care se sfătuia și ale 
căror păsuri le cunoștea bine. 
Oamenii cehi ai muncii au multe 
și scumpe amintiri despre întâlni
rile cu președintele și prietenul 
lor.

Tovarășul Skubal, muncitor la 
uzinele C.K.D.-Sokolovo din Pra
ga, povestește despre ultima reve
dere 
vestit 
lele

cu președintele : El a po- 
cum a vorbit președin- 

în fabrica lor, cu pri- 
vizitei tovarășului Ho Și 
în Cehoslovacia. Tovară

șul Zapotocky vorbea totdeauna 
cald, apropiat, deschis, ca un 
frate. Și muncitorilor le plăcea 
să-l asculte. Și ei au venit în nu
măr așa de mare că n-au încăput 
într-o singură sală, ci în două 
săli, care comunicau printr-o ușă. 
Cei din sala alăturată, erau 
nemulțumiți că nu-l auzeau bine 
și nu-l vedeau deloc pe președin
te. Atunci tovarășul Zapotocky a 
trecut și în sala alăturată și a 
stat de vorbă și cu ei. „în fața 
lui, discutând cu el. omul simplu 
se simțea bine, ca în prezența u- 
nui frate" povestește tovarășul 
Skubal de la C.K.D. muncitorilor 
de la uzinele de automobile 
„Gottwald" adunați în miting de 
doliu.

Țăranii colectiviști din Lany, 
păstrează în inimi amintirea vizi
tei de acum un an, a președinte
lui, în gospodăria lor. Se interesa 
de tot. Se sfătuia cu oamenii, 
ciocnind paharul cu fiecare colec
tivist. Și toți uitaseră că 
este președintele republicii, 
devenise 
propiat.

Maria 
de lîngă 
clasă cu 
secolului 
bătrînă. 
s-au șters multe amintiri. Dar pe 
Zapotocky nu l-a uitat niciodată. 
Acum ea privește îndelung cu la
crimi în ochi pomii mari și pu-

acela
Le 

în cîteva ore prieten a-

Sarohova din Zakolany, 
Kladno, a fost colegă de 
Zapotocky, la sfîrșitul 
trecut. Este o femeie 

Din memoria ei slăbită

ca 
să 

A în

anglo-americani 
de fapt să 
Africii de 
Franța din

vineri dimi- 
și cele

nisiei drept „un gest care con
stituie o ruptură a solidarității 
atlantice4*. Ziarul subliniază că 
această acțiune anglo-americană 
are alte dedesubturi și anume, 
ea urmărește să „zdruncine po
zițiile Franței în Africa astîei in
cit rolul Franței jn aceste
giuni să nu mai fie decît de or
din cu totul secundar4*.

„Acțiunea Londrei și Washing
tonului, scrie la rîndul său „Le 
Parisien Libere44, pune sub sem
nul întrebării însuși principiul 
so.idarității atlantice44. Ziarul a- 
minteșie în legătură cu aceasta 
acțiunile similare ale Statelor 
Unite de subminare a pozițiilor 
franceze în Indochina. „De ce n-ar 
avea guvernul francez suficien
tă energie și simț național pen
tru a informa Londra și Wa
shingtonul că în urma livrăr.- 
lor de armament către Tunisia 
nu mai poate fi vorba de parti
ciparea Franței la N.A.T.O.

Pentru opinia publică france
ză un lucru este limpede și a- 
nume acela că momentul este 
prea grav pentru a ne mulțumi 
cu veșnicele și platonicele no.e 
de protest44.

Pînă și ziarul proamerican 
„Le Figaro44 protestează împo
triva hotărîrii «americane pe care 
o califică drept „un gest neprie
tenesc*4.

„Provocarea unei asemenea fi
suri in edificiul atlantic cu pu
țin timp înainte de mult aștepta
ta sesiune a Consiliului N.A.T.O. 
este de prost augur, subliniază 
agenția United Press. Solidari
tatea atlantică a primit din nou 
o grea lovitură44.

★
PARIS 15 (Agerpres). —După 

cum anunță postul de radio Braz
zaville, ambasadorul Franței în 
S.U.A., Herve Alphand, a fost 
primit la 14 noiembrie, la cere
rea sa, de secretarul 
Dulles. Potrivit unor 
din cercuri demne de încredere, 
ambasadorul a protestat în nu
mele guvernului său împotriva 
hotărîrii S.U.A. de a livra arme 
Tunisiei.

După cum relatează agenția 
France Presse, în seara zilei de 
14 noiembrie Franța a trimis note 
de protest guvernelor S.U.A. și 
Angliei.

Cut în mare secret. Aeroportul 
era înconjurat de trupe tunisiene.

★
PARIS 15 (Agerpres). — în 

după-amiaza zilei de 15 noiem
brie Adunarea Națională France
ză a întrerupt discuția în legă
tură *cu problemele economice și 
financiare pentru a asculta ex 
pozeul primului ministru, Felix 
Gaillard, în legătură cu situația 
creată de hotărîrea Statelor U 
nite și Angliei de a livra arme 
Tunisiei.

„Nu vreau să ascund, a decla
rat Gaillard, că situația creată 
prin hotărîrea anglo-americană 
este gravă. Poporul francez o 
consideră ca pe un gest nepriete
nesc la adresa sa“.

„Este sigur, a spus Gaillard, 
că dacă pînă la deschiderea con
ferinței N.A.T.O. nu se va găsi 
o soluție clară, neechivocă, da
tele acestei conferințe, speranțele 
pe care ea le-a trezit, vor deveni 
foarte problematice4*.

BERLIN 15 (Agerpres). — 
ADN transmite: La Berlin a avut 
loc ședința organizatorică a co
mitetului de pregătire a. Congre
sului tineretului muncitor din 
Germania. Comitetul de pregătire, 
format din membri și activiști ai 
organizațiilor de tineret din cele 
două state germane, a adresat ti
neretului german un apel în care 
se propune convocarea în aprilie 
1958. la Erfurt, a Congresului ti
neretului muncitor din Germania.

Comitetul de pregătire subli
niază că Congresul trebuie să 
discute problemele care intere
sează întregul tineret german: 
apărarea păcii și lupta împotriva 
militarismului, împotriva fabri
cării și stocării pe teritoriul ger
man de arme de exterminare în 
masă, pentru unificarea pașnică 
a Germaniei într-un stat demo
cratic, pentru satisfacerea reven
dicărilor tineretului din întreaga 
Germanie. Congresul trebuie sa 
indice căile pentru realizarea uni
tății în această luptă.

In apel se arată că la lucrările 
Congresului pot lua parte toate 
organizațiile tineretului muncitor 
din cele două state germane.

Pentru rezolvarea problemei 
dezarmării trebuie să 

renunțe la presiuni
— a declarat S. Brucan —

se

de stat, 
informații

★
LONDRA 15 (Agerpres). —Zia

rul conservator „Evening Stan
dard^ anunță că primul ministru 
britanic, Macmillan, va pleca la 
25 noiembrie la Paris pentru a se 
întâlni cu primul ministru fran
cez, Gaillard și pentru a discuta 
cu el criza ivită în relațiile anglo- 
franceze în urma hotărîrii Angliei 
de a livra arme Tunisiei,

★
TUNIS 15 (Agerpres). —Două 

avioane americane de tip ' C-47 
transportînd arme și muniții 
pentru Tunisia au aterizat vineri 
după-amiază pe aerodromul din 
Tunis.

ir
PARIS 15 (Agerpres). —^După 

cum relatează agenția 
Presse, în noaptea

Deodată, zilele pline de soare sînt urmate de zEă mohorîte. 
La fel este și cu inimile oameni Ier. Dar mare este durerea dacă 

atinge inima întregului popor.
sădit împre- 
care îi vor 

el.

ea
ternici pe care l-au 
ună în copilărie și 
aminti totdeauna de

Bătrînul zidar l'aplav Palocek, 
și-l amintește pe Zapotocky din 
anii de școală primară și poves
tește cum totdeauna Zapotocky nu 
l-a uitat niciodată, nici atunci 
cînd munca de președinte al re- 
publicii îl ocupa peste măsură.

Ludmila Ilkova, își amintește 
de ultima revedere cu președinte
le. Pregătind adunarea părinților 
elevilor de la școala ei, de acum 
două zeci de zile, învățătoarele 
s-au gîndit să-l invite pe tovarășul 
Zapotocky. Au făcut invitație dar 
aproape nimeni nu spera că pre
ședintele va putea sa vie. Dar el 
a venit la ora la care fusese anun
țat. Și a luat parte la discuții. 
Ilkova povestește cu emoție cum 
i-a sfătuit președintele să mun
cească cu copiii.

Amintiri scumpe, amintiri care 
nu se vor șterge niciodată din 
memoria miilor și miilor de oa
meni ai muncii din Cehoslovacia 
și de pretutindeni, care l-au cu
noscut și l-au iubit pe tovarășul 
Zapotocky.

Vestea morții lui, a căzut ca un 
trăznet în inimile oamenilor. Pri
mele momente au fost năucitoare.

„A murit președintele". A mu
rit tovarășul Zapotocky".

„Ne-a murit Tonik" — 
oamenii împietriți. Dar 
refuza să creadă, refuza 
leagă. Durerea era prea mare.

spuneau 
mintea 

să înțe-

France 
de 14 spre 

15 noiembrie in Tunisia au sosit 
două avioane de transport 
tanice de tip „Hastings" încărcate 
cu armament care a fest descăr-

bri-

sateliților artificiali 
ai pămîntuliii

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
La 16 noiembrie, ora 6 diminea
ța, cei de-al doilea satelit artifi
cial a înconjurat de 183 de ori 
p&mintul. Primul satelit artiiicial 
și racheta sa purtătoare au în
conjurat in acest răstimp pămîn- 
tul respectiv de 637 și 641 de 
ori.

Pe timp senin cel de-al doilea 
satelit artificial al păm'ntului 
poate fi văzut cu ochiul liber îna
inte de răsăritul soarelui de la 
63 la 65 grade latitudine nordică 
și după apusul soarelui de la 38 
la 63 grade latitudine sudică.

Racheta purtătoare a primului 
satelit va putea fi văzută după 
apusul soarelui de la 63 la 65 
grade latitudine nordică și îna
inte de răsăritul soarelui de la 
48 la 63 grade latitudine sudică.

NEW YORK 15 (Ager pres),— 
La începutul ședinței plenare 
din după-amiaza zilei de 14 no
iembrie a Adunării Generale 
O.N.U. s-a comunicat că delega
ția Indiei va prezenta din nou 
proigciul său de rezoluție în care 
cheamă toate țările interesate să 
înceteze imediat experiențele cu 
arma atomică și cu hidrogen. 
Acest proiect a fost respins în 
Comitetul Politic de delegațiile 
care sînt la remorca S.U.A.

Luînd cuvîntul în numele de
legației romine. Silviu Brucan a 
arătat că insistența cu care pu
terile occidentale resping ideea 
interzicerii armelor nucleare și' 
a suspendării experiențelor ato
mice, ca și încercarea de a mi
nimaliza pericolele ce decurg d n 
continuarea acestei politici, capă
tă totala explicație în încadra
rea armelor nucleare ca parte 
componentă a politicii și strate
giei N.A.T.O. aceasta fiind și fi
rul conducător al rezoluției pro
puse.
Subliniind că întreaga opinie pu
blică a sperat că actuala sesiune 
va aduce un progres, fie doar și 
în problema suspendării expe
riențelor atomice, S. Brucan a 
exprimat acordul delegației 
R.P.R. față de rezoluția propusă 
de India și a cărei adoptare ar 
putea constitui un pas spre rea
lizarea acestui obiectiv.

Delegatul romîri s-a referit în 
continuare la caracterul unilate
ral «al propunerii occidentale, 
care nu ia în considerație inte
resele legitime ale securității 
IJ.R.S.S. și a țărilor socialiste. 
In acest sens S. Brucan a spus: 
„Se poate înțelege faptul că pu
terile N.A.T.O. doresc un. acord 
cu privire la proiectilele inter
continentale, dar atunci trebuie 
înțeleasă și dorința țărilor so
cialiste și altor țări iubitoare de 
pace de a vedea desființate 
zele militare americane care 
înconjoară și care amenință 
curitatea lor.

Or, o asemenea măsură 
este deloc prevăzută în proiec
tul celor 24 de țări, iqr puterile

ba
le 

se-

nu

să audăoccidentale nici nu vor 
de așa ceva".

Silviu Brucan a spus — __
nuare: ..Rezoluția ce.'or 24 «ie 
țări poate fi cel mult o bază de 
discuție pentru apropiatul Consi
liu N.A.T.O., dar ea nu poate fi 
in nici un caz o bază de discu
ție intr-un organ al O.N.ll. A- 
crastă rezoluție, caracterizată pe 
drept cuvint ca un ultimatum, 
este o încercare de a exercila 
presiuni asupra unor țări care 
reprezintă o treime din omenire. 
Asemenea metode n-au 
nici un succes in trecut 
avea cu atît mai puțin 
PENTRU REZOLVAREA 
BLEME1 DEZARMĂRII 
BU1E SA 
PRESIUNI ȘI SÂ SE IA 
CONSIDERAȚIE INTERESELE 
SECURITĂȚII AMBELOR
PĂRȚI". S. Brucan a încheiat 
exprimînd opoziția hotărîtă față 
de rezoluția propusă de cele 24 
de țări.

La sfîrșitul discuțiilor a luat 
cuvîntul L. F. Palamarciuk șe
ful delegației R.S.S. Ucrainene, 
care a subliniat din nou că re
zoluția puterilor occidentale con
stituie un obstacol de netrecut 
în calea realizării unui acord 
asupra dezarmării, lucru care, 
după cum rezultă, caută să-l ob
țină reprezentanții acestor pu
teri.

După aceea Adunarea Genera
lă a trecut la votarea rezolu
ției : Rezoluția puterilor occi
dentale a fost adoptată cu 56 
voturi ale acelorași delegații 
care au votat-o in Comitetul Po
litic. împotriva acestei rezoluții 
au votat nouă delegații: Alba
nia, Bulgaria, R.S.S. Bielorusă, 
Cehoslovacia. Ungaria. Polonia. 
Rominia, R.S.S. Ucraineană și 
Uniunea Sovietică. 15 delegații 
— Afganistan, Birmania, Ceylon, 
Egipt, Finlanda, Ghana, India, 
Indonezia, Japonia, Nepal, Ara
bia Saudi'.ă, Sudanul, Siria. Ye
men și iugoslavia s-au abținut 
de la vot.

Rezoluția belgiană a fost a- 
probată de asemenea cu mejori- 
iatea voturilor.

în conți-

avut 
și vor 
astăzi. 
PRO- 
TRE

SE RENUNȚE LA -- ------------- ÎN

Importante declarații 
ata savanților sovietici 

la o conferință de presă 
MOSCOVA 1.1

TASS transmite: Academicianul 
Blagonravov și alți oameni de 
ș'.iintă sovietici au luat cuvîntul 
la 15 noiembrie la conferința de 
presa organizată de Comitetul 
de stat pentru relații culturale 
cu străinătatea de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al 
consacrată cercetării

15 (Agerpres). —

U.R.S.S., 
păturilor

La mina „25 Februarie", ca și 
pretutindeni în țară, oamenii stă
teau adînciți în durere. încreme
niseră mașinile. încremeniseră u- 
neltele. Primele momente au fost 
stăpînite de nemișcarea surdă și 
mută a durerii. Dar oamenii nu 
s-au lăsat doborîți.

— Dacă ne-ar vedea el acum, 
cum stăm cu brațele încrucișate, 
nu ne-ar lăuda, au spus minerii 
și-au început să muncească îndîr- 
jit, transformînd durerea în pu
tere !

Peste tot în țară, muncitorii, 
țăranii, intelectualii își pecetluiesc 
legămîntul de credință față de 
ideile lui Zapotocky, față de par
tidul în rîndurile căruia a luptat 
el eroic, printr-o muncă mai bună, 
cu roade mai bogate. Siderurgiștii 
din lslebne, se angajaseră să ter
mine planul anual la 28 decem
brie. îl vor îndeplini mai de 
vreme. Metalurgiștii de la uzinele 
„A. Zapotocky" din Liseni și-au 
sporit angajamentul de supraînde- 
plinire a planului cu 90 tractoare.

Toată țara, îndoliată, va cinsti 
memoria lui Zapotocky urmînd 
pilda întregii lui vieți de luptă 
eroică în slujba poporului munci
tor. în slujba marilor idei ale so
cialismului, în slujba marii opere 
de construire a Cehoslovaciei so
cialiste.

P. CONSTANTINESCU

Praga, 14 noiembrie 1957.

HELSINKI. — în dimineața zi
lei de 15 noiembrie, în Finlanda a 
început greva salariaților din 
transportul feroviar. Potrivit date, 
lor preliminare, la grevă participă 
aproximativ 20.000 de oameni. Gre- 
viștii cer majorarea salariilor.

DAMASC. — Din sursă militară 
bine informată se anunță că la 13 
noiembrie în regiunea Kamîșlî de 
pe teritoriul Siriei au fost descope
rite mine turcești. In cursul ope- 
rațiilor de deminare de către sol- 
dații sirieni, trupe turcești au des- 
chis foc din mitraliere și cara
bine.

WASHINGTON. — La Washing- 
ton a avut loc o conferință de 
nouă zile a organizației „Rezerve, 
lor apărării naționale a S.U.A.**, 
creată în 1955 de Direcția mobili- 
zării pentru apărare și de Minis
terul Comerțului al S.U.A. In pri
ma zi a lucrărilor cei 1.200 de par- 
ticipanți la conferință au ascultat 
cuvîntările vicepreședintelui S.U.A.,

MOSCOVA. — La 15 noiembrie 
K. E. Voroșilov, a primit la Krem. 
lin delegația Republicii Populare 
Ungare în frunte cu Janos Kadar. 
In aceeași zi delegația Republicii 
Populare Ungare a fost primită 
de N. S. Hrușciov și de N. A. 
Bulganin. Au avut loc convorbiri 
care au decurs într-o atmosferă 
cordială și prietenească.

PARIS. — La 14 noiembrie Con
siliul republicii a aprobat cu ma
joritate de voturi proiectul de lege 
cu privire la acOrdarea de împuter
niciri speciale în Algeria guver- 
nului Gaillard.

PARIS. — Emisiunea organizată 
de posturile de radio-televiziune 
franceze pentru seara de 14 no. 
iembrie și in cadrul căreia urma 
să ia cuvîntul și cunoscutul savant 
Jolliot-Curie a fost interzisă din, 
ordinul^ ministrului Informațiilor, 
Claparede, Ziarele franceze amin
tesc că este pentru a doua oară 
în decurs de cîteva luni că se in. ____  ...__ __________ _____ _
terzice din ordinul guvernului o- Nixon, secretarului de stat, Dul- 
emisiune radio-televizată în cadrul ' " ‘ ~.....................”
căreia era programată o declara, 
ție a lui • j •

PARIS, 
noiembrie 
va apare 
sub numele .......... ..............
După cum explică ziarul „Libera
tion**, fostul „Franc Tireur**, a 
fost preluat de un trust al ziare, 
lor de scandal și de intrigă, care 
intenționează să-1 transforme în
tr-o „afacere rentabilă** sporindu-i 
numărul paginilor și adăugîndu-i 
o Serie de rubrici „distractive**.

Jolliot.Curie.
— Cu începere de 1â 15 

ziarul „Franc-Tireur“ 
„într-o nouă forinu!ă“, 

de „Paris Journal**.

Ies, directorul Direcției mobilizării 
pentru apărare, Gordon Grey, mi- 
nistrului Comerțului, Weeks, șefu- 
lui-de stat major al armatei teres
tre americane, generalul Tayior, 
și senatorului Capeheart. Toate a. 
cesle cuvînlări au arătat că con
ferința 
elabora 
rire a 
S.U.A., 
boinică ___ _ _ ___ ____  ___
ror cuvîntărilor rostite în cadrul 
conferinței a fost îndemnul la. 
continuarea cursei înarmărilor.

a fost convocată pentru a 
măsurile concrete de mă- 
potențialului militar al 

pentru a ațîța isteria răz- 
în țară. Leit-motivul tutu.

REDACȚIA Și ADMINISTRAȚI A București Piața „SctntelF. Tel, 7-60 10. Secția acrișori Tel. 76691. TIPARUL Combinatul Poligrafic „Casa Sctnteii I. V. Stalin’?

superioare a!e a'.mosferei șl a 
spațiului cosmic cu ajutorul ra
chetelor și a sateliților conform 
programului Anului Geofizic In
ternațional

Acad. Aleksandr B'agcnravnv, 
răspunzînd la întrebările cores
pondenților cind va fi lansat u.i 
satelit artificial in jurul lunii, a 
declarat ci >n curind va putea fi 
atinsă cea de-a doua viteză cos-

. mică egală cu 11.200 km. pe se
cundă. Această viteză este nece
sară rachetei pentru a învinge 
gravitația pămintuiui.

Profesorul Aleksei Pokrovski, 
răspunzînd la întrebările cores
pondenților a anunțat că cîineJe 
Laika, care se afla în cel de-al 
doilea satelit, a murit după ce a 
fost îndeplinit programul de cer
cetări. La întrebarea cînd va 
zbura un om în cosmos, profeso
rul Pokrovski a declarat că în 
primul rînd trebuie asigurată în
toarcerea acestuia pe pămînt. A- 
cest lucru trebuie verificat pe a- 
nimale. -El a adăugat că expe
riența în legătură cu zborul unui 
animal' în satelit a re.ușit întru 
totul. Materialele observațiilor 
biologice sînt studiate cu minu
țiozitate.

La întrebarea dacă oamenii de 
știință sovietici vor putea iju'a 
pe.oamenii de știință străini în 
lansarea de sateliți, Feodorov a 
declarat: „Tnainte de a ajuta pe 
cineva, trebuie ca acest ajutor 
să fi fost cerut. In Uniunea So- 
vietică nu s-au primit astfel de 
cereri44.

La conferința de presă au asis- 
tat^ 150 de ziariști sovietici și 
străini.

★
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: Peste cîțiva 
ani, pe măsura măririi orbitei 
sateliților va veni ziua cînd un 
satelit artificial va putea să a- 
jungă in lună, a declarat profe
sorul Kiril Staniukovici.
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