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SIMPOZIOANE

La Casa prieteniei romîno-sovietice A.R.L.U.S. din Capitală a 
avut loc vineri seara simpozionul „7 Noiembrie 1957 la Moscova".

Cu acest prilej au vorbit tovarășii Gh. Stoica, membru în 
Prezidiul Marii Adunări Nafionale a R.P. Romine, Elena lordă- 
chescu Lascu, secretar al Comitetului Orășenesc București al 
P.M.R. șî Cicerone Teodorescu, laureat al Premiului de Stat. 
Expunerile au fost urmărite de un numeros public.

In încheiere a rulat filmul spectacol „Lacul lebedelor".

(Agerpres)
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

vindecăm
o rană dureroasă
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DESPRE
noua generației 
a compozitorilor I

Avem o pleiadă de tineri com
pozitori dintre care mulți sînt 
remarcabili ca talent și pregătire, 
în ultimii ani numărul tinerelor 
talente care sînt sprijinite în evo
luția lor creatoare este tot mai 
mare și roadele pe care le aduc 
sînt bogate. Este o dovadă în plus 
a forței creatoare a poporului 
nostru faptul că, în condițiile de 
înflorire oferite de regimul demo
crat-popular tuturor talentelor, 
acestea se dovedesc a fi atît de 
numeroase. Este o dovadă a marei 
eficacități a conducerii și îndru
mării părintești a artei noastre de 
către partid. Și este o dovadă a 
maturității culturii noastre muzi
cale noi, faptul că majpritatea a- 
cestor tineri are o temeinică pre
gătire muzicală, compozitorii a- 
ceștia sîht stăpîni pe bazele artei 
lor (ar fi greșit să credem că au

Dumitru Copoianu, cvartetul 
Iui Radu Paladi de cel al lui Pas

cal Bentoiu, 
lumina 
cienilor 
obsetrvi 
maeștri 
este cît 
legătura ___  _
Bentoiu și cele _ _ ___ ___
său Mihail Jora sau dintre poemul 
său „Luceafărul" și muzica mae
strului său George Enescu, în 
vreme ce legătura dintre același 
tînăr compozitor și de pildă mu
zica lui Mircea Istrate este mult 
mai greu de sezisat.

Și totuși multe fire leagă tine
rii compozitori

ș.a.m.d. Apoi, în 
stilurilor proprii muzi- 
maturi nu poți să nu 
legături vizibile între 
și discipoli. Astfel 

se poate de evidentă 
dintre cîntecele lui Pascal 

ale maestrului

Intr-o zi de toamnă cîțiva 
flăcăi din Basarabi au plecat la 
armată. Eveniment deosebit. O 
săptămînă întreagă înainte ma
ma pregătește valiza lui 
prîslea care, acum o săptă
mînă și-a tras prima oară 
cu briciul tatii peste tuleii moi 
ca puful puiului de găină. In 
cuptor sfîrîie găinile cu picioa
rele rășchirate în sus, brînza se 
usucă afară ca să fie mai bună, 
păzită de o fetiță să n-o ciu
gulească vrăbiile. Cămășile sînt 
spălate și călcate de mai multe 
ori cu toate că recrutul spune 
mereu că n-are nevoie de ele, 
primește acolo efecte militare 
noi-nouțe.

Flăcăii care vor pleca, um
blă toată ziua pe drum ținîn- 
du-se după gît, veseli, cîntînd 
un cîntec rămas din bătrîni:

— Hai mă, nu te mai rățoi 
atîta. Parcă mi-ai da pe seamă 
o casă cu bani.

Gheorghe Urucu ridică privi
rile în tavan disperat. Ăsta nu-i 
bun de nimic. Te pomenești că 
nici nu-l aleg utemiștii ca se
cretar.

— Tovarășe instructor, se 
răzgîndește Urucu, eu îi dau 
lui documentele în primire. 
Dar, cinstit îți spun, n-am prea 
multă încredere în el. Te rog 
să ai grijă dumneata de ei, vezi 
dacă se țin de teabă. Apoi re
crutul stă cu secretarul de partid 
la o discuție mai lungă. Urucu 
a fost unul dintre băieții de

ION BAIEȘU

,Foaie verde nucă seacă, 
Mîine toți recruții pleacă'

în ceea ce se 
cheamă „o gene
rație de compo
zitori". Mai în- 
tîi este vorba de 
un fond de via
ță comun ; el a 
fost trăit cu mai 
multă intensitate

★ Vineri du
pă amiază în 
schimbul III de 
lucru, laminato- 
rii Combinatu
lui Siderurgic 
Hunedoara și-au 
realizat planul 
anual de lami
nare a oțelului 
și au laminat 
primele tone de 
oțel în contul 
anului 1958.

-k Printre u- 
nitățile indus
triale din regiu
nea Cluj care 
produc în con
tul anului viitor 
se numără și 
„Industria sîr- 
mei“ din Cîin- 
pia Turzii, u- 
zina „Tehno- 
frig", fabrica 
de mobilă „Li
bertatea", în
treprinderea „E- 
lectroceramica" 
din Turda și al
tele.

„Vrancea ca 
să fie cunoscută 
trebuie văzută". Q(J 
Acestea au fost 
pTimele cuvinte 
pe care ni le-a r
spus tovarășul >■
Mihai Caraiane, 
șeful ocolului 

silvic Tulnici. Și 
intr-adevăr, dacă 
călătorești nu
măr pe ruta Vidra, , ____....
privești panorama tristă a munților de aci simți 
inima grea ca de plumb, te simți tu însăți parcă 
vrnovat de situația existentă. Este ceva sălbatec, 
aspru, neprimitor. Cit vezi cu ochii, suprafețe 
imense degradate. Privești parcă In gol. Odinioară 
acești munți au fost in întregime acoperiți cu 
falnice păduri. Dar ca niște uriașe caracatițe s-au 
întins în sus pe firul piraielor societățile austro- 
ungare și elvețiene. Au instalat căi ferate înguste 
și funiculare...

Nemiloasa secure a dezgolit munții transformîn- 
du-i într-un jalnic schelet. Rănită de moarte, In 
alte părți fără pază, pădurea a fost mistuită de 
flăcările incendiilor. Au trecut ani. Societățile 
străine și-au luat calabalîcul, și-au luat uriașele 
beneficii stoarse din munții noștri pe care le-au 
îndesat în băncile apusului, și au plecat. Oamenii 
din aceste locuri au rămas cu jalea. Apele s-au 
năpustit în torenți la vale, luînd cu ele solul rea
văn al pădurilor.

In ani! puterii populare însă, suflul vieții noi 
a fost simtit și în Vrancea.

La chemarea organizațiilor U.T.M. mii $i mii 
de tineri, urmași ai feciorilor Vrincioaiei din le. 
gendă, au pornit spre șantierele de împăduriri. 
Omul s-a încleștat într-o aprigă luptă cu natura. 
Nu se știa precis la început cine va învinge. Acurn 
se vede clar. Omul va ieși biruitor. Cu o răbdare 
uimitoare, dînd dovadă de un înalt spirit patriotic 
el bandajează rănile. împresurînd munții cu cleio- 
naje (gărdulețe de nuiele împletite), făcind baraje 
împotriva apelor, iar mai apoi cind terenul este 
deja fixat, planttnd.

V, Sării, Bîrsești, Tulnic! și

PETRE MARIN
GH. NEAGU

(Continuare în pag. 3-a)

COCKTAIL«
La 6 decembrie, cu prilejul celei 

de-a 40-a aniversări a indepen
dentei Republitii Finlanda, însăr
cinatul cu afaceri ed-interim la 
București Matti Pyykko a oferit 
un cocktail în saloanele legației.

Au luat parte Chlvu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Petre Borilă, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, gene
ral colonel Leontin Sălăjan, mi- 

istrul Forțelor Armate, I. Gh. 
Maurer, ministrul Afacerilor Ex
terne, Mihai Florescu, ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
Marcel Popescu, ministrul Comer
țului, acad. Mihail Ralea, preșe
dintele Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
academicienii Iorgu Iordan, St. 
S. Nicolau șî Al. Rosetti, artistul

poporului George Georgescu, ma
estru emerit al artei Sică Ale- 
xandrescu, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne și Ministerul Comerțului, zia
riști.

Au participat de asemenea șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

terminat să învețe ; nici maeștrii 
vîrstnici nti-și contenesc efortul 
zilnic de dezvăluire a unor noi 
adevăruri, mai complexe, mai 
subtile, cu privire la rosturile și 
mijloacele artei lor). Cei mai de 
seamă mafeștri ai artei noastre mu
zicale le sînt sau le-au fost îndru
mători, formîndu-i ca tineri com
pozitori. Iar o parte dintre tineri 
făcîndu-și primele studii în țară, 
le-au continuat în conservatoarele 
cu vechi tradiții de la Moscova și 
Leningrad.

Ascultînd lucrările tuturor a- 
cestor tineri nu se poate să nu 
observi deosebiri mari în ceea 
ce privește stilul, pecetea perso
nalității. Cît de diferită este, de 
pildă, „Burlesca“ de Ștefan Man- 
goianu de aceea a lui Mircea Is- 
trate, cantata lui Tiberiu Olah de 
„Miorița" lui Anatol Vieru, con
certul de coarde de Aurel Stroe 
de Divertismentul de coarde de

TREPTE

de unii, cu mai puțină de alții, 
dar a fost trăit de toți în anii de 
formare a lor. Nu încape îndoială 
că războiul, cu întregul său cor
tegiu de suferințe și orori, cu chi
nuitoarele întrebări pe care le ri
dică oricărei conștiințe omenești, 
a fost trăit de oameni din toate 
generațiile și și-a pus pecetea a- 
supra înțelepciunii și inimii lor.

Au urmat alți ani pe care cu 
toții i-am trăit cu intensitate și 
pasiune, ani de mari frămîntări i 
sociale, de mari ciocniri care au 
adus instaurarea și consolidarea 
puterii populare. Desigur că acest 
fond comun de viață nu exclude 
ci presupune momentele perso- j 
nale, dezvoltările individuale foar
te diferite dar rămîne ca o trăsă
tură comună acestor tineri faptul 
că s-au format într-o vreme plină 
de mari frămîntări sociale.

Dar, totodată, tinerii au fost 
ajutați în acești ani mai bine de
cît oricînd să înțeleagă fenome
nele contemporaneității, să se

FR. SCHAP1RA

0 scrisoare
, Ld. Uzinele de tractoare 
• „Ernst Thălmann“ din Orașul 
Stalin a sosit o scrisoare. O 

, scrisoare obișnuită. O scrisoare 
' de felicitare ca atîtea altele, 
pe cpre harnicul colectiv al ace
stei Uzine le primește destul de 
des din partea celor ce folo
sesc mașinile produse aici. Și 
totuși scrisoarea, aceasta o pro
vocat o reacție deosebită în 
rîndul tuturor. Directorul, in
ginerii, tehnicienii, muncitorii, 
funcționarii — toți au ținui s-o 
vadă, s-o pipăie.

Scrisoarea se referă la ulti
mul succes al constructorilor de 
tractoare românești, care au dat 
celei, mai tinere industrii a ță
rii— industria exploatării stufu
lui — 32 tractoare KDP modi
ficate. Acestea au motoare cu < 
o putere sporită și șenile mult 
mai late decît cele obișnuite, ț 
special realizate pentru a stra-l 
bate cu ușurință*1 terenurile* 
mlăștinoase ale deltei.

Conținutul scrisorii e și el. 
obișnuit: „Dragi tovarăși I Exe
cuția ireproșabilă a tractoarelor; 
KDS‘ și livrfired lor promptă, - 
conform angajamentului do...,ț 
constituie un exemplu viu dei 
modul cum trebuie să colabore- I 
ze și să se ajute între ele intre- J 
prinderile socialiste. Apreciem^ 
cu toata căldura și recunoștința^ 
eforturile do. și produsele uzi-ț 
nelor de tractoare, cu care nei 
mtndrim". t

Dacă totul e obișnuit, atunci, | 
ce a.slîrnit interesul unanim?*

..jȘubtextul. 1
Rindurile acestea au fost | 

scrise 
cială, 
hîrtie

pe o coală de hîrtie spe- 
din prima producție de 
fabricată din stuf 1

GH. ANGELESCU i

Cum evoluează marele bluming 
și brigadierii de la Hunedoara

Am în Hunedoara o cunoștință 
mai veche, de prin 1947. II chea
mă Ștefan Cazan. Atunci, în toam
na lui ’47, cînd a venit aici, lucra 
ca muncitor necalificat la împinsul 
ghiftelor. înainte de asta fusese 
pescar, simbriaș la un boier de 
prin părțile Bîrladului. Toată ago
niseala lui, după mulți ani de slu- 
gărie, era un pled și o legătură 
cu scoici pe care a luat-o cu el 
cînd a venit la Hunedoara. Ca 
șă-și plătească trenul își vînduse 
haina din spate.

Mai acum vreo trei săptămîni 
l-am reîntâlnit în București. Se în
torcea dintr-o croazieră pe Medi- 
terana. El, Cazan, ghiftarul de 
acum 10 ani, a ajuns maistru la 
furnalul nr. 6 al Hunedoarei, unul 
din cele mai mari furnale din ța
ră și a ajuns să se plimbe într-o 
călătorie de plăcere la Ațena și 
Istambul.

Am discutat multe lucruri și mai 
ales despre Hunedoara. „Vino s-o 
vezi, n-o să-\i pară rău".

Așa îmi spuse înainte de a ne 
despărți.

Și m-am dus.
★

Ca orice nou venit tn Hunedoa
ra, m-am aflat în fața unei seri
oase dileme. Altă dată mi-ar fi 
stîrnit admirație poate doar jocul 
flăcărilor fi al luminilor purpurii 
revărsate din rîurile de fontă in
candescentă, care dau imaginea 
unor uriașe focuri bengale. Acum 
însă sînt atît de multe de admi
rat îneît nu știu încotro să-rpi în
torc privirea. „O.M." — orașul 
muncitoresc, întins pe zeci de hec
tare, de la poalele și pînă spre 
culmile împădurite ale Chizldului, 
cu blocurile sale cu mai multe 
etaje, cu bulevardele largi, cu 
noul teatru-cinema, cu clubul și 
cu restaurantul - cazino „Corvi- 
nul", îți impune deopotrivă res
pect și admirație.

Alături de ,,O.M“ te invită, fă- 
cîndu-ți parcă semn din ferestrele 
largi, un alt orășel, alcătuit din 
peste 200 clădiri cu un singur cat 
construite cu împrumut din par
tea statului. Mai departe, chiar în 
fața gării, tot nouă și ea, dai peste 
un al treilea orășel, cel al tineretu
lui. Acum 5—6 ani aici erau doar

barăci, dormitoare cu cite 90 
paturi, în care dormeau brigadie
rii veniți din toate colțurile țării 
să înalțe noua Hunedoară. Barăci 
mai sînt și acum. Dar printre ele 
au început să se înalțe blocuri de 
locuințe.

Cu asta însă n-am privit decît 
construcțiile social-culturale. In 
același ritm impetuos s-au ridicat 
aici construcțiile industriale. Furna- 
lele 5 și 6, cele mai mari din ța
ră, uzina termoelectrică, uzina coc- 
so-chimică, noua oțelărie și altele, 
iși au actul de naștere tot în a - 
cești 10 ani de Republică.

Urmele vechiului tîrgușor al Hu. 
nedoarei, ceva mai mare decît un 
sat, avînd doar 7018 locuitori, cî- 
teva furnale părăginite și nici un 
spital au rămas doar în amintirea 
oamenilor.

La Hunedoara n-au căzut însă 
schelele nici acum ci, dimpotrivă, 
se înalță mai sus și mai nu
meroase. Dacă ar fi să amintim 
doar despre șantierul construcției 
laminorului bluming — șantier al 
tineretului.

Blumingul este unul dintre cele 
mai mari laminoare din Europa.

ir
Am vizitat șantierul însoțit de 

șeful acestuia, inginerul Gheorghe 
Vlaicu. .Vizita aceasta, făcută de
stul de expeditiv, tot ne-a răpit o 
jumătate de zi. In mare parte con
structorii au sfârșit lucrul. Supra
fața acoperită de construcții trece 
de 100.000 metri pătrați. In imen
sele hale se montează de zor ma
șinile și utilajele. Constructorii so
vietici de utilaj metalurgic greu 
au fost și de astă dată punctuali: 
mașinile și utilajele care alcătuiesc 
noul laminor au fost livrate înain
te de termenul stabilit.

In timp ce inginerul îmi expli
că, furat probabil de poezia ci
frelor si a tehnicii lucrărilor înăl
țate sub privirea lui, eu mă silesc 
să-mi notez cît mai deslușit în 
carnețel impresiile.

Cifrele și noțiunile tehnice mă

Fetele care au motive suspină 
și le dau seara la gard jură
mintele de aur: „am să te aș
tept, zău te aștept".

— Să n-aud că mai umbli 
cumva cu ăla..., o amenință iu
bitul, chinuit de-acuma de ge
lozie.

Seara, acasă, flăcăul, teribil 
de serios și grav, stă la un pa
har de vin cu taică-su. Mama 
boscorodește în timp ce aran-1 
jează din nou valiza

— Vezi maică, poate iei și 1 
tu un conced mai repede. , 

Tatăl îi dă indicații mai se
rioase.

— Cere să te dea la marină. 
Ești mai aproape aici. Poate în- 

' veți și tu o meserie.
Băiatul tace. Las-că are el 

planurile lui. Se face șofer. 
Pînă vine el înapoi, gospodăria 
mai cumpără precis un camion.

In ultima zi dinaintea plecă
rii, Urucu Gheorghe dă în pri
mire. 11 cheamă pe fostul se
cretar de U.T.M. de la întovă
rășire, acum colectivist și, în 
fața instructorului raional, îi dă 
indicațiile necesare.

— Măi Amzine, eu îți dau ție 
aici pe mînă o organizație, nu 
glumă. Tu să nu te joci cu ea.

— Nu mă joc.
— Că dacă viu pe acasă și 

văd că e prea liniște pe-aici, 
că dormiți, eu te iau de gît.

Amzin zîmbește. Crede că lui 
Gheorghe îi arde de glumă.

Păstrarea și îngrijirea 
monumentelor patriei 
prilej de educare patriotică■

Străvechiul Cluj, Napoca de odi
nioară, a cunoscut și înscris în 
cartea vremii pagini de frămîntată 
istorie. încerc să cuprind cu gîn- 
dur hotarele timpului în care bă- 
trînul oraș și-a depănat trecutul 

! de glorie.
’ ...Anii crunți ai ilegalității Par- 
■ tidului comunist, de teroare și 
i sîngeroase represiuni împotriva 
• muncitorilor care se organizau și 
luptau pentru o viață mai bună, 
pentru demnitate umană... In ini
mile tinerilor va străjui de-a pu
ruri amintirea chipului luminos și 
dîrz al neînfricatei eroine uteciste 
— Haia Lifșiț. Anul 1928 ; ca se
cretară a U. T. C.-ului, ea scoate 
organul central de presă, „Tine
retul leninist" ; fiind descoperită 
tipografia, tînăra este arestată de 
siguranța burghezo-moșierească.

Istovită de schingiuiri, de greva 
foamei, ea închide ochii pentru 
totdeauna și e înmormîntată în ci
mitirul clujean.

In același cimitir se odihnesc

a tineretului
Inițiativa tinerilor

din Viadimiri a găsit
un larg ecou

în rindurile tinerilor
clujeni

osemintele comunistului maghiar 
din Cluj, Iozsa Bela, ucis mișelește 
de către copoii siguranței. Soția 
și mama dispărutului trăiesc. Casa 
în care a trăit el, se află în car
tierul Dîmbu Rotund.

In apropierea gării, pe o stră
duță, se află o casă modestă. Pe 
fațadă sînt fixate două plăci de 
bronz: una în limba romînă, alta

de

1. CIMPEANU

Fulgii pufoși de nea 
ce au început de cîteva 
zile să se așterne amin
tesc copiilor că în curînd 
va sosi Moș Gerilă cu sa
cul plin de jucării. Fie
care dintre cei mici vi
sează de ps acum la 
bucuriile pomului de iar
nă.

Pentru aceasta s-au 
pregătit însă chiar mai 
din vreme cei mari. Pes
te 1.200.000 de jucării 
si 240.000 păpuși iși aș
teaptă „stăpîni'i". în în
treprinderile industriale

și cooperativele meșteșu
gărești se lucrează cu 
migală și atenție pentru 
ca aceste jucării să fie 
frumoase, atrăgătoare 
și instructive. Pentru 
împodobirea pomului de 
iarnă, unitățile indus
triale și cooperativele 
meșteșugărești pregătesc 
mai mult de 1.500.000 
globuri, vîrfuri de pom 
și figuri, 500 kg. betea
lă si alte sute de mii de 
podoabe.

In Capitală desfacerea 
produselor specifice săr-

bătorîlor de iarnă se va 
face atît prin magazi
nele și raioanele specia
lizate existente, cit și 
prin peste 220 de noi 
puncte de vînzare, spe
cial amenajate, care vor 
primi peste 1.700.000 di
verse podoabe pentru 
pomul de iarnă. Peste 
50 de magazine vor vin
de pachete și coșulete 
cu cadouri. In curînd 
se vor deschide în Ca
pitală 13 expoziții cu 
vînzare de produse in
dustriale specifice sărbă-

tori lor de iarnă. Vor fi 
organizate și expoziții 
cu vînzare de produse 
zaharoase și prăjituri.

In toate raioanele Ca
pitalei ca și în alte ora
șe ale țării, vor lua 
ființă, „Orășele ale co
piilor". Incepînd de la 10 
decembrie se vor ame
naja centre speciale cu 
vînzarea brazilor. In Ca
pitală se vor pune în 
vînzare prin 110 centre, 
cârca 120.000 de brazi.

In uzinele „Industria sîr- 
miiM din Cîmpia Turzii mun
cesc cu spor mulți tineri.

Fotogralia noastră j.a sur
prins în procesul muncii — in 
fața cuptorului — pe Mihai 
Blag împreună cu utemiștii 
Gheorghe Chloreanu și lacab 
Bordeian.

în limba maghiară. Aici a fost sin
dicatul muncitorilor de la C.F.R.j 
unde, în anul 1932, cu cîteva luni 
înaintea grevelor de la 16 februa
rie 1933, a avut loc o ședință a 
comitetului de acțiune a ceferiști
lor, sub coducerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu Dej. In casă 
mai locuiește și astăzi un ceferist, 
care a participat la acea ședință.

La Atelierele „16 Februarie", 
din Cluj, lucrează și astăzi munci
tori care au participat la grevele 
din 1933. Printre ei se află șase 
ilegaliști.

Despre bogata tradiție revolu
ționară a Clujului grăiesc încă 
multe lucruri. Martori ai întruniri
lor ilegale ale celulelor de partid 
sînt și cele două păduri de la mar
ginea orașului — Pădurea Sf. Ion, 
spre ferma Mănăștur și pădurea 
Lomb.

La Cluj, pe o stradă ce-i poartă 
numele, se găsește casa în care 
a trăit marele savant și patriot 
Emil Racoviță. Numele lui amin
tește de lupta dusă împotrivă 
politicianismului burghez, de semi 
narea memoriului Congresului In
ternațional din 1889 pentru pro
clamarea zilei de 1 Mai ca zi in
ternațională a oamenilor muncii, 
de legăturile cu publicațiile so
vietice de specialitate în perioada 
cînd țara socialismului ținea sin
gură piept presiunii imperialiști
lor.

O altă figură distinsă a știin
ței, care a văzut lumina zilei în 
orașul Cluj, cu peste 150 de ani în 
urmă, este Jănos Bolyai — mare 
matematician și gînditor luminat, 
progresist. Lui i se datorează geo
metria neeuclidiană — una dintre 
strălucitoarele manifestări ale gîn- 
dirii dialectice materialiste.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
întreprins o serie 
vind păstrarea și 
mentelor patriei, 
lor de luptători 
inițiat organizarea 
largi, de masă. în . . ___ ,__
patriotice a tineretului clujean, în 
spiritul tradițiilor de luptă ale po
porului.

La mormîntul luptătoarei Haia 
Lifșiț, rfiîini harnice de tineri 
și pionieri sădesc pios în fie
care an flori. Aici s-au ținut scurte 
adunări ale pionierilor cărora li 
s a vorbit despre viața luptătoa
rei. Comitetul orășenesc U, T. M. 
intenționează ca în viitor asemei

a 
de acțiuni pri- 

îngrijirea monu- 
cinstirea figuri- 

revoluționari, a 
unor manifestări 
scopul educației

I. MIHUȚ

(Agerpres)

Prînful moștenitor al Yemenului 
va vizita R. P. Romînă

La Invitația guvernului rnmln, duminică soseși, tn Capitala Al. 
teta Sa Emirul Seif UI Islam Mohammed El Eadr ~ prințul moș. 
tenitor al yemenului, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, minis, 
tru al Afacerilor Erterne și ministru al Apărării.

în timpul șederii sate tn țara noastră. înaltul oaspete va avea 
întrevederi cu personalități din conducerea statului nostru șl va vi. 
cita diferite instituții civile și militare, întreprinderi industriale. agrL 
cole, așezăminte culturale și științifice, din Capitală și provincie
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O nouă premieră rornînească dobîndit unor fapte sau unor

. s,-

■HTurnee in Capitală leduri'Opera de Stat din Iași, care se 
află in Capitală, a dat pînă acum 
la Teatrul de operetă patru spec
tacole cu operele „Tosca“ și „Băr
bierul din Sevilla", care s-au bucu
rat de o caldă primire din partea 
publicului.

Opera romînă din Cluj înscrie 
în repertoriul dedicat spectatorilor 
bucureșteni operele „Pană Lesnca 
Rusalim", „Năpasta", „Tînăra Gar
dă", Tannhauser" și „Freischuta". 
în „Săptămîna muzicii" vor mai 
putea îi văzute operele „Răpirea 
din Serai44, „Cavaleria rusticană44, 
,,Surale44, „Faust" și „Gianni 
Schicchi" prezentate de Opera din 
Timișoara care în cei 10 ani de 
existență a dat 2.000 de specta- 
eole.

O altă formație artistică valo
roasă creată în anii regimului de 
democrație populară care va da 
Spectacole în București este Ope
ra maghiară din Cluj. Ea va oferi 
Spectatorilor operele „Vasul fanto
mă" și „Bank Ban", baletul „Că
lin".

Iubitorii de muzică vor mal pu
tea audia concerte de muzică sim
fonică executate de Filarmonica 
„Gh. Dima44 din Orașul Stalin, Fi
larmonica „Banatul" din Timișoa
ra și Filarmonica din Tg. Mureș. 
Ansamblul secuiesc din Tg. Mureș 
și Ansamblul sîrbesc din Timișoa
ra vor intepreta cîntece și dansuri 
romînești, secuiești și sîrbești.

La bogatul program prezentat 
de colectivele muzicale din țară se 
adaugă concertele corului de ama
tori „Ion Vidu44 din Lugoj.

(Agerprw)

—•

Se îmbogățește
•U„Muzeul satului

Cu prilejul „Săptămînii artelor 
plastice și a muzeelor44. Muzeul 
Satului din Capitala a inaugurat 
vineri dimineața cinci noi gos
podării aduse din Moldova și Hu
nedoara.

An de an muzeul se îmbogă
țește cu noi piese : care vin sfi 
complecteze imaginea satului ro
mînesc. El păstrează nealterată 
înfățișarea originală și autentici
tatea documentară a materialelor 
expuse.

Astăzi, muzeul prezintă peste 39 
gospodării, cît și un număr foar
te mare de obiecte de artă popu
lară și gospodărești, aduse de pe 
întreg cuprinsul țării.

Gospodăriile din comunele 
Mesteacăn-Buhuși, Calu-Piatra 
Neamț, Năruja-Vrancea, Cîmpu 
lui Neag-Petroșani șl Bancu- 
Miercurea Ciuc care au fost 
inaugurate la Muzeul Satului, 
vin să îmbogățească seria valo
rilor documentare șl artistice a- 
flate la muzeu.

(Agerpres)

Așa cum este și firesc, ecraniză
rile operelor lui Caragiale se țin 
lanț. Noua premieră rornînească 
este iarăși o adaptare cinemato
grafică a unei nuvele a lui Cara
giale. Opera aceasta de ecranizare, 
de transpunere cinematografică a 
textelor, a nuvelelor sau schițelor 
lui Caragiale, ridică o serie de pro
bleme care ar merita, cred, anali
zate odată pe-ndelete. Aș dori să 
sezisez aci doar una dintre ele: 
covîrșitoarea majoritate a lucrări
lor de comedie ale lui Caragiale, 
fie piese, fie momente sau schi
țe, au un comic bazat în prepon
derență pe verb și nu pe situație, 
nu pe fabulație. De aceea, la pri
ma vedere, opera satirică a scrii
torului este neeinematografică. 
Pentru că dialogul este în cazul 
de față nu apendicele acțiunii, ci 
miezul, esențialul operei literare. 
Transpunerea ei necesită nu o 
simplă ilustrare a textului, ci gă
sirea unor corespondențe, unor 
traduceri plastice, cinegrafice a 
efectelor verbale. Criteriul reuși
tei este deci adaptarea textului 
inițial la mijloacele de exprimare 
specifice ale filmului. Tinerii au
tori ai filmului „Două lozuri44 
(spun tineri deși e necesară pre
cizarea că unul din coautorii sce
nariului este regizorul Jean Geor
gescu ce are o experiență bogată) 
Gheorghe Nagy și Aurel Miheles 
s-au străduit să depășească acea
stă dificultate, căutînd să adapteze 
schița la mijloacele cinematogra
fiei. Este fără îndoială meritul 
lor principal. In acest sens filmul 
cuprinde o serie de secvențe rea
lizate. Fără a le analiza în amă
nunțime aș vrea să le enumăr mă
car : mai întîi secvența din beră
rie, unde sub puternica impresie a 
bucuriei neașteptate de a fi cîștigă- 
torul celor două lozuri, Lefter Po- 
pescu-Birlio își manifestă entuzias
mul. Scena este de un pronunțat 
efect comic, grotescul situației 
nu depășește bunul simț și fără a 
fi pronunțată o replică măcar, 
secvența are darul ca, prin mijloa
cele comediei, să caracterizeze la
pidar și expresiv fizionomia cercu
lui din care face parte Lefter Po
pescu. Avem de-aface aci, evident, 
cu cinematografie autentică. Seo- 
vența în care Lefter găsește cele 
două bilete de loterie pierdute, 
secvență în care se folosesc în
tr-un chip interesant posibilitățile 
aparatului de filmat, diformațiile 
optice subliniind grotescul situa
ției, este de asemenea abil reali
zată deși trebuie menționată pu
ternica — ca să zic așa — influență 
chapliniană. Tot demnă de rele
vat este și secveiița înnebunirii lui 
Lefter Popescu, scena balansării 
cu lampa avînd o savoare auten
tică.

Nu șe poate vorbi despre cali
tățile filmului fără a pomeni des
pre meritele distribuției și înainte 
de toate ale lui Vasiliu-Birlic. Co
micul nostru este, și nu s-a accen
tuat îndeajuns — un talent cu to
tul deosebit pe care cinematogra
fia îl folosește încă insuficient. 
Prezența acestui actor în film ar 
fi meritat mai multă atenție din 
partea realizatorilor. Birlic este în 
stare să provoace hohote de rîs 
cu fiecare gest, dacă gestul este 
găsit. Amintiți-vă de scena în oare

Lefter Popescu-Birlic îl anunță pe 
șeful său „Turbatu44 că își dă de
misia. Gestul cu care își ia rămas 
bun de la el este de o savoare 
comică deosebită. Și nu e păcat a- 
lunci că unele secvențe au fost 
lăsate oarecum la.voia întîmplării, 
fără a se exploata în fiecare posi
bilitățile uriașe — nu exagerez, 
uriașe ! — ale actorului ?

Filmul se bucură de o distribu
ție îngrijit aleasă. Prezența lui

Cronica
filmului

Al. Giugaru, a lui Marcel Ange- 
lescu alături do cea a Dorinei 
Done și a Margaretei Pogonat foar
te potrivite rolurilor lor, asigură o 
ținută corespunzătoare filmului. O 
singură observație însă în acest 
sens : filmul îngăduie și cere o a- 
nume naturalețe în rostirea repli
cilor, un ton firesc familiar, ori in
fluența puternică a manierei tea
trale de a vorbi se face simțită 
și aici. Actorii vorbesc cu un ton 
mai ridicat decît cel normal și ai 
tot timpul impresia de aceea că ei 
vorbeso către un microfon, avînd 
grijă întotdeauna să nu se întâmple 
cumva ca frazele lor să nu fie bine 
auzite.

Calovia, autorul w 
not versuri pentru 
copii, de o prospe
țime puțin obișnu
ită „Tombucula", 
ultima sa carte, po
vestește despre via*- 
ța unui copil negru 
și despre aventu
rile sale eroice în
treprinse pentru e- 
liherarea tatălui său 
din mîi/iile: colonia
liștilor albi. Subiec
tul' poemului este de 
o actualitate zgudui
toare, dar Calovia 

.,nu s-a sfiit să folo
sească, din plin, in
venția fantastică, și 
mi se para că a fă
cut foarte bine. 
Ppetul a căutat ca
lea cea mai adecva
tă pentru a face 
cunoscută copiilor 

tragedia colonialismului în lumi
na vie, optimistă a luptei de 
eliberare. Liniile mari ale po
vestirii fixează procesul domi
nației coloniale îrttr-o' relata
re dură. Albii năvălesc în sat, 
Tom (tatăl lui Tombucitlă) estn 
arestat pentrii că protestează 
potriva exploatării ; vraciul satu
lui trădează. în mintea lui Tombu
cula se naște ideea salvării tatălui 
său și pleacă în căutarea, cetății 
îndepărtate, unde se află închi
soarea blestemată. Din acest mo
ment, înfățișînd drumul eroic al 
micului negru, Calovia nu face e- 
conomîe de fantezie și presară 
peste tot apariții neașteptate, flori 
de aur vrăjite, zîne care veghează 
asupra oamenilor. Tom va fi eli
berat din închisoare cu ajutorul 
unor asemenea elemente magice, 
dar floarea de aur este un simbol, 
iar zîna cea neagră o apariție cu 
tâlc. Participînd cu reală emoție 
la aventurile lui Tombucula, citi- 
torul-copil învață să urască pe a- 
siipritori și află sumedenie de lu
cruri despre junglă și despre far
mecul sălbatic al unor ținuturi 
îndepărtate. Toate acestea se pe
trec pe un teritoriu cercetat de 
pnriții bizare, dar copilul este « 
licitat să facă deosebirea cuvenită 
între primejdia știmei lacului și 
cea cumplită a apariției tigrului 
fioros.

Remarcabil este faptul că acor- 
dînd frîu liber invenției în de
scrierea peripețiilor eroului său, 
Ion Calovia devine intransigent în 
demascarea misticii false a idoli
lor religioși. Este aci o nuanță 
care definește și libertatea pe care 
și-o ia poetul îri - abordarea ele
mentului- fantastic. Acesta este re
clamat cu necesitate în figurarea 
simbolică a luptei de eliberare 
sau a luptei omului cu forțele na
turii. Cînd supranaturalul încear
că să pătrundă în poem, în apa
riții primejdioase țelului instruc
tiv al povestirii, el este exclus cu 
hotărîre.

„Tombucula" este opera unui, 
poet sensibil, travestit ca povesti
tor sfătos. Cînd i se pare potrivit 
povestitorului, poetul iese deplin 
la iveală într-un șirag de armonii 
pure și îmbătătoare.

V. MINDRA

Chiar dacă pare paradoxal, Iile- descoperi cu îneîntare sensuri noi taie impresionant, forme și ticuri
dobîndit unor fapte sau unor formule de bine cunoscute ale creației popu-

succese a- basm pe care le credeă gratuite, lare, iar limba povestirilor este
Aceste notații se referă, în pri- împletită din zicători și proverbe

mul rînd, la literatura fantastică 
pentru cei mici, dar ele ar merita 
să fie reluate cu un alt prilej și 
pe un plan mai larg. Fantasticul, 
această lume a tuturor posibilități
lor este pe măsura înclinației co
piilor pentru vis, la o vîrstă în 
care realitatea le apare încă difuz 
și în dimensiuni colosale. Eposul 
popular îi obișnuiește pe copii cu 
cîteva personaje-simbol care alcă
tuiesc un microunivers etic deose
bit' de atractiv pentru omuleții 
de-o șchioapă. Vulpea întruchipea
ză viclenia ; ursul (în contrast e- 
v ide rit cu corespondentul său din 
natură) este un naiv bonom și ușor 
ridicol ; Făt-Frumos, campion al 
vitejiei și cutezanței, se luptă cu 
ființe fantasmagorice cărora, pen
tru că reprezintă forțele răului, li 
se refuză, cel mai ades, înfățișa
rea omeneasca. Copiii nu se rătă
cesc pe aceste tărîmuri mirifice și 
acceptă convențiile genului fără a 
se lăsa înșelați de aparențe. Ei 
știu foarte bine că nu există Moș 
Gerilă, dar se montează anume la 
întâlnirile cu acest personaj de 
basm de care nu se pot dispensa. 
A le refuza copiilor literatura fan-

ratura pentru copii și-a 
cele mai substanțiale 
tunci cînd a izbutit să incinte și 
pe cititorul matur. Există poate în 
orice om copt o seînteie încă 
nestinsă a copilăriei care menține 
interesul pentru snoavele și bas
mele prunciei, dar la aceasta se 
adaugă o experiență de viață care 
verifică trăinicia plăsmuirilor li
terare cu sau fără poze. Este ca și 
cum am supune unui control su
plimentar, dar mai profund, un 
disc minuscul cu cîntece primăvă
ratece, riscînd o audiție la un di
fuzor de mare rezonanță. Se spune 
că Andersen se supăra strașnic 
dacă i se spunea că ar fi scris po
veștile sale cu zîne și prinți anu
me pentru micii cititori. La urma 
urmei, marele povestitor nordic a~ 
vea dreptate. El crease niște ad
mirabile parabole literare, alcă
tuind un strălucitor joc de simbo
luri care se refereați la grave și . 
capitale probleme de viață. Po
vestea regelui care se plimbă gol 
pe străzile orașului este o satiră 
înțeleaptă lă adreșa înfumurării 
și a slugărniciei fără de margini. 
Bineînțeles ea poate fi urmărită 
pe două planuri : primul, cel mai 
evident, se caracterizează prin 
fabulos și prin imagistica sa colo
rată (copiii se simt atrași mai a- 
les prin aceste elemente), al doi
lea, mai adine, păstrează întreg 
sensul etic al întâmplărilor poves
tite. Copiii parcurg în drumul că
tre adolescență distanța între a- 
ceste două planuri, pătrunzînd 
treptat, mereu mai aproape de în
țelesul simbolurilor cu înveliș fan
tastic. Fabula, acest excelent gen 
didactic, este construită pe aceleași 
principii. „Boul și vițelul" place 
enorm copiilor încă înainte de a 
înțelege morala fabulei, prin far
mecul unei lumi imaginare în care 
animalele vorbesc și suferă. Mai 
tîrziu, întâi în linii mai simple, a- 
poi mereu mai reliefat, copilul va

Se mai cere semnalat încă un 
cusur. Filmul ara lungimi, prelun
giri inutile, supărătoare. Se cons
tată în genere că atît în construc
ția secvențelor, cît și la fiecare ca
dru în parte, realizatorii nu au 
știut să pună punct acolo unde 
era -necesar, ci mult mai încolo. 
Nu are rost să înșirăm acum fie
care cadru, dar un exemplu : cînd 
Lefter Popescu, după ce și-a dat 
demisia coboară scările, într-o gro
tească goana și aruncă în aer toate 
dosarele, ale tuturor domnilor pe 
care îi întâlnește, realizatorii nu se 
mulțumesc să ne arate odată, de 
două ori gestul, ci urmăresc cu o 
perseverență supărătoare întregul 
drum al lui Lefter. Gagul, prin 
prelungire excesiva își ratează efec
tul. Același lucru și în secvența în 
care, la berărie, Lefter, suit pe 
masă, cîntă. Nu era necesar să 
auzim întreaga romanță. Gagul se 
consumă și aci mult înainte de 
sfîrșitul secvenței. Din această pri. 
cină lipsește nervul, ritmul pro
priu, atît de necesar comediei ci
nematografice.

„Două lozuri44 este primul film 
al unor tineri cineaști. Premiera 
în carieră nu scuză slăbiciunile 
desigur. Dar calitățile sînt oricum 
evidente. Dacă ar fi să împărțim 
simplist în două producția studiou
lui „București", atunci „Două lo- 
zuri“ face parte din capitolul reu
șitelor.

dintre cele mai șugubețe. Zamfir, 
unul dintre eroii care populează 
această carte, pleacă in expediții 
periculoase în chip de FătâFrumos, 
îmbracă papucii miraculoși din 
poveștile orientale, dar toate, a- 
ceste întâmplări nemaivăzute nu 
se petrec pe tărîmuri de basm, ci 
pe coordonatele cunoscute ale 
globului nostru și la o anume dată 
istorică amintită cu .stăruință.

Cea mai izbutită dintre cele trei 
bucăți literare este, desigur. „Ul
cicuța cu vrăji" care dă și titlul 
întregului volum. Ni se povestește 
despre olărit și asistăm uimiți la 
descoperirea smalțului colorat, ca 
la o născocire dintre cele mai 
năzdrăvane. Ceea ce face farmecul 
acestei snoave este însă tocmai im
presia eliberării fanteziei de sub 
obrocul dur al planului de popu
larizare științifică. Simbolurile se 
mențin suave, pentru cu nu sînt 
însoțite de explicații îndelungi, iar 
personajele capătă consistență 
fiindcă nu sînt supuse unui joc 
demonstrativ prea strîns. Ceea ce 
poate să pară curios la prima ve
dere, este că nici prima povestire 
(„Cum a învățat ciobănașul tem-

ION BARNA

In cadrul „Săptămînii artelor plastice și muzeelor"
Cu prilejul „Săptămînii artelor plastice și muzeelor", în nume

roase orașe din țară s-au deschis expoziții de artă plastică.
Astfel de expoziții s-au deschis în ultima vreme la Orașul Sta

lin, Oradea, lași și Tg. Mureș.

SÂPTÂMINA MUZICII

Despre noua generație
a compozitorilor noștri

(Urmare din pag. l-a) 

orienteze în problemele esențiale 
legate de rolul artei și artistului. 
Dominarea în țara noastră a unei 
ideologii militante pentru nobila 
misiune socială a artei, pentru 
umanismul ei, faptul că la noi nu 
și-a putut găsi un teren prielnic 
de extindere dezmățul „ismelor“ 
excentrice care pot fura ochii, în
deosebi celor care i-au deschis de 
curînd, și-a pus amprenta asupra 
creației tinerilor noștri compozi
tori. O altă trăsătură proprie lor 
(și nu numai lor, evident) este 
aceea că ei nu înțeleg arta în 
afara exprimării unui mesaj uman 
înaintat. Acest mesaj îmbracă for
mele variate: de la cele „modeste" 
ale afirmării într-un lied, de 
pildă, a nobleței sentimentului 
dragostei, la acela ale slăvirii unui 
înalt ideal social progresist. Inten
ția de a adresa un mesaj o întîl- 
nim, pentru a nu cita decît lu
crări cu text clar exprimat, în cîn- 
tecele de masă ale lui Radu Pa- 
ladi, Anatol Vieru, Laurențiu Pro- 
£eta, Theodor Grigoriu, Theodor 
Bratu, în poemul simfonic „Evo- 
care“ de Dumitru Bughici, în cu
noscuta cantată a lui Tiberiu 
Olali, în lucrarea compusă de Au
rel Stroe pe versurile lui Pablo 
Neruda, în liedurile lui Pascal 
•Bentoiu, Ștefan Mangoianu, Cor 
nel Țăranu ș a.

Evident nu toate aceste lucrări 
au valoare egală, muzica unora 
dintre ele ridică multiple probleme 
și în primul rînd de reușită în ex- 
j^rimnrr- conținutului pe care

compozitorul și l-a propus. Dar 
ceea ce dorim să subliniem ca 
trăsătură comună, în cazul de 
față, este orientarea către o. artă 
expresiva care să însemne o „luare 
de cuvînt“, care să afirme în via
ța noastră dragostea de qm, de na
tură, de patrie, de progres social. 
Iată un principiu de bază al rea
lismului socialist.

Dar dacă remarcăm această 
orientare ca o trăsătură, comună 
la tineri, în modul de realizare, 
de ooncretizare a ei drumurile sînt 
diferite. Și lucrul acesta nu este 
cîtuși de puțin, rău pentru că, 
prin realizările lor pe căi deose
bite, potrivit sensibilității lor,, com
pozitorii răspund unor gusturi 
variate, unor cerințe estetice dife
rite (deși în cea mai profundă 
esență, ele sînt comune) ale iubi
torilor de muzică. Și, în această 
varietate, de asemenea caracte
ristică realismului socialist găsim 
o nouă trăsătură comună: căuta
rea creatoare.

Muzica rornînească este o mu
zică relativ nouă în creația cultă 
mondială, o muzică de care este 
legată organic o activitate de con. 
tinuu pionierat, de susținută cău
tare. Pionierat face, de pildă, 
maestrul Mihail Jora cînd reînno- 
ește caracterul muzicii sale, gîn- 
direa sa artistică în liedurile sale 
mai recente; căutări creatoare do
vedește maestrul Mihail Andricu 
în simfoniile V și VI în care își 
îmbogățește sfera și mijloacele de 
expresie; sonde trimite maestrul 
Ion Dumitrescu în cele mai esen
țiale adîncuri ale muzicii popa-

lare spre a extrage noile valori, 
încă necunoscute ce sălășluiesc în 
ea.

Dar la tineri ? în fața lor, sau 
mai bine zis înapoia lor, stau sti
luri, mijloace de expresie, limba- 
juri dintre cele mai variate. Pe 
care le vor continua oare ? Și 
atunci încep experimentele. Feri
ciți cei care își dau curînd spama 
că a fi original nu înseamnă a

PENTRU COPIInnsq

iijăiri.
tastică înseamnă a făcd°tibstracție nele vremii") nu face impresia 
de sufletul acestora lipsi ac- unei creații artificiale, discursive,
tivitatea de educația' ‘jtibrâlă a ce- deși aci fabulația fantastică este 
lor mici de cel mai i&igur mijloc aproape inexistentă și ni se înfă- 
al său. A căuta căi ribi ide utili
zare a fantasticului în cărțile adre
sate copiilor, este însă, o întreprin
dere remarcabilă, c<i» “
fie urmărită cu atertffy.--( 
de aceea din rafturilffi . Ijbi 
două din volumele i
care se lansează cuy^ihăra 
într-o asemenea direcție. O carte 
de povestiri 1) și un- scmri poem 
epic1) care încearcă c\să\^răspundă 
unor cerințe noi cu uneltele ferme
cate ale vechilor băsnțuirți

★
Viorica Huber a adunat în ace

lași volum trei încdrl^ti de a în- 
cruscri basmul cu narațiunea știin
țifică. Mobilul ’cărții este de a-i 
instrui pe cititori, comunicîndu-le 
noțiuni revelatoare despre previ
ziunile meteorologice, sau despre 
originea unor meșteșuguri stră
vechi. Autoarea a înțeles că pen
tru asemenea scopuri, este de o 
mare însemnătate să construiești 
povestirii cadrul specific basmului 
popular, în vederea utilizării far
mecului ingenuu al plăsmuirilor 
folclorice. Iată de ce, Viorica Hu
ber n-a pus accentul pe documen
tația tehnică a povestirilor sale. 
Ea s-a străduit să înfloreze firul e- 
pic și să scrie pentru libretele sale 
științifice o muzică de scenă îm
bietoare. Sînt folosite într-un mo-

merită să 
ales 

^răriilor 
recente 

'îndrăzneală

EXPOZIȚIA

artiștilor plastici
AMATORI

țișează o lungă convorbire între 
două personaje. în schimb, în po
vestea „Fluturele de mătase" în
țesată cu recuzită folclorică, ritmul 
peripețiilor este înăbușit de adu
cerea bruscă și repetată a lucru
rilor la rostul lor instructiv. Aci 
nu se ține seama de necesitatea 
menținerii unei atmosfere de vra
jă, intervenindu-se brutal cu ele
mente de istorie concretă în depă- 
narea basmului, care își pierde 
astfel suflul său magic și cuceri
tor.

Pentru a crea basme științifice 
(deci și atractive) ni șe pare că 
nu există decît două drumuri po
sibile. Unul, cel mai simplu, este 
acela al explicării unor fapte sau 
fenomene printr-o discuție deschi
să, dar colorată, între personaje 
vii, atrăgătoare. „Acul și barosul" 
sau „Inul și cămeșa" ale lui 
Creangă sînt niște excelente mo
dele ale genului. O cale mai difi
cilă este aceea a imaginării unei 
acțiuni feerice în jurul unor feno
mene din natură, sau a unor pro
cese științifice care au într-însele 
o sclipire de vis. Trebuie să mai 
spunem că într-o asemenea com
poziție trebuie să se țină seama 
de finețea și strălucirea vălului li
ric care înconjură meandrele ac
țiunii? Oricum Viorica Huber, 
care a mai încercat cu succes acest 
gen în prima sa carte („Vălurea") 
deține unele dintre tainele mește
rilor care se încumetă pe aseme
nea poteci puțin bătătorite și are 
entuziasmul necesar obținerii unor 
victorii depline.

★
Ar trebui scris mai pe larg des

pre munca modestă a poetului Ion

i/) Viorica Huber : Ulcicuța cu 
vrăji.

*) Ion Calovia : Tombucula.

Participări
Sărbătorirea Lunii Culturii pri

lejuiește studenților participarea 
la numeroase manifestări cultu- 
ral-artist'ice.

Sub îndrumarea Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Studenților din 
R. P. Romînă, în toate centrele 
universitare din țară se vor orga
niza, în cursul lunii decembrie, 
sesiuni festive ale cercurilor știin
țifice studențești, închinate celei 
de-a X-a aniversări a proclamă
rii R. P. Române. Sesiunile vor fi 
organizate pe discipline.

Tot în cursul lunii decembrie, 
în toate centrele universitare din 
țară, începe prima fază (pe insti
tut) a trecerii în revistă a for
mațiilor artistice studențești: 
coruri, echipe de dansuri, forma-

studențești
ții teatrale, orchestre de muzică 
populară și ușoară, brigăti artis
tice de agitație, soliști vocali și 
instrumentiști. In săptărriîna tea
trelor din cadTul Lunii Culturii, 
formațiile de teatru ale studenți
lor vor prezenta numeroase sper 
tacole cu piese din dramaturg 
națională.

In centrul universitar Bucu
rești s-<a inițiat un concurs de 
cîntece ' studențești (text și" mu
zică), dotat cu premii în bani și 
obiecte.

Sportivii vor participa la com
petițiile de volei, baschet, hand
bal de sală, tenis de masă, cros 
etc., care vor fi organizate în 
fiecare centru universitar și vor 
fi dotate cu cupa „30 Decembrie44.

plasticienilor amatori. Inginera 
Arefa Tretiacenco Diomid a 
sculptat un basorelief repre
zentând manifestația populară 
de la 24 februarie 1945, care 
vădește o mișcare dinamică, 
plină de forță și patos eroic. 
Aceeași sculptoriță a realizat 
cu mult realism al amănunte
lor statuia în lemn intitulată 
„Pescarul" care, alături de ce
lelalte creații ale ei, i-au adus 
un premiu de valoare.

Tot între sculpturile remar
cabile menționăm bustul gra
vorului Gtțrie Mihalache repre- 
zentîndu-l într-o viziune inte
resantă pe regretatul actor N. 
Bălțățeunu. Cu gingășie a redat 
pe pînză asistentul de ocrotire 
Bruteanu Rodica un aspect din 
munca ei de zi cu zi, viața în
tr-un cămin unde-și petrec 
timpul copiii celor ce mun
cesc. Casnica Soare Georgeta a 
pictat o balerină, inginerul 
Cratovil Otto a realizat un ci
clu de tablouri mici reprezen
tând scene diri" cumplitul an 
1907, directorul de întreprinde
re Ștefănescu Rîmnic a pictat 
un portret de țăran muncitor 
— adevărat stăpîn al ogorului 
pe care-l muncește — intitulat : 
„început de viață nouă", strun
garul Bedea Aurel a desenat 
cu duioșie o fetiță drăgălașă, 
în expoziție pot fi văzute de 
asemenea numeroase caricaturi, 
afișe, panouri, pline de gust și 
expresivitate.

Nici artele decorative n-au 
fost neglijate. Unele din pro
ducțiile de acest gen au primit 
chiar o înaltă apreciere fiind 
menționate, cum este cazul fe
țelor de masă admirabil broda
te de desenatoarea Tănase Vio
rica, sau stemele tăiate ca un 
deosebit de gingaș filigran în os 
de către contabilul Antonescu 
Roman.

La Casa de Cujturi a Sindi
catelor s-a deschis în cadrul 
săptămînii artelor plastice și 
muzeelor din „Luna Culturii", 
Expoziția de artă plastică a ar
tiștilor amatori din Capitală. 
Vizitatorul acestei expoziții 
este impresionat dintru început 
de numărul mare de lucrări 
expuse și de varietatea genuri
lor abordate. Chiar acest lucru 
pledează în favoarea dragostei 
pentru frumos care se mani
festă la oamenii muncii ce-și 
sacrifică multe din orele lor de 
odihnă, dedieîndu-se artei care 
le este dragă.

Fără a fi atrași în exclusivi
tate de procesul muncii, mulți 
din plasticienii amatori redă 
totuși cu entuziasm efortul 
creator-făuritor al unei vieți 
noi pentru popor, lată de pil
dă pe profesoara Ma,nolescu 
Constanța care, impresionată 
de concentrarea interioară ce a 
surprins-o la niște muncitori la 
matriță, a hotărît să redea în 
acuarelă această scenă de pro
ducție, poate banală prin fap
tul că se repetă de sute și mii 
de ori dar cu nimic mai puțin 
reprezentativă pentru ceea ce 
înseamnă adeziunea muncitoru
lui la truda sa făuritoare de 
bunuri atît de prețioase. Lăcă
tușul Dincă Nicolae a fost izbit 
de grandiosul care se degajă la 
o privire de ansamblu asupra 
unui șantier și a desenat în pe
niță un șantier poate chiar a- 
cela unde muncește zi de zi 
alături de tovarășii săi. Lumina 
arămie învăpăiată care-și pune 
pecetea pe oameni și lucruri în 
momentele făuririi și descătu
șării șarjei într-o turnătorie l-a 
îneînlat atît pe șoferul Belenes 
Dimitrie incit el a pictat în u- 
lei cu un interesant simț al cu
lorii un atelier în care mun
cesc turnătorii. Dar viața este 
atît de bogată și aspectele ei 
infinite nu puteau să scape

ale fenomenelor noi ale realității 
noastre și mai ușor să refaci ex
periențele (cu nuanțe proprii) fă
cute de alții și descrise în ample 
tratate. Este mai greu să cercetezi 
și experimentezi modalitățile ex
presive ale cîntecului nostru popu
lar de fapt nu îndeajuns cunoscut 
(nu avem lucrări de sinteză despre 
moduri, ritmică instrumentație, 
principiul variației etc., în muzică 

i mai 
acest

deveni epigonul lui Stravinski, de populară) dar în același timp 
pildă, ci a-ți găsi mijlocul propriu nobil și mai frumos estepildă, ci a-ți găsi mijlocul propriu 
de exprimare a adevărului. Cît 
timp căutările creatoare tind 
spre exprimarea adevărului vie. 
ții prin intermediul gîndirii 
și sensibilității proprii, por
nesc de la un conținut ideo-emo- 
țional, ne aflăm pe drumul bun, 
dar în momentul în care căutările 
tind spre supunerea sensibilității 
proprii unui sistem luat de-a 
gata riscurile de a ajunge la 
un impas sînt mari. Evident, 
experimentul relativ spectacu
los tentează; dacă această ten
tație devine absolută, înnecînd
vocea 
tunci 
mai este un aspect;
recție se face experimentul ? 
sigur, este un lucru mult 
greu să experimentezi într-un 
meniu virgin, în care nu ai 
țațele și aparatura științifică 
cesară pentru că de-rabia 
ești lâ începutul drumului, e mai 
greu să redai în muzică aspecte

a-conștiinței artistice 
drumul este greșit. Și 

în ce di- 
De- 
mai 
do- 
tra- 
he-

acum

drum dificil.
De aceea problemele educației, 

îndrumării tinerilor creatori sînt 
atît de importante. De aceea, la 
Uniunea Compozitorilor, se duce 
o continuă muncă de lămurire cu 
tinerii muzicieni spre a le orienta 
fantezia, curiozitatea, talentul, spi
ritul inovator în folosul dezvoltă
rii muzicii romînești.

După cum se vede problemele 
legate de creația tinerilor sînt cît 
se poate de complexe

Ceea ce vreau să subliniez, însă 
e un fapt esențial. Privind în an
samblu situația putem observa că 
marea majoritate a tinerilor crea
tori au obținut succese care s-au 
impus publicului nostru (și uneori 
și unor jurii internaționale) tocmai 
prin înscrierea efortului lor 
creator pe linia tradițiilor muzicii 
noastre culte, pe linia valorifică
rii, potrivit experienței înaintași
lor lor și experienței proprii, a T 
melosului popular romînesc. Nu
meroase lucrări ale unor tineri 
muzicieni de talent aduc o con
tribuție prețioasă la muzica nouă ț J 
ce înflorește în patria noastră. • 'V

MIRCEA ANDREI nostru democrat-popular a împlinit zece ani de activitate, lată 
în fotografie o scenă din opera „Bărbierul din Sevilla" de Rossini 

' in Interpretarea artiștilor operei din Timișoara,



Imbold în muncă Școala din satul nostru
Declarații consfătuirii re

prezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din toate 
țările socialiste, care a avut 
loc la Moscova între 14 și 16 
noiembrie precum și Manifes
tul Păcii adoptat de delega
țiile’ partidelor comuniste șl 
muncitorești cu prilejul consfă
tuirii care a avut loc între 16 
și 19 noiembrie la Moscova, 
a constituit un imbold în mun- motoare K.D35, depășindu-.ji 
că pentru tinerii din cadrul'-astfel sa™ni‘a da P’aa 
întreprinderilor și instituțiilor 
din orașul. Moreni.

După ce in cadrul adună
rilor ’care au avut loc cu 
prilejul prelucrării acestor do. 
cumente, ei și-ău luat angaja
mente sporite în scopul inten
sificării luptei pentru pace, au 
trecut la realizarea sarcinilor

de producție în procente tot 
mai mari.

Așa de exemplu, tinerii din 
brigăzile de tineret de la sec
ția reparații motoare a Ate
lierelor T.E.G. Moreni, brigăzi 
conduse de utemiștii Iacobescu 
Longhin și Talapie Niculae, 
în primele zile după prelucra
rea Manifestului Păcii au re
parat 3 motoare U.Z.T.M. și

. astfel sarcinile de plan 
peste 125%.

Rezultate asemănătoare au 
mai obținut de asemenea și ti
nerii din secțiile -strungărie, 
mecanică, fierărie și reparații 
auto, care prin fapte dovedesc 
hotărîrea lor de a sprijini 
lupta pentru pace trainică in 
lumea întreagă.

GIGI 1LINCA 
tehnician

încă din anul 1950 în satul Cirezu, comuna Stroiești, raionul 
Horezu a luat ființă Școala de 7 ani. Pe atunci eram elev în clasa 
a V-a și învățam în vechiul local. Aveam numai 2 săli de clasă și 
acelea neîncăpătoare. Clădirea era tare veche. In clasa a VII-a am 
fost novoiți sa ne mutăm în casele cetățeanului Dudu Dragu, în 
condiții nu prea bune.

Iată însă că în satul nostru s-a ridicat de curînd un local nou. 
Este cea mai frumoasă clădire din împrejurimi. Cei de prin satele 
vecine cred că aici este o școal ă medie, așa e de mare și frumoasă. 
Nu mă laud cîrid vă spun că ea este acum mîndria satului.

Nu do mult a. avut loc inaugurarea. Cadrele didactice au pre
gătit cu acest prilej un frumos program artistic. S-a jucat come
dia „Piatra din cașă" de Vu Alecsandri. Dacă ați fi văzut pe în
vățătoarea Ecaterina Constanți nescu în rolul Zamfirei și pe învă
țătorul Emil Tivsca în rolul lui Lconte jurai că sînt artiști ade- 
vărați.

După piesă a rulat filmul „Aida**. Au urmat apoi cîteva ore 
de dans. în sălile școlii noi s-au întîlnit în acea seară tineri și 
bătrini care âu sărbătorit fișa cum se cuvine marele eveniment.

CONSTANTIN POPESCU

Scr soare deschisă adresată tov. diriginte 
al oficiului poștal Simeria

De multă vreme am vrut să 
vă adresez această epistolă, 
dar plinind la îndoială buna 
funcționare a oficiului Poșta! 
Simeria, instituție pe care cu 
onoare și lipsă de control o 
conduceți, m-am gîndit că 
dacă vă trimit scrisoarea prin 
poștă, din cauză de negli
jență și de întîrziere nu o veți 
primi la timp sau poate, nici
odată. Deci : scuzați întîrzie- 
rea și indiscreția!

Iar acum se cuvine să Intru 
in adevăratul subiect. Gurile 
rele spun că ziarele șl revis
tele, adică presa centrală și 
locală care sosește cu regula
ritate la oficiul d-voastră, nu 
se expediază la instituțiile a- 
bonate. De pildă, la Atelierele 
C.F.R. Simeria ziarele nu so
sesc la timp, iar de multe ori... 
chiar de loc.

Și fiindcă am început să
—

! Plecarea
i secretarului
s
j (Urmare din pag. l-a)
î
î nădejde ai gospodăriei și —
• deși nimeni n-a spus asta pînă
• acum -- unul dintre eroii săi. j
• Tatăl lui Urucu, unul dintre ;
• comuniștii gospodăriei, răs-;
• punde de grădina de zar-;
• zavat. Gospodăria a primit;
• din partea S. M. T.-ului două |
• motoare pentru irigat, dar •
• n-avea mecanic. Cîteva zile;
• motoarele au stat degeaba. Fiul ; 
; lui Urucu, ■. Gheorghe, a venii |

la grădină, s-a învîrtit pe lîngă ; 
ele.,și. tot sfătuindu-se cu taică- ; 
su, a reușit să le pornească, i 
Singur, fără să-l învețe nimeni, • 
Urucu a devenit în cîteva săp- o 
tâmîni mecanic. Zi și noapte î 
-î-î— ’ dj taică-su la«

o

vorbim de operativitate, am 
să vă mal spun ceva: în ziua 
de 9 septembrie anul curent 
am pus la poșta din Deva 
(eram în deplasare) o scri
soare cu destinația Simeria 
strada /VLalinovski nr. 56. O 
felicitare adresată unei prie
tene de ziua onomastică.

Cum sînt prudent din fire 
tni-am zis: să expediez felici
tarea din vreme. Asta din două 
motive: unul, să nu-mi ia 
altcineva înainte, doi. să am 
certitudinea că felicitarea a- 
junge la timp și- nu după o- 
nomastică.

Precauție zadarnică. Prie
tena a primit felicitarea... 
după patru zile de la onomas
tica ei. Acum e supărată foc 
pe mine. Nu vrea să mă crea
dă nici în ruptul capului că 
nu eu sînt vinovatul ci perso
nalul d-voastră care lucrează 
fără simț de răspundere.

De aceea te rog tovarășe 
diriginte, să o lămuriți de cele 
întîmplate ulterior. Să-i spu- 
ne-ți d-voastră despre lipsa 
de operativitate pe care o 
încurajați, despre dezinteresul 
față de scrisorile noastre. Eu 
i-am spus ceva. Degeaba. Scu
zele mele îi par neverosimile. 
Pe d-voastră însă o să vă crea
dă pe cuvînt.

Ca încheiere, vă rog să mă 
iertați pentru vorbele de criti
că ce vi le-am adresat.

Ziarul acesta, sînt sigur că 
va ajunge la d-voastră. la 
mine însă... nu trag nici o nă
dejde !

DOREL VLADISLAV 
ajustor

Acum avem și noi 
casâ de cultură
Cînd vorbești despre reali

zările orașului Zimnicea, gîn- 
dul te poartă la cel mai tînăr 
edificiu, Casa de cultură.

Aceasta este o realizare ti
nerească, înfăptuită în cinstea 
zilei de 30 decembrie. Ea con
stituie pe drept cuvînt mîn
dria orașului. Zimnicenii au 
la dispoziție o sală de specta
cole, modern utilată, o biblio
tecă, săli de studiu și o sală 
de sport. Amatorii și în special 
tineretul, au posibilitate să 
participe la diferite formații 
corale, de teatru și jocuri, care 
funcționează în cadrul Casei 
de cultură.

IONEL TRIFU 
profesor

Toți utemiștii din sat 
în gospodăria colectivă

la sfîrșitul lunii trecute 
din satul Cîmpul 

Paulul, în frunte cu secreta- 
rv^'Jor tov. Dumitru Stoica, 
S-atl îpscris în gospodăria agri- 
colPJtblectivă. Acesta este doar 
unul din succesele utemiștilor 
din raionul Corabia, care au 
pornit ..inițiativa : „Toți ute
miștii |din sat, în gospodăria 

colectivă”.
OCTAVIAN SOCOL 

activist

(*■r- 
ediția • 
veet-gT-

și-au «•

Filme romînești 
peste hotare

La începutul anului viitor m 
desfășura la Oberhausen “
Germană) cea de-a IV-o 
zilelor filmului cultural 
man.

La această manifestare 
nunțat participarea 33 de țări, 
printre care și Republica Populară 
Romînă.

Cinematografia noastră va fi 
prezentă aici cu filmele docu
mentare „Nicoiae Grigorescu", „Pe 
muntele Retezat", „însemnări din 
Deltă" și „Dansuri oltenești" pre
cum și cu filmele de desene ani
mate „Scurtă istorie" și „Șurubul 
lui Marinică".

Hâsari cllcacc
Cum se aplică noile măsuri 

privind asistența medico-sanitară

Î
ln aceste zile este foarte greu 
să.l „prinzi" liber, chiar pentru 
cîteva clipe, p,e conf. dr. /. Bir- 
zu, vicepreședinte al Sfatului 
Popular al Capitalei. A trebuit 
totuși să-i răpim tovarășului dr. 
I. Bîrzu cîteva minute, pentru 
a afla unele amănunte despre 
a măsurile care au fost luate re. 
fi cent pentru aplicarea Hotărîrii 

S Consiliului de Miniștri cu pri- 
j vire la îmbunătățirea asistenței 
? medico-sanltare.
fi Intr-un moment de acalmie, 
fi între două conferințe operative, 
S dr. I. Bîrzu ne-a vorbit despre 
S îmbunătățirea sistemului de a.

78 ne-au dovedit că cetățenii 
Capitalei au primit cu interes 
răsurile de îmbunătățire a sis. 
ternului de acordare a asisten
ței medico-sanitare. Iar acuma 
v-am ruga să ne spuneți cum 
v-ați organizat serviciile ?

— In prezent toate serviciile 
sînt conduse de către specia, 
liști. Fiecare serviciu de spe
cialitate are un medic primar. 
Consultațiile se dau de dimi
neață pînă seara...

— Cum asigurați asistența de 
urgență noaptea ?

— Aceasta Intr-adevăr e o 
problemă foarte importantă, o

Schimb de turiști cu R. D
Germană

In cadrul întreprinderii „In 
dustria Bumbacului" din Capi 
tală funcționează atelierul de 
creație.

Numai în cursul acestui an 
s-au creat 32 de articole noi. 
O serie de noi modele de țe
sături create aici au fost pre
zentate in 1956—1957 la Con- _ 
greșul modei de la Moscova și g 
expozițiile internaționale de la g 
Paris și Milano.

In fotografie: Mitrea Cor- § 
neiia aranjind noi modele fi- S 
nlsate în depozitul atelierului g 
de creație.

Foto: AGERPRES S 
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Informații

Păstrarea și îngrijirea 
monumentelor patriei 

prilej de educare patriotică 
a tineretului

(Urmare din pag. l-a)

’ •
• stătea alături de . ____
• grădină. Recolta a fost deosebit • 
? de bună: un vagon de ardei, ; 
? 9 vagoane de varză (pusa pe; 
■ locul unde a fost grîu, în mij-;

locul lui august, cînd toți îi • 
sfătuiau să se lase păgubași).; 
La ziua-muncă oolectiviștii au • 
primit și zarzavaturi, ceea ce i 
le-a fost de mare folos. i

— Nene Muntene — îi spune • 
secretarului de partid — de tot i 

. ce-mi pare mai rău sînt motoa- ;
• rele de la grădină. Cine-o să;
? umble cu ele de-ac urna ? •
; — Ei, o să vedem noi. Ce;
: să-i faci ? O să ne descurcăm ; 
: pînă la urmă. Tu du-te și fă-ți l9
• serviciul așa cum trebuie ca i•
?
f r -
: cat Gheorghe Urucu, în gos- ;
* podărie au avut loc alegeri ;

: partid. Cțnd a venit vorba de- ; 
? spre gospodărie, cineva a dă- i 
: tinat din cap. i
? ~ Ce facem la anu cu gr a- ;
* dina ? Trebuie să căutăm alt ;
: motorist. ;
î — Nu tovarăși / a sărit țanțoș ; 
? bătrînul Urucu. Pînă vine fi- ; 
: miu din armată îi țin eu locul. ; 
? Să n-aveți grijă de asta. 1

t

î

s-auzim despre tine lucruri fru- j 
moașe. ;

In seara zilei în care a ple- i

pentru biroul organizației de ;

O.N.T. Carpați în colaborare cu 
Deutsches Reise-Biiro din R. D. 
Germană, au Încheiat de curînd 
o convenție pentru organizarea 
schimburilor de turiști în anul 
1958. Astfel la începutul anului 
viitor vor sosi la Sinaia grupuri de 
turiști germani, amatori ai sportu
rilor de iarnă. In timpul verii, vor 
fi organizate excursii pe litoralul 
Mării Negre în stațiunea Eforie. 
De asemenea turiștii germani 
împreună cu turiștii romîni, vor 
lua parte la croaziere cu moto-

nava Transilvania în Marea Medi- 
terană. Se prevede ca în anul 1958 
numărul turiștilor germani care 
vor vizita țara noastră să fie mai 
mare cu 50 la sută față de anul 
acesta.

Din țara noastră, vor face ex
cursii în R. D. Germană grupuri 
obișnuite și grupuri de specialiști 
și tehnicieni organizate pe profesii. 
Cu prilejul tîrgului de mostre de 
la Leipzig, O.N.T. Carpați .va or
ganiza grupuri speciale de tu
riști.

In atenția contractanților de animale
Printr-o recentă Dispoziție a 

Consiliului de Miniștri se dă po
sibilitatea producătorilor care au 
predat cota obligatorie de carne 
pe anul 1957, ca în cazul cînd 
încheie contracte de animale cu 
termen de predare în acest an să 
beneficieze de reducerile din 
obligatorie de carne pe 
1958.

Acest drept se referă la 
producători care au încheiat 
trade începînd din luna noiem
brie și care predau animalele pînă 
la sfîrșitul acestui an.

Cantitățile ce urmează a fi re-

cota 
anul

acei 
con-

duse din cota obligatorie de carne 
pe anul 1958 sînt cele prevăzute 
în H.C.M. nr. 122/1957, care re
glementează condițiile de con
tractare de animale, precum și 
tn contractele tip.'

Pentru lămuriri mai amănun
țite, contractanții se vor adresa 
oficiilor raionale de achiziții și 
contractări de animale din raio
nul de domiciliu al acestora, 
(ORACA) precum și la achizitorii 
raionali și agenții comunali de 
achiziții și contractări de animale 
care îi vizitează la domiciliu.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a

uluiesc; nu le pot reține. Dună un 
timp încerc să aduc vorba despre 
tinerii constructori.

— Dar brigadierii la care parte 
a construcției au ajutat ?

inginerul Vlaicu mă privește 
mirat oarecum.

— La această întrebare e și 
foarte greu, dar și foarte ușor de 
răspuns: peste tot. In iulie 1956 
brigadierii au înfipt, primii, tîr- 
năcoapele în pămîntul întărit de 
arșiță, începînd săpăturile pentru 
fundații. De atunci, unde a fost 
mai greu acolo i-am aflat pe bri
gadieri. Așa sînt și acum.

Ridică apoi mîna, arătîndu-mi, 
pe o schelă metalică, cițiva sudori.

— Sînt tot l
drept, au schimbat lopata cu apa
ratul de sudură, dar și acum lu
crează strașnic. Colo, mai sus de
cît toți, e o fată, Vodă Livia. La 
30 metri înălțime lucrează la fel 
de nestinghervță ca și pe pămînt. 
Alături e Grigore Lucian... Uitati- 
vă: și tinerii arșpia doi de colo, 
de la pompe, sînt tot brigadieri: 
soț și soție, Pogan — Gheorghe 
și Octavia — au devenit meca
nici. S-au cunoscut aici pe șan
tier, s-au plăcut și s-au căsătorit. 
Sînt mulți ca ei. Cîștigă bine și 
eînt fericiți...

Mi-tt mtâ vorbit și despre briga- 
Ida lui Marin Fătinescu, speciali-

zată în oonstrucții de căi ferate, 
deținătoarea steagului de fruntașă, 
și despre vopsitori, montori, de
spre atâția alții.

★
Iureșul muncii încetase pe șan

tier. Am poposit cîteva ceasuri tn 
tabăra brigadierilor. Dar și după 
orele de lucru brigadierii sînt de
stul de ocupați. Intr-un birou se 
țin cursuri. „De alfabetizare?"—îți 
vine să întrebi. „Dar se poate, to
varășe ? — ți s-ar răspunde. Sîn- 
tem în 1957!" Cursurile sînt ale 
liceului seral. Are 8 elevi: Păune- 
șcu, Petrescu, Stoian, Ștefănescu și 
încă vreo tâțiva. Intr-o altă încă
pere, vreo treizeci de tineri dis
cuita atenți explicațiile unui ingi
ner. Aci se țin cursurile universi-

brigadieri. Ce-i tații populare. Afyii sînt la cursu- 
2t lopata cu apa- rile de calificare. Șantierul, briga-

da, tabăra — totul funcționează 
aici ca o complexă școală.

In cadrul adunărilor de organi
zație se dezbat probleme de via
ță, se discută despre educație, mo
rală, despre dragoste și alte ase
menea probleme actuale în viața 
tinerilor. Exemplele bune și rele 
sînt culese din însăși viața lor, din 
viața taberei. Probleme există încă 
destule. Aid au venit — și vin 
încă — tineri cu cele mai felu
rite deprinderi și obiceiuri. Cu 
ajutorul lor se înalță totuși gigan
ticele construcții. In același timp

insă începe munca pentru îndrep
tarea profilului moral. Și se în
dreaptă.

De pildă, Ion Alexandru, un tî
năr din brigada Il-a, cind a venit 
pe șantier era — stingheriți o spu
nem — bețiv și bătăuș. Acum e 
apreciat ca unul dintre cei mai 
disciplinați tineri din brigadă. A 
deprins gustul cititului, s-a calificat 
și a primit chiar insigna de „Prie
ten al cărții". Sau altul: Pupăză 
Florian, un tînăr venit din regiu
nea Oradea. Pînă nu de mult era 
socotit „cel mai mare chiulangiu". 
Acum i-am întîlnit numele, trecut 
în cartea de onoare a șantierului.

Cît privește dragostea, dragostea 
adevărată, despre ea vorbesc nun
țile făcute prin mai și altele care 
se vor face de Anul nou. S-au și 
anunțat de acum: Emil Cazacu 
din brigada III și Elveș Catalina, 
Traian Purea cu Maria Cio-hanu . 
încă alții.

Așa s-a construit noua Uune- 
doară. Așa au pornit în viață mai 
toți cei aproape 37.000 locuitori 
— cîți numără acum Hunedoara 
și care s-au statornicit aici de 10 
ani încoace.

In biografia marii majorități 
există un punct comuni „din a- 
nul... pînă în... am lucrat pe șan
tierul tineretului". De aci pove
stea se deapănă mai altfel. Oame
nii devin și mai oameni și urcă, 
urcă... asemenea maistrului Cazan.

i
cor.dare a asistenței medico-sa. 
riitare în Capitală, despre mă
surile care au intrat in vigoa. 
re la 2 decembrie.

Bolnavii adulți sau copii vor 
merge la cansultații la circum. 
scripția sanitară de care apar
țin.

0 După consultarea prealabilă 
Bla circumscripția sanitară bol- 
ffl navul va fi trimis — dacă va 
S fi cazul — la un specialiști de 
a către medicul de circumscripție. 
J Pină acum locul de triere al 
I bolnavilor a fost policlinica. K- 

cum, treierea se va face direct 
la circumscripție. In felul ace. 
sta se mărește accesibilitatea 
populației în primirea asisten
ței medico-sanitare. Policli- 
nicile care aveau rolul „uni* 

s. tații de triaj", devin unități de 
j’ bază, fiind. încadrate cu perso- 
g naiul corespunzător și desfușu. 

rind un program permanent de 
dimineață pînă seara.

Mi-am îndreptat apoi pașii 
hfspre policlinica Bucur din raio. 
\nul Nicoiae Bălcescu

In policlinica aceasta, altă. 
0 dată asaltată de un număr 
\mare de solicitanți, era întot- 
Ndeauna o permanentă forfotă. 

Nivelul la care se desfășurau 
'^consultațiile medicale nu era 
/dintre cele mai bune. Intr-ade. 
»văr, supraaglomerarea policli- 
unicilor cu probleme pe care 
B normal le putea rezolva un tne- 
ytdic de circumscripție nu putea 
j decît să îngreuneze sarcina 
B doctorilor.
J — Vă spun drept, am venit 
fi de dimineață, în prima zi, cu 
a oarecare teamă, ne-a declarat 
bdr. Ion Ioniță, directorul poli- 
/clinicii. Nu știam dacă pacienții 
k vor înțelege chiar de la început 
N ce trebuie să facă, unde să se 
fi adreseze pentru a primii asis. 
fi tenfa medicală. Dar publicul 
Hs-a comportat admirabil. Afi- 
Jșe/e Sfatului Popular care au\ 

' fi anunțat intrarea în vigoare a fi 
ținoilor măsuri pentru îmbuna./ 

lățirea acordării asistenței me- 0 
\dico-sanitare și care specificau, 
unde se află circumscripțiile, fi 

\ sanitare care aparțin de
au fost studiate cu mult inie- S 
res de către cetățeni. jj

I — Cum apreciați în policli- | 
Jnica dumneavoastră schimbă-!

rile survenite ? I
B — înainte aveam opt circum. 
/scripții sanitare. Acum avem 11. 
3 Opt dintre ele s-au. și mutat în 
fi noile sedii din cartiere, astfel i 
fi că în momentul de față ele/ 
fi .stal în plină activitate. Cele./ 
alalte trei circumscripții își auB 
flsedza/ în cadrul policlinicii, fi 
J Chiar acum mă întorc dintr-o y 
ginspecție pe la circumscripțiile/ 
ti sanitare care aparțin de noz |j 
fi și pot să vă asigur 
a stau foarte bine.
w — Intr-adevăr,
S noastre personale 
Bscripțiile sanitare nr. 74, 76 și

realizare extrem de prețioasă. 
Din experiență personală pot să 
vă spun că măsura acordării 
asistenței de urgență noaptea, 
de către policlinici, este un 
lucru minunat. 'Pînă acuma ce. 
tățeanul era nevoit în acest caz, 
dacă i se îmbolnăvea copilul 
de exemplu, să cheme un medic 
particular, să-i plătească onora- 
riul dublu, să caute o mașină 
pentru a-l aduce pe doctor, 
etc. Iar „Salvarea" nu putea 
decît să-l transporte pe bolnav 
la spital, fără a putea discerne 
ce are și ce trebuie să i se 
facă. Din această cauză ni se 
mai ăduc. de către „Salvare" de 
pildă, bolnavi de lumbago. 
Noaptea trecută -serviciul nos. 
tru de urgență a răspuns la 
două chemări. Avem la acest 
serviciu un medic pediatru, un 
internist și un stomatolog.

M. ZONIS

Vineri 6 decembrie au început 
la București lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte 
romîno-iugoslave pentru conduce
rea și coordonarea lucrărilor de 
amenajare a Dunării în sectorul 
Porților de Fier.

Conducătorul deîegâției romîn p 
din Comisia mixtă este ing. N. 
Gheorghiu, adjunct al ministru
lui Industriei Grele,, șeful Depar
tamentului energiei electrice, iar 
conducătorul delegației iugoslave 
în Comisia mixtă este ing. Ce- 
domil Milicevici, directorul- gene
ral al comunității iugoslave do 
energie electrică..

★
Vineri a avut loc la Institutul 

romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea semnarea planului 
de muncă pe anul 1958 pentru 
aplicarea convenției culturale din
tre Republica Populară Romînă 
<i Republica Democrată Germană.

Planul a fost semnai din partea, 
romînă de Constanța Crăciun, ad
junct al ministrului învățămîntu- 
lui și Culturii, iar din partea ger
mană de Hans Joachim Laabs, se
cretar de stat, ministru adjunct 
al Educației Poporului din R.I). 
Germană.

că lucrurile

observațiile 
la circum.

Două lozuri — PATRIA ; Cica
tricea — REPUBLICA ; Gervaise 
- I. C. FRIMU. INRAȚIREA IN
TRE POPOARE, LIBERTĂȚII ; 
Ulisse - BUCUREȘTI, 23 AU- 
GUST ; Dacă nu e una e alta — 
MAGHERU, ELENA PAVEL, 
MUNCA; Lumea tăcerii — V. 
ALECSANDRI, VICTORIA, ALEX. 
SAHIA ; Străbătînd Parisul — 1 
MAI. COȘBUC ; Intîlnire la bal- 
LUMINA, FLACARA ; 
protar - CENTRAL ; 
brupte — DOINA ; Ora 
XIM GORKI , Celkaș - 
NOI ; Legenda 
NERETULUI, 
toarea — GH 
ALEX. POPOV
GRIVIȚA ; Don Quijotte - VASILE 
ROAITA, VOLGA; Dracul păcă. 
lit — CULTURAL; Legea o per. 
mite? — UNIREA; Căile Dragos
tei - CONST DAVID.

Afacerea
Trepte a-
H - MA-
TIMPURI

din Polesia — TI- 
MOȘILOR ; Vrăji. 
DOJA ; Malva — 

; Lumini verzi —

mintiri din anii de cruntă exploa
tare.

In timpul verii și la primă
vară, tinerii vor organiza excursii 
duminicale la aceste locuri, ser
bări cîmpenești cu programe pre
zentate de artiștii amatori din fa
brici, din școli și facultăți. Cu a-* 
cest prilej, comuniștii Mihai Da
vid și Țiment Herman vor fi so
licitați să vorbească excursioniști
lor despre modul în carejerau ori 
ganizatc, în secret/ întrunirile, co
muniștilor, cum activau ei în . dom 
dițiile ilegalității.

Comitetul orășenesc U.T.M. a 
luat măsuri ca în cadrul organiza
țiilor de bază să fie organizate 
nenumărate și variate acțiuni în
chinate sărbătoririi unui deceniu 
de la moartea savantului Emil Ra- 
covița, iar în cadrul cercurilor tii 
nerilor natura-liști să fie popu
larizate realizările științifice și 
activitatea sa. Totodată, studenții 
facultății vor întreprinde o munca 
de cercetare a numeroaselor lu-. 
crări și însemnări pe care Raco- 

. . , . . viță le-a dăruit Institutului de
vor. întreprinde vizite Speologie.

Desigur că în Cluj există încă 
multe mărturii, case în care au 
trăit savanți, patrioți, scriitori, ca 
Emil Isac, Victor Babeș și mulți 
alții.

In planul de acțiuni al comiten
tului orășenesc U.T.M. ar putea fi 
însă incluse și alte acțiuni și ma
nifestări mult mai largi, mai cu
prinzătoare decît acelea pe care le 
cunoaștem. Foarte utilă ar putea fi, 
de pildă, expunerea, în cadrul 
cercurilor de învățămînt politic, a 
unor lecții legate de viața și lupta 
eroilor clasei muncitoare, de isto
ricul Clujului; de asemenea, în 
cadrul cercurilor casei raionale de 
cultură, la Casa universitarilor, se 
pot ține simpozioane pe astfel de 
teme, iar la școli, pot fi organi
zate, sub îndrumarea profesorilor 
de specialitate, șezători literare, 
cenacluri, al căror obiect de discu
ții să-i constituie aceste probleme 
înseși. Aceste acțiuni contribuie 
incontestabil la educarea patrio
tică, în spirit socialist, a tineretu
lui romîn și maghiar din bătrînul 
oraș de la poalele Dealului Felea- 
cului.

nea adunări să se organizeze și cu 
utemiștii. Va fi aceasta nu nu
mai un act de vrednică aducere a- 
minte, ci și un minunat mijloc de 
a-i învăța pe tineri ce înseamnă să 
dovedești nemărginit spirit de sa
crificiu și abnegație pentru binele 
poporului.

Sub îndrumarea comitetului oră
șenesc U.T.M., tineretul clujean 
va contribui la strîngerea de date 
și informații de la contemporani, 
în legătură cu activitatea revolu
ționara a eroinei pentru perioada 
cit a fost la Cluj, întregindu-i ast
fel biografia și popularizînd-o în 
rîndurile celor mai largi mase de 
tineri din localitate.

Tinerii vor face vizite colective 
la casa lui Jozsa Bela, unde vor 
afla lucruri interesante, necu
noscute, din lupta și viața comu
nistului Jozsa Bela, de la „supra
viețuitorii familiei lui, cu care vor 
fi organizate întîlniri.

Și în casa unde s-au întrunit ce
feriștii se t _ 
ale tineretului, convorbiri cu vechi 
luptători, participanți la eroica 
luptă din 1933.

Comitetul orășenesc U. T. M. 
a stabilit deja un plan de mă
suri privind organizarea cu re
gularitate, în cadrul „Joilor tine- 
retului“, la clubul „Filimon Sîrbu*4 
al atelierelor a unor întîlniri cu 
foști ilegaliști, care vor vorbi tine
rilor despre lupta lor împotriva 
regimului capitalist, vor evoca a-

SĂ VINDECĂM
o rană dureroasă

(Urmare din pag. 7—)
Despre această acțiune patriotică s-a discutat la 

consfătuirea organizată nu de mult de ziarul nos
tru în colaborare cu Comitetul raional U.T.M. 
Vrancea.

De la zeci de kilometri depărtare de centrul 
de raion au venit flăcăi și fete pentru a-și împăr
tăși experiența lor, a chibzui mai bine cum au 
lucrat pînă acum și cum va trebui să pornească 
in primăvară, noua ofensivă. De la șantierele ocoa
lelor Silvice Tulnici, Năruja și Vidra au venit pe 
jos pe drumuri troienite, tineri care abia atunci 
coborîseră de la plantații.

Nicoiae Murgu, tehnician la ocolul silvic Nă
ruja, un flăcău înalt cu ochii negri ca mura, pa
sionat de profesiunea sa, a luat printre primii 
cuvintul. Plecat din satul Vrincioaia și-a făcut 
„ucenicia" în timpul școlii pe malul Prutului, lu- 
crînd barajul de pămînt de la Brănești-Drăculești 
pentru a reda agriculturii zeci și sute de hectare. —------------- >------------ ■ ---------- ------------
de teren. Simțea insă în sufletul lui chemarea .c“„ Padur«- Aici v0,l'bjt
locurilor natale. Avea mult de lucru aici. De ‘ ' *”...... £‘
patru ani de zile, din primăvara și pînă foamna 
tîrziu își petrece timpul pe piscuri înalte; conduce 
lucrări de împădurire. Are față aspră, bătută de 
vînturi reci. El raportează, că la punctul Zîrnele, 
sus la izvoarele pîrîului Zăbala' au fost plantate 
69 hectare cu rășinoase, la șantierul Frumoasele 
97 hectare, la Piscul Lung au fost semănate cu 
brad 23 hectare...

Din cele 11.372 zile de lucru efectuate pe șan
tierele ocolului Năruja, peste 10.000 sînt realizate 
de tineri.

In primăvară, prin luna mai, la șantierul Goru 
lucrau două echipe de tineret (circa 50—60 la 
număr). Pe la orele patru după-amiază s-a stîrnit 
vifornița. Punctul Goru este la o altitudine de 
1.640 m. Era frig. De obicei în asemenea condiții se 
întrerupe lucru. Tinerii însă au lucrat in prima zi 
pe viscol, iar apoi și-au reluat lucrul prin zăpadă 
plantind suprafața de 34 hectare.

Inginerul Sebastian Alexandrescu, de la ocolul 
silvic Tulnici, un tînăr inimos, n-a putut fi pre
zent la consfătuire. Fusese chemat cu treburi la 
direcția silvică. II vizitasem însă cu o zi înainte.

Este de fel chiar din Tulnici. Și-a ales profe
siunea privind cu durere munții dezgoliți din ju
rul satului său. După terminarea institutului a 
cerut să fie repartizat la Tulnici. Un alt coleg 
al lui, tot fiu al Vrancei, pe nume Nicoiae Bog
dan s-a înapoiat la Năruja. Sc interesează unul 
de celălalt, se sfătuiesc cind au prilejul, dorm zile 
întregi între tineri la șantiere, pe paturi de ce
tină, inanîncă conserve, se afumă noaptea pe lingă 
foc, dar nu zice nici unul că e greu. Pe întirtșut 
munților sfîrtecați de ape au început să apară jn- 
sule verzi. Este viitoarea pădure. Anul acesta în 
raza ocolului Tulnici, unul dintre cele mai. mari 
din țară, ca întindere, au fost plantate peste 1.283 
ha. Șj lupta continuă. Știința spulberă treptat 
orice neîncredere. Totul se face planificat, chîb; 
zuit și cu multă migală. Intre Birse$ti și Vidra 
se fac întti intervenții cu așa-zișii „pionieri". Este 
vorba de puieții de cătină oare cresc pe soluri 
extrem de sărace dar care fixează și pregătesc te
renul altor specii valoroase.

Comitetul raional U.T.M. a discutat tn primăvara 
trecută intr-o plenară a sa problema mobilizării

tineretului la acțiunea de împădurire a munților 
degradați, întocmind în acest sens un plan comun 
cu organele silvice.

După o adunare ce a avut loc pe această temă 
la Andreiașul de sus, membrii biroului U.T.M. în 
fruntea utemiștilor au mobilizat în jurul. -lor un 
mare număr de tineri și împreună au plantat 
20.000 puieți și au strîns 2.000 kg. sămînță de 
brad, paltin și stejar.

Tînărul Căpățîriă Maftei din satul Văcăria și-a 
luat cu el pe munte vioara, iar Albineț loan, din 
același sat. cobza ; o horă duminica pe munte esie 
binevenită.

Acțiunea de strîngere a semințelor, a cuprins de- 
asemenea anul acesta mase largi de tineri, de șco
lari și pionieri. Despre acest lucru a vorbit și iî- 
năirul învățător Chirilă Amelian din Valea Sării. El 
a povestit o întîmplare care la prima vedere pare 
destul de obișnuită.

Inslructparea de pionieri Mărie Ioana din Irești

cop iilor cît de folositoare este aceasta pentru viața 
omului, despre animalele sălbatice care trăiesc prin 
partea locului și care vor dispare dacă nu vor 
avea unde să se adăpostească. In aceeași zi, copiii 
s-au apucat cu sîrguință să strîngă ghindă. In 
cîteva zile au și adunat 500 kg. Tntîmplarea nu 
s-a terminat însă aci. Intr-o dimineață instruc- 
toarea constată că aproape toți copiii aveau ghioz
danele pline cu ghindă. Tn timpul lor liber, elevii 
mergeau singuri să facă această treabă.

— Dacă vrei să ai pădure, nu este suficient 
numai s-o plantezi — ne spunea cu o zi înainte 
de consfătuire tovarășul Cristea Gheorghe, șeful 
ocolului silvic Vidra. Trebuie s-o îngrijești, s-o 
aperi de rău făcători, oameni cu concepții înapoiate, 
s-o ferești de foc, foarte periculos în special pen
tru rășinoase.

Acest lucru a fost făcut cunoscut tinerilor prin 
diferite conferințe. Au apărut Și inițiative noi în 
acest sens, care mai de care mai prețioase.

Pe lîngă măsurile luate de ocol, în vederea fe
ririi pădurilor de incendiu, o măsură în plus nu 
strică. Utemiștii din Vizantea Mînăstirească, unde 
esie secretar pădurarul Nicu Soare au construit 
prin muncă voluntară în mijlocul arboretului, un 
foișor de observare. Și zilnic, pe rînd, ca un gră
nicer, stă aci de veghe cîte un tînăr, pentru a 
putea da de veste în cazul izbucnirii unui incen
diu. Inițiativa 
nizații U.T.M.

lor 
de

cu

a fost aplicată de multe orga- 
pe cuprinsul raionului.

★
respect pe fiecare tînăr înscris‘ Am ascultat . . , 4 __ _ ____

la cuvînt. Toți, fără deosebire au vorbit cu pa
siune, ,.cu dragoste. Ii priveam. Mulți coborîseră 
direct de pe șantier. Infruntînd greutăți, uneori 
destul,’ de mari, ei vindecă una din rănile vechi 

dureroase <ale patriei. Aceasta constituie o pildă, 
și totodată un imbold pentru toți tinerii care au în 
regiapfca lor terenuri degradate. Mi-am adus aminte 
de: un calcul aproximativ făcut anterior de tînărul 
inginer Sebastian Alexandrescu de la ocolul silvic 
Tulnici

— Cînd suprafața degradată din cadrul ocolu
lui nostru r— zicea el — va fi pădure matură, vo- 

Jumul materialului lemnos exploatat se va ridica 
la ginta 200.000, metri cubi anual*

E ceva, nu ?

înaintea meciului
cu „Borussia1
Vineri la amiază a sosit tn 

Capitală echipa de fotbal „Bo
russia” Dortmund campioana R.F. 
Germane, care va întîlni dumini
că pe stadionul „23 August** echi
pa C.C.A., într-un joc contînd 
pentru „Cupa campionilor euro
peni**.

La sosirea pe aeroportul Bă- 
neasa fotbaliștii germani au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai 
clubului C.C.A. și ai federației 
de fotbal.

Delegația sportivă oaspete este 
alcătuită din 14 jucători avînd în 
frunte pe internaționalii Kwia- 
towski, Peters, Kelbassa și Nie- 
pielko. Conducătorul delegației 
este prof. dr. Wilems, președin
tele clubului „Borussia**-Dort- 
mund.

In cursul după-amiezii de ieri, 
fotbaliștii germani s-au antrenat 
pe stadionul „23 August**. După 
toate probabilitățile pentru- jocul 
de duminică ei vor alinia urmă, 
toarea formație: Kwi^towski, 
Burgsmuler, Michalek, Sandman, 
Schlebrowski, Bracht, Peters, 
Preissler, Kelbassa, Schmidt,’ Nie- 
pielko.

★ . \
Echipa C.C.A. și-.a îrlcheiiă.t! vi

neri pregătirile făcînd .un ușor 
antrenament de condiție fizică. 
„ll“-le pentru meciul cu .Borus
sia este următorul: Voinescu — 
Zavoda II, Apolzan, Dragomires- 
cu (Ivănescu), Jenei, Bone, Ca- 
qoveanu, Constantin, Alexandres- 
cu, Zavoda I, Tătaru.

(Agerpres)



o Cuvintul
u reprezentanților R.P.R

In țedința 
Comitetului Politic
NEW "YORK 6. — Corespon

dentul Agerpres transmite :
în ședința Comitetului Politic 

din după-amiaza zilei de 4 de
cembrie a luat cuvîntul Mihail 
Magheru, reprezentantul perma
nent al R.P.R. la O.N.U. El și-a 
început expunerea subliniind că 
O.N.U. are calitatea și datoria să 
contribuie la crearea condițiilor 
favorabile soluționării pașnice a 
problemei algeriene pe baza pre
vederilor Cartei O.N.U. și a res
pectării dreptului poporului alge- 
rian de a dispune de el însuși ca 
și pe baza respectării intereselor 
Franței și Algeriei.

„După părerea delegației romi- 
ne, în judecarea problemei alge
riene, Adunarea Generală trebuie 
să țină seamă mai ales de două 
aspecte ale acestei probleme. în 
primul rînd războiul din Algeria 
nu constituie un fapt intimplător, 
decurgînd din activitatea bafat î 
pe concepții greșite a unor oumeni 
ajutați din străinătate, ci este un 
un moment al marei mișcări 
eliberare a popoarelor.

Lupta poporului algerian este 
lupta de eliberare națională a 
unui popor cu o veche existență 

■ istorică a cărui țară a fost ocu
pată de o armată străină și care 
timp de 127 ani a refuzat să se 
supună".

în continuare, trecînd la exami
narea celorlalte aspecte ale pro
blemei, Mihail Magheru a subliniat 
pericolul crescînd pe care-l pre
zintă situația din Algeria pentru 
pacea și securitatea internațională.

de

In încheerea cuvîntării sale Mi
hail Magheru a subliniat că lipsa 
de efect a rezoluției de anul tre
cut a Organizației Națiunilor Uni
te a adus prejudicii în primul 
rînd poporului algerian și francez.

Delegația romînă — a declarat 
în încheiere Mihail Magheru — 
va sprijini .orice măsură destinată 
să înlesnească o soluție care va 
ține seamă de aspirațiunile legiti
me ale poporului algerian și de 
dreptul său de a dispune de pro
priul său viitor.

In Comi'etul pentru 
problemele economice 

și financiare
NEW YORK 6 Coresponden

tul Agerpres transmite: Comite
tul nr. 2 pentru problemele eco
nomice și financiare continuă dez
baterile în jurul problemei finan
țării dezvoltării economice din grad de industrializare și că se e- 
țările slab dezvoltate. Se știe ca® 
în discuția comitetului se află un 
proiect depus de unsprezece țări 
cerind stabilirea unui fond special 
al O.N.U. în vederea finanțării ță
rilor slab dezvoltate și al spriji
nirii lor economice.

în ședința din după-amiaza zi
lei de 5 decembrie a luat cuvîn
tul iiț cadrul dezbaterii acestei 
probleme Bazil Șerban din partea 
delegației R.P.R. Subliniind carac
terul complex al problemei dezvol
tării economice a țărilor slab dez
voltate. Bazil Șerban a trecut în 
revistă o serie de probleme spe
cifice

El 
anual 
social

rențelor care se semnalează în rit
mul de dezvoltare al țarilor slab 
dezvoltate față de cele industria
le, ale căror progrese nu antrenea
ză în suficientă măsură pe primele 
și în loc să micșoreze prăpastia 
dintre ele acționează în sensul a- 
dîncirii ei. Delegatul romîn a a- 
rătat că țările slab dezvoltate se 
găsesc într-o situație dezavanta
joasă în cadrul comerțului inter
național, exportul lor concentrîn. 
du-se în jurul produselor de bază. 
In timp ce importul este format 
mai ales din produse fabricate. O 
serie de delegații au subliniat în 
cursul dezbaterilor de pînă acum 
consecințele serioase pe care !e ar? 
asupra țărilor slab dezvoltate scă
derea prețurilor la mărfurile care 
fac obiectul exportului lor.

Bazil Șerban a arătat ca se con
stată o concentrare industrială în 
regiunile care au deja un anumit

vită industrializarea țărilor cu o 
economie insuficient dezvoltată.

Bazil Șerban a arătat că dele
gația romînă consideră crearea 
Sunfed (Fondul O.N.U. pentru 
dezvoltarea economică) ca un suc
ces moral și politic al O.N.U. și 
un mare aport adus țărilor bene
ficiare in construcția lor econo
mică.

economiei acestor țări, 
a arătat că însuși raportul 
a| Consiliului economic și 
atrage atenția asupra dife-

Se extinde 
răscoala din IFNI

Mare recepție 
legația R.P.R 
la Paris
6. Corespondentul 

. . transmite: In seara
ziiei de 5 decembrie la legația 
R.P.R. din Paris a avut loc 
o mare recepție cu prileju 
inminării diplomelor noilor 
membri de onoare și membr: 
corespondenți francezi ai Aca 
demiei R.P.R.

Au fost inmînate diplome de 
membru de onoare al Acade
miei R.P. Romine șavan.ilo: 
francezi Louis de Brbglie, 
membru al Academiei Fran 
ceze și membru al Academie, 
de Științe din Franța și proi. 
Jacques Hadamard și diplome
le de membru corespondent a 
Academiei R.P. Romine sa 
vanților francezi prof. Ar
naud Denjoy, prof. Mareei 
Prenant, prof. Ernest Labrous- 
se și prof. Henri Wallen.

In cuvintarea sa, Mircea 
Bâlănescu, trimisul extraordi
nar și ministru plenipotențiar 
al R.P. Romine in Franța, a 
subliniat deosebita semnifica 
ție a acordării acestor dip.o 
me și a evocat în cuvinte cal
de comunitatea de tradiții 
științifice, literare și artistice 
dintre Franța și Rominia,
Prof. Louis de Broglie și 

prof. Jacques Hadamard au 
exprimat cu acea modestie 
care constituie caracteristica 
corpului profesoral al Univer
sităților franceze, mulțumirile 
lor pentru cinstea ce le-a fost 
acordată, lor și celor patru 
compatrioți ai lor. „Acest gest, 
a spus Louis de Broglie, ne-a 
mers drept la inimă. Noi toți 
cunoaștem vechea prietenie 
care leagă cele două popoare 
ale noastre și dorim cu toții 
ca aceste legături să continuie 
și să se întărească".

la 
de

PARIS 
Agerpres 
ilei de f

Uriașe slut 
bogățiile sub- 
pămîntene ale 
Chinei popu
lare. An de an 
crește numă
rul cadrelor de 
ce-și dăruiesc

tineri geologi 
_ T. ______  toate forțele
luptei pentru continua înflori
re a economiei naționale.

UN RAȚIONAMENT 
DIN NURENBERG

I

PARIS 6 (Agerpres).
Răscoala antiimperialistă care 

a izbucnit în lîni (posesiune spa
niolă pe teritoriul Marocului — 
N.R.) s-a extins și in alte re
giuni ale Africii de nord-vest 
care se află sub stăpînirea colo
nială spaniolă.

Postul de radio Paris a trans
mis o știre publicată de ziarul 
„Al-Alam", care apare la Rabat, 
potrivit căreia populația din Ma
rocul de sud spaniol „s-a răscu
lat împotriva ccupanțiior". După 
cum arirmă ziarui „răscoala ar
mată s-a extins asupra teritoriu
lui Seghiet-Ei-Hamra, 
populație și-a propus 
bereze de sub jugul 
spaniole".

In prezent, potrivit 
lor ziarului, în m.inile trupelor 
spaniole a rămas numai crașul 
Uni.

a cărui 
să se eli- 

ccupației

afirmații

J. Nehru a primit delegația culturală 
romînă

NEW DELHI 6 (Agerpres). 
Corespondență specială.

La 6 decembrie, primul mi
nistru al Republicii India, Ja
waharlal Nehru, a primit de
legația culturală romînă în 
frunte cu Al. Buican. Primul 
ministru Nehru și-a arătat sa-

tisfacția că o delegație cultu
rală romînă a venit în India 
pentru a face cunoscute po
porului indian bogățiile cultu
rii și artei romînești. El și-a 
exprimat totodată dorința de 
a asista la unul din spectaco
lele ansamblului.

Intîinire prieteneasca

La Nicosia 
au avut loc 
mari demon
strații a!e 
populației gre
cești împotri
va ccupanților britanici și a 
aliațilcr lor americani.

In fotografie: Perchezițio- 
narea automobilelor pe șesele.

Poporul Indoneziei 
cere confiscarea 
înireprinderilor 

o andeze

MOSCOVA 6. Corespondentul 
Agerpres transmite:

In seara zilei de 6 decembrie la 
Casa Centrală a actorului din 
Moscova a avut loc o întâlnire a 
publicului moscovit și a oameni
lor de teatru sovietici cu grupul 
de dramaturgi și critici de teatru 
romtni aflați în vizită în capitqla

Uniunii Sovietice. La întilnire 
participat dramaturgii Horia Lovi- 
nescu, Ana Novac, laurea/i ai Pre-

au

I1U0VLI, mia
miului de Stat, dramaturgul Tu
dor Mușatescu, Ludovic Szabo di
rector al Institutului de artă dra
matică din Tg. Mureș și criticii de 
artă Margareta Bărbuță și S. Alte- 
rescu.

Marile rezerve de mated prime minerale 
ale Uniunii Sovietice

Voi de frig în Italia
ROMA 6 (Agerpres)'. — După 

cum anunță agenția 
se, întreaga Italie a 
de un val de frig și 
zăpadă.

In sudul Italiei 
ca situații sa devipă din ce îri 
ce mai precară. In regiune și-au 
făcut apariția haite de lupi îlu 
fometati. La Lucania lupii au a- 
tacat mai multi șoferi.

în regiunea Abruzzia 20 de co
mune sînf izolate. Pasul Lancia- 
no, unde se a.f’ă un preventoriu 
cu 70 de copii este blocat de ză. 
padă. Echipele de ajutor trimise 
n-au putut ajunge pînă acolo. In 
provinciile Matora, Bari și în Si
cilia frigul continuă să bîntuie 
cu aceeași putere.

France Pres- 
fost cuprinsă 
de furtuni d?

viscolul fac6

MOSCOVA 6 (Agerpres). — In- servele totale geologice 
tr-un articol apărut la 4-decembrie de cărbune și 
în ziarul „Pravda“, Petr Antropov, 
ministrul Geologiei și Protecției 
Subsolului al U.R.S.S., a scris ur
mătoarele : în prezent se poate 
spune ” ” ' n 
ne de 
prime 
tități 
crescînde ale economiei naționale.

P. Antropov arată că în ce pri
vește rezervele descoperite de mi
nereu de fier și mangan, cărbune, 
cupru, plumb, nichel, bauxite, wol
fram, mercur, mică și săruri pota- 
stce, U.R.S.S. ocupă primul loc 
lume, în ceea ce privește rezervele 
descoperite de petrol —unul din 
primele locuri din lume.

In U.R.S.S. sînt concentrate 11 
la sută din rezervele mondiale des
coperite de minereu de fier, 88 la 
sută de minereu de mangan, 51 
la sută de săruri potasice. aproape 
o treime din rezervele mondiale 
cercetate ale materiei prime fosfa- 
tîce. 60 la sută «lin rezervele mon
diale de turbă, 57 la sută diu rc-

că Uniunea Sovietică dispu- 
toate categoriile de materii 
minerale necesare și în can- 
suficiente pentru nevoile

mondiale 
parte dinni a re 

rezervele de petrol.
Rezervele carbonifere 

siei dinainte de Revoluție se ci
frau la 230 miliarde de tone. In 
prezent rezervele geologice totale 
de cărbune din U.R.S.S. se cifrează 
la 8 trilioane 670 miliarde tone

Vorbind despre satciniler princi
pale ale geologiei în legătură cu 
necesitatea dezvoltării industriei 
cît mai rapide a regiunilor răsă
ritene ale Uniunii Sovietice, An
tropov arată necesitatea înființării 
în. această regiune a unuî nou 
mare centru metalurgic și a unei 
puternice ■ baze de materii prime 
minerale în regiunile construcții
lor hidroenergetice ’

Crearea într-un termen scurt a 
unor rezerve descoperite de mate
rii prime minerale care să depă
șesc» nevoile economiei naționale 
cu 40—50 ani înainte — iată sar
cina de onoare pe care și-o propun 
geologii sovietici, cercetători ai 
subsolului.

ale Ru-

DJAKARTA 6 (Agerpres).— 
Conferința pentru reconstruc
ția națională a Indoneziei care 
și-a încheiat lucrările la Dja
karta a adoptat o serie de re
zoluții in care se cere rupe
rea relațiilor economice cu 
Olanda și confiscarea tuturor 
întreprinderilor olandeze din 
indonezia.
Intr-o a.lă rezoluție se arată 

că politica de apărare a Indo
neziei trebuie să corespundă 
politicii saie externe indepen
dente care se bazează pe prin
cipiul • menținerii relațiilor 
prietenești cu toate țările.

„NELINIȘTE"
DJAKARTA 6 (Agerpres). 

După cum reiateuză agențiile^

Da IM ••

Buenos-Aires

După cum relatează agențiile de 
oresă occidentale guvernele S.U.A. 
și Marii Britanii au făcut demer. 
suri pe lingă guvernul de la Dja
karta care echivalează cu o imix
tiune în treburile interne ale aces
tei țări, ■

Agenția France Presse relatează 
că ambasadorul S.U.A. la Dja. 
karta -John Allison s-a prezentat la 
Ministerul de Externe al Indone
ziei pentru a exprima „neliniștea" 
guvernului american față de încor
darea relațiilor dintre Olanda 
Indonezia. Un 
fost întreprins

PARIS 6 
purtătoi de 
zației Atla: 
anunțat că reprezentanții per 
mahenți ai acestei organizații 
se întrunesc sîmbătă pentru a 
discuta problema Indoneziei.

........  i Și 
demers similar a 

de către ambasa- 
la Djakarta
★
(Agerpres). — Un 
cuvînt al organi- 

oticului de nord a

PARIS 6. — Deputatul comu
nist Guyot, a prezentat Biroului 
Adunării Naționale o interpelare 
adresată guvernului in numele 
grupului parlamentar al partidu
lui comunist „Politica catas.rofaii 
a creșterii prețurilor și a scum- 
petei, se spune in interpelare, 
provoacă înrăutățirea considera
bilă a condițiilor de trai".

PARIS. — Porturile Nantes și 
Le Havre au fost în întregime pa
ralizate la 5 decembrie de greva 
echipajelor remorcherelor- care a 
început în noaptea de 4 decembrie.

WASHINGTON. — La 6 decern, 
hire a sosit la Washington, G. 
Pella, ministrul Afacerilor Externe 
al Italiei. El va duce 
Dulles, secretarul de 
S.U.A.

PESHAWAR. — După cum 
nunță agenția France Presse,
a avut loc, în Afganistan 
dus alunecări și surpări 
în regiunea Doab.

DJAKARTA. — După 
nunță agenția France Presse, 
înd cuvintul la postul de t 
Djakarta, ministrul Informațiilor 
ai Indoneziei, Sudibjo, a declarat 
că in lupta ei pentru eliberarea 
Irianului de Vest de sub jugul 
olandez „Indonezia nu s-a oprit și 
nu se va opri la mijlocul drumu. 
iui".

„Noi nu putem da înapoi. Vom 
continua lupta pînă cind vom fi 
învingători", a declarat minis
trul.

BUDAPESTA. — Ion Popescu, 
ambasadorul R. P. Romine la Bu-

tratative 
stat

cu
al

a- 
în 

cutremurului puternic care 
s-au pro. 
de teren,

cum a- 
, lu. 
radio

dapesta a oferit la 6 decembrie un 
cocktail cu prilejul semnării pla- 
nului de muncă pe anul 1958, pen
tru aplicarea convenției de cola- 
borare dintre Academia Republicii 
Populare Romine și Academia de 
Științe a R. P. Ungare.

PHENIAN. — La 5 decembrie 
s-a deschis la Phenian plenara 
Partidului Muncii din Coreea. 
Kim Ir Sen, președintele Partidu
lui Muncii din Coreea, a prezen
tat raportul cu privire la vizita 
delegației de partid și guverna
mentale a R. P. D. Coreene la 
Moscova.

CAIRO. — Ziarul „Al Ahram" 
publică știrea că președintele In. 
donezi ei Sukarno va sosi la Cairo 
la sfîrșit ul acestei luni. Președin- 
tele Sukarno va vizita Egiptul 
timp de cinci zile ca oaspete ai 
președintelui Nasser,

BUDAPESTA. — La 5 decern- 
brie, Janos Kadar, prim secretar 
al C. C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, a primit delegația 
Partidului Comunist Francez, con
dusă de Gaston Viens, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Fran- 
cez, care se află în Ungaria.

WASHINGTON. — După cum a- 
nunță agenția France Presse, Mah
mud lunes, președintele societății 
egiptene a Canalului de Suez, care 
se află de cîteva zile în Statele 
Unite, a declarat ziariștilor că 
Egiptul intenționează să lărgească 
și să adîncească Canalul de Suez 
în așa fel incit prin el sa poată 
trece vase cu un deplasament pînă 
la 65.000 de tone.

In 1946, în închisoarea tri
bunalului internațional din 
Niirenberg. Goering se șinuci- 
dea pentru a scăpa de ștreang. 
Lăsa în urma lui reputația 
unuia dintre cei mai bestiali și 
rapace dintre căpeteniile ban
dei naziste și... un slogan : 
„tunuri in loc de unt". Lui îi 
aparțin aceste cuvinte care au 
reprezentat esența întregului 
program economic al celui de 
al lll-Iea Reich.

...Vremurile s-au schimbat 
de atunci. Doar ici și colo, pe 
drumurile Europei se mai gă
sește cite unul din tunurile 
care au înlocuit untul, ruginit, 
pe jumătate îngropat in pa- 
mînt și acoperit cu iarbă, in 
jurul căruia pasc caprele. Vre
murile s-au schimbat șt din 
multe alte puncte de vedere, 
determinîndu-l pe moștenitorii 
spirituali ai lui Goering să a- 
jungă la concluzia ca vechiul 
slogan este demodat. Că lucru
rile stau așa ne-o confirmă 
un artic.ol apărut zilele acestea 
în ziarul vest-german „Ntiren- 
berger Nachrichten" și care, 
din capul locului, este intitu
lat ..RACHETE IN LOC DE 
UNT**. Ceea ce trebuie subli
niat de la început este că 
schimbarea este neesențială. 
Important nu esle dacă faci 
tunuri sau rachete, ci mult mal 
complicat este să-i faci pe lo
cuitorii Germaniei occidentale 
sau ai S.U.A., ai Angliei sau 
ai Franței, să renunțe la unt. 
De fapt explicațiile ziarului 
susmenționat sînt atît de con
cludente îneît n-au nevoie 
complectări. lată-le:

„Ministrul comerțului 
S.U.A., Weeks, și-a însușit 
zinca lui Goering, „tunuri ... 
loc de unt**. El a răspîndit-o 
printre americani pentru a-i 
face să înțeleagă că de acum 
încolo aceasta va fi poziția gu
vernului. Firește că cuvintul 
„tunuri** trebuie înlocuit prin 
cuvîntul „rachete".

Cit despre motivele care au 
determinat adoptarea oficială 
a variantei modificate a s.’o-

le

al 
lo
in

ganului nazist, „Nurenberger 
Nachrichten" vine cu precizări 
și mai interesante:

„Isteria opiniei publice ame
ricane a fost ațlțată in mod 
conștient pentru a da un im
bold economiei americane prin 
dezvoltarea mai departe a in
dustriei de armament. în dome
niul bunurilor de consum nu se 
mai înregistrează profituri atît 
de mari și. în consecinfi. tre
buie îndreptată toată atenția 
asupra înarmării..."

Ar fi nedrept, consideră zia
rul, ca aliații europeni ai 
S.U.A. să n-aibă parte de un 
tratament cel puțin egal. Toc
mai de aceea, scrie : „Țările 
europene, mult mai slabe d:n 
punct de vedere economic, sînt 
de părere că pot suporta po
veri duble, adică pot deveni 
puteri înarmate pînă în dinți. 
Cu toate acestea, guvernele eu
ropene nu propagă ca S.U.A. 
lozinca „rachete în loc de unt". 
Poate pentru că asemenea lo
zinci mai sînt încă prea vii in 
amintirea popoarelor de pe ve
chiul continent".

Se pare totuși că concluzia 
ziarului vine în contradicție cu 
„memoria europenilor". Pentru 
că, „Nurenberger Nachrichten" 
afirmă că pentru a înarma Ger
mania occidentală „nu vom 
putea decît să micșorăm pu
terea de cumpărare în măsura 
in care producția de bunuri 
de consum se va micșora în 
favoarea producției de arma
ment".

Pentru a lămuri 
trebuie amintit că 
berger Nachrichten" 
semna, tălmăcit in
ște. „știri din Niirenberg**. 
Este puțin probabil că locuito
rii orașului unde cei care au 
lansat sloganul „tunuri în loc 
de unt" și-au 
tea și unde 
ștreang), pot 
liniștiți astfel

cititorul 
„Ntiren- 
ar în- 
romîne-

început activita- 
au și sfîrșit (în 
să mai citească 
de „știri**.

J. CLEJAN

La închiderea ediției

Ce s-a ales din satelitul american

La ora 7 dimineața, așteptam 
cu multă nerăbdare plecarea hi- 
droavionului din Montevideo spre 
Buenos-Aires. în sfîrșit a sosit 
barca cu motor ; pasagerii aii 
pornit cu ea spre hidroavionul 
cvadrimotor care plutea în radrț 
portului ca o broască de proporții 
gigantice. Hidroavionul, spre deo
sebire de ălte avioane de pasa
geri, are două compartimente su
prapuse și. împărțite în cabina de 
4—6 persoane. Am luat loc in
tr-o asemenea cabină la parter, 
mai aproape de apă. Peste puțin 
timp a început decolarea. Peste o

oră și ceva am amerizat în por
tul Buenos-Aires.

Buenos-Aires, în traducere ro- 
mînească înseamnă „qer-bun**. Mă

oo oo oo oo oo oo eo oo oo oo ©o oo oo oo oo oo oo ao oo oo

CĂLĂTORII
așteptam deci să găsesc intr-adevăr 
un aer bun in capitala Argentinei. 
Realitatea era cu totul alta. Cli
ma subtropicală și cU o umiditate 

excesivă, căldurile care depășesc

WASHINGTON 6 (Agerpres). — încercarea Statelor Unite de 
a lansa un satelit artificial al pămintuiui în greutate de un kilo
gram și jumătate, a eșuat. Racheta de tip „Vanguard" care tre
buia să propulseze satelitul a explodat in momentul lansării.

Aminatâ de mai multe ori in cursul zilelor de joi și vineri, 
ultima încercare de lansare a satelitului a avut loc Ia ora 
16,4,5 Gmt. vineri.

Corespondentul agenfiei France Presse relatează că ziariștilor 
și oficialităților care se adunaseră la Pentagon pentru a se in
forma asupra rezultatelor experfenjei de la Cap Canaveral „Ia 
început nu le venea să creadă" cind li s-a anunțat eșecul încer
cării de lansare a satelitului.

Noul eșec înregistrat de tehnica americană în domeniul proiec- 
tllelor-rachetă a produs o mare consternare in S.U.A. Din surse 
apropiate Ministerului Apărării al S.U.A. s-a anuntat că vor fi 
necesare multe săptămîni pînă ce se va putea efectua o nouă 
încercare de a lansa un satelit artificial.

In anturajul președintelui Eisenhower se refuză să se facă 
vreun comentariu.

aproape cu i
fac ca aerul să fie aproape insu
portabil. în cîteva clipe, cămașa, 
hainele în general, devin ude nu 
numai din cauza transpirației, dar 
și din cauza umidității atmosferei. 
Soarele apare foarte rar. La Bue
nos-Aires vînturile umede care 
suflă dinspre ocean aduc precipi
tații abundente. După acest scurt 
contact cu aerul capitalei Argen
tinei, m-am dumirit de ce în 1526 
oamenii lui Sebastian Cabot, in 
timpul expediției spaniole, respi- 
rînd acest aer. au exclamat ofind : 
„Buenos-Aires** 1

vestimentară. Pe căldurile cele 
mai mari, nu întâlnești bărbat ar
gentinian fără cravată și haină.

Buenos-Aires este un oraș foarte 
frumos, cu bulevarde și alei largi, 
cu multă verdeață, cu clădiri mo
numentale, ca, de pildă, Casa gu
vernului, „Casa Roșie**, Ministerul 
de Război și alte clădiri publice. 
Cartierele cu vile luxoase dau 
orașului un aspect grandios. Am 
avut însă ocazia să cunosc și un 
alt Buenos-Aires, oraș al celei mai

Argentina, țara în capitala că
reia poposeam, este ca teritoriu 
și populație al doilea stat al A- 
mericii de Sud (2793 mii km? și 
19.000.000 locuitori) Buenos-Ai- 
reș-ul are peste 3.000.000 de locui
tori.

De cum am părăsit portul, ceea 
ce mi-a atras atenția in oraș a 
fost circulația deosebit de intensă 
și rapidă ; la un moment dat, 
am vrut să rog șoferul să oprească 
mașina pentru u-mi continua dru
mul pe jos. Ținînd seama, însă, cumplite mizerii. în centrul orașu- 
de distanțele deosebit de mari, 
(locuitorii Buenos-Airesului se fă
lesc deseori că au cele mai lungi 
străzi din lume — o stradă are 
30 km.) am renunțat. Am avut 
ocazia ca încă din primele 
zile de ședere la Buenos-Aires să 
văd cu proprii mei ochi urmele 
unui accident ; spun urmele, pen
tru că din cele două mașini în 
plină viteză care s-au ciocnit (fie
care mergea cam cu cite 100—120 
km. pe oră) au rămas numai țăn
dări.

Mergînd pe străzile orașului, 
mi-am putut da oarecum seama 
de felul de a fi al argentinieni
lor : oameni foarte politicoși, cu 
simțul disciplinei cetățenești (în 
afara vitezei). La stațiile de. tram
vai, de autobuz, cetățenii nu se 
îmbulzesc, se așează la rînd și se 
urcă în ordine. Locuitorii acestui 
oraș mi s-au părut apoi foarte 
exigeați în ceea ce privește ținuta

lui se găsesc unele locuri care de 
afară arată ca o curte imensă îm
prejmuită cu un zid, cum ar fi 
curtea unei fabrici. în aceste 
spații ferite de privirile trecăto
rilor se află coloniile de cocioabe. 
Cind intri în aceste „curți** ai 
impresia că ai nimerit în niște 
lagăre de leproși. Vezi numai co
cioabe din carton, de scinduri, sau 
tablă de fier, oameni istoviți, copii 
murdari și flăminzi. Situația este 
jalnică și descurajantă.

Buenos-Aires este un mare cen
tru industrial. Numai el produce 
mai puțin de jumătate din pro
ducția industrială a Argentinei. 
Am văzut cartierul industriei de 
morărit, al abatoarelor. Industria 
cărnii și a frigoriferelor este foar
te dezvoltată aici.

Argentina cu întinse soluri mă
noase este o țară specializată în 
exportul de cereale și de produse

zootehnice. Carnea constituie de 
altfel alimentul de bază al argen
tinienilor. în acest sens, e intere
sant faptul că bucătăria lor s-a 
specializat pe acest aliment de 
bază. IIrana argentinianului mijlo
ciu începe și se sfîrșește cu carne.

Oamenii din Buenos-Aires, ca 
și din întreaga Argentină, sînt 
foarte frumoși. Colonizarea Argen
tinei de către spanioli, amestecul 
de populații foarte diferite, cu 
resturile de indieni ( care astăzi 
sînt într-un număr extrem de mic) 
a dat naștere acestor oameni fru
moși. Oamenii sînt veseli, calmi, 
volubili, le place să cinte și să 
danseze. Cîntecele și dansurile 
populare se bucură de mare apre
ciere, Am fost într-o seară la 
un cinematograf, unul dintre mul
tele cinematografe concentrate pe 
o singură stradă, unde înainte de 
începerea filmului a fdst prezen
tat un program de cîntece și dan
suri populare ; la un moment dat 
respectivul program a antrenat și 
pe cei peste 1000 de spectatori, 
incit aveam impresia că am nime
rit la repetițiile unui cor uriaș.

Capitala Argentinei este un oraș 
foarte mare care îți lasă amintiri 
de neșters. Dar oamenii din Ar
gentina, dornici de pace, de o via
ță mai bună, te impresionează 
mult mai profund și te desparți 
de ei cu mare greutate.

!
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Precocitate
După afirma

ția unor cercetă
tori americani^ 
este foarte ușor 
de a se lansa in 
spațiu niște sa
teliți de mări
mea unei bile.

Mămica : Ce-ai 
făcut băiatule? 
Iar mi-ai spart 
geamurile.

Joe: Ce să fac 
mamă, nici 
experiența as
ta n-a reușit.

Desen de 
N. CLAUDIU


