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3 aniversării glorioaselor lupte
ale ceferiștilor și petroliștilor

O amintire pe care veacurile Ziua, schimbului 
de onoare

n-o vor șterge
Abnegația, dîrzenia, hotărîrea 

'de a lupta fără nici o ezitare pen
tru binele poporului, al clasei 
■muncitoare, pentru cauza partida- 

ii — sînt simțăminte adine să
pate în conștiința muncitorilor de 
la fostele ateliere C.F.R. i.Nicoli- 
na", care au astăzi un ecou pu
ternic în sufletele tinerilor munci
tori ai atelierelor.

Faptele trecute sî-nt scrise cu 
litere de foc în conștiința oame
nilor, prea puternice pentru a fi 
uitate. Și în clipele de răgaz, cu 
ochi' întredeschiși, ei au ascultat 
'de multe ori amintirile oamenilor 
care au trăit acele vremuri cum
plite și totuși înălțătoare.
„ 1933. Mizerie ajunsă la apogeu.

haina veche... In ea se află o rază 
de lumină care s-ar stinge dacă 
ar fi văzută de domni înainte de 
vreme. Manifestele. Platforma de 
revendicări a ceferiștilor. Scînteia 
care va trebui să aprindă flacăra 
grevei. Și au aprins-o: era prea 
multă pulbere în sufletul oameni-

mbî.i îm.'.fetită de frig pe toarta 
coșului de papură, cu ia rna bă- 
tmd nebunește, se îndreptau cu 
im pas aparent calm sv>e pou’t.i 
atelierului. E nevoie să treacă 
peste cel de la poartă, să ajungă 
dincolo de el, să scape și pe ur
mă... Din curte alți ochi le urmă
reau, alte inimi bateau la fel de
accelerate. Să treacă, să ajungă lor pentru a nu lua foc. 
dincoace de poartă... pe urma...

— Ce aveți în coșuri ?
Pentru un moment poate că 

ma a încetat să mai bată.
— Mincare.
— Să vedem. Hm. Iarăși fasole.
— Fasole.
— Puțină. Nu se satură.
— E ultima.

ini- îngrijit ca manifestele 
în mina tuturor mun-

după amiază, la sediul

Ilie Pintilie și tovarășii săi de 
luptă s-au 
să ajungă 
citorilor.

La ora 4
sindicatului a avut loc o adunare 
in care s-a discutat manifestul și 
s-a hotărît să se declare grevă 
dacă nu sînt aprobate revendică
rile muncitorilor.

Energie, suflet, minte. Ilie Pin-

P. ISPAS

de BARBU TEODORESCU

Joi după amiază, sute de tineri 
muncitori ai uzinelor „1 Mai“ din 
Ploești s-au adunat să asculte pe 
Nicolae Vasilescu. Bătrînul pensio
nar le.a povestit, tinerilor, episoa
de din mișcarea muncitorească de 
la uzinele „Astra", din februarie 
1933 Tineretul a hotărît să or
ganizeze un schimb de onoare, re
cord, cinstind astfel, prin muncă, 
aniversarea a 25 de ani de Ia eroi
cele greve.

La mecanica IV, sector ,al tine
retului găsim în fruntea întrecerii 
pe cei doi frați Aurel și Gheorghc 
Ungureanu. Sînt unii dintre cei 
mai buni strungari ai sectorului 
și cele 25 de procente depășire a 
planului dovedesc acest lucru.

La comitetul U.T.M. al uzinei 
sosesc vești despre succesele obți
nute în fiecare secție. De la scule- 
ria generală tînărul inginer Mircea- 
Mateescu anunță : Constantin Mîn- 
zicu, frezor fruntaș al secției și în 
acest schimb de onoare, record, a 
obținut cea mal mare depășire a 
planului — 150 la sută, strungarii 
Constantin Roncea și Stelian Co- 
man cîte 50-100 l.a sută. De la for- 
jă, oa răspuns la inițiativa tineri, 
lor reșițeni „Să economisim meta
lul“ s-a anunțat : 2 matrițe reali
zate de Panait Tănase care aduc 
o economie de 20 de kg. oțel la fie
care piesă.

Concluzia a fost „Nici un 
sub plan în această zi“.

Adunări festive în țară
In întreprinderile și instituții

le din Iași au avut loc vineri, 
adunări festive consacrate zilei 
de 16 februarie. Peste 300 sa
lar ați ai regionalei C.F.R., în
truniți în sala C.F.R. au ascul
tat expunerile tovarășilor Ale
xandru Filioreanu, secretar al 
comitetului orășenesc Iași al 
P.M.R., Ion Budura, directorul 
Direcției regionale C.F.R. Iași și 
muncitorului ceferist Dumitru 
Sîrbu, participant la grevele din

Utemiștii slăvesc
Ca un omagiu adus memoriei 

muncitorilor ceferiști care și-au 
dat viața în urmă cu un sfert de 
veac în glorioasele lupte de la 
Grivița numeroase organizații 
U.T.M. din Capitală au continuat, 
în cursul zilei de v,neri, să de
pună coroane de flori la placa co
memorativă și la busturile eroilor 
ceferiști Vasile Roaită și Ilie Pin
tilie, aflate în incinta complexu
lui „Grivița Roșie“ din Capitală.

Au depus coroane organizațiile 
U.T.M. din Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, „Ener- 
gotrust“ nr. 1. Atelierele C. F. R.

tînăr

Ni-1933 de la Atelierele C.F.R. 
colina, azi „Ilie Pintilie“.

★
Printre participanții la aduna

rea festivă de la depoul de loco
motive din Cluj se aflau cazan
giul Viorel Cacoveanu, mecanicii 
de locomotivă Vasile Cormoș, și 
losif Cuiubuș, participanți la 
greva ceferiștilor clujeni din 1933. 
Tov. Aurel Duca, secretar al co
mitetului orășenesc Cluj al P.M.R. 
a vorbit despre luptele duse a- 
cum un sfert de veac de munci
torii ceferiști și petroliști.

memoria eroilor
„Constantin David“, Filatura 
țesătoria „Dacia“, „Tehnometal“, 
întreprinderea „Aparataj-teleco- 
municații“, fabrica de medicamen
te ,,Tableta“, Direcția regională 
C.F.R. București, Întreprinderea 
de apometre și turnătorie. Școala 
nr. 154 din raionul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, pionierii din Școala nr. 
52 din raionul Grivița 
din alte întreprinderi și 
din Capitală, precum și 
tul 
raional Grivița Roșie.

executiv al Sfatului

și

Roșie și 
instituții
Comite- 
popular

(Agerpres).

Din realizările

• O largă dezvoltare a luat 
în regiunea Timișoara rețeaua șco
lară. Ea cuprinde azi 1.061 școli 
medii și elementare, din care 302 
pentru copiii oamenilor muncii a- 
parținînd naționalităților conlo
cuitoare.

• Industria locală din regiunea 
Ploești, condusă de sfaturile popu
lare, asigură valorificarea raționa
lă a bogățiilor regiunii și contri
buie la buna aprovizionare a 
populației. Producția industriei lo
cale a crescut numai in anul tre
cut cu peste 16 la sută față da 
anul 1950.

O In regiunea Suceava, cu spri
jinul sfaturilor populare activita
tea culturală la sate s-a dezvoltat 
tot mai mult în ultimii ani. Nu
mai în lung ianuarie a acestui an 
— de pildă — peste 47.000 de 
țărani muncitor; au vizionat dife
rite filme. Mai mult de 35.000 au 
audiat conferințe, iar mii de ță
rani muncitori au participat la 
programele artistice săptămînale 
prezentate la cele 593 cămine cul
turale din regiune.

• tn ultimii doi ani, în Bucu
rești, sute de mii de cetățeni au 
participat la acțiunile de gospodă
rire obștească a orașului. Astfel 
au putut fi înfăptuite peste plan 
importante lucrări edilitare, reali- 
zîndu-se economii în valoare de 
circa 71 de milioane lei. Dintre a- 
ceste lucrări, numai în anul 1957 
se numără pavarea a zeci de 
străzi mărginașe în suprafață to
tală de 375.351 metri pătrați, e- 
lectrificarea altor 460 de străzi pe
riferice în lungime totală de 161 
km. și altele.

In _ 
cipă cu însuflețire 
cu candidații Frontului Democra
ției Populare propuși de ei pentru 
alegerea de deputați în sfaturile 
populare. In centrul discuțiilor 
stau realizările din uit.mii doi 
ani ale sfaturilor populare. Nu
meroși cetățeni fac propuneri 
pentru o mai bună gospodărire a 
orașelor și satelor.

in Capitală alegătorii au ară
tat, printre altele că au fost pa
vate zeci de străzi, s-au amenajat 
zone verzi pe o suprafață totală 
de 880.000 mp; rețelele de apă 
și canalizare «u fost extinse cu 
aproape 40 km. In același timp 
au fost construite peste 2000 de 
apartamente, s-au deschis două 
noi teatre de vară, cinci cinema
tografe, două mari biblioteci și 
620 de biblioteci de casă, 18 mu
zee și săli de expoziț.i, două case 
de cultură, 16 cinematografe sin
dicale, 22 de noi școli elementare 
și medii, două spitale, un preven- 
toriu pentru copii și altele.

LA INTILNIRILE CU CANDI
DAȚII F.D.P. CETĂȚENII AU 
FĂCUT NUMEROASE PROPU
NERI CARE IN MAJORITATEA 
LOR AU FOST LUATE IN STU
DIU PENTRU A FI REZOLVA- 
TE.

aceste zile alegătorii parti
la întîlnirile

două cinematografe și altele. In amenajarea unui nou bulevard.--------- ■-*' ... . .. piNA AC(JM IN țNTREAGA 
REGIUNE CRAIOVA AU AVUT 
LOC 7.809 DE INTILNIRI LA 
CARE AU PARTICIPAT PESTE 
400.000 DE ALEGATORI.

★
Peste 4600 de alegători din re

giunea Galați au făcut numeroa
se propuneri gospodărești cu 
prilejul celor 1800 de întîlniri 
care au avut loc pînă acum. Ce
tățenii au cerut sprijin pentru e- 
lectrifcarea unor comune, dez
voltarea rețelelor de radioficare, 
construcția de cămine culturale 
și școli, reparații de drumuri și 
altele.

acest timp s-au dat în folosință un 
spital TBC și un complex veteri
nar. In oraș s-a construit un sta
dion cu o capacitate de 15.000 
locuri, spațiile verzi din cart.ere 
s-au extins ajungînd azi la o su
prafață de circa 70 ha, iar în îm
prejurimile orașului s-au plantat 
15 ha de pădure. Sute de locui
tori din oraș au sprijinit acțiunile 
sfatului popular prestînd peste 
300.000 ore de muncă voluntară la 
pavarea străzilor, amenajarea 
parcului de odihnă și a ștran
dului de la Dunăre. In prezent, 
în oraș se desfășoară lucrările 
pentru construcția unui hotel și

Delegația C.C. al P.M.R. 
care Ya participa 

la funeraliile tovarășului 
Marcel Cachin

★
Cei 17.450 de alegători care au 

luat cuvîntul cu prilejul celor 
3.739 întîlnir; care au avut loc 
pînă acum în regiunea Cluj au 
făcut numeroase propuneri în 
vederea organizării unor noi ac
țiuni soc.al-culturale și gospodă
rești, construcții de școli, cămine 
culturale, dispensare, bă; comuna
le, extinderea rețelelor de gaz 
metan, apă și lumină electrică, 
repararea unor șosele și poduri, 
amenajarea de spații verzi etc.

★
Discuțiile alegătorilor din ora

șul Turnu Severin, regiunea Craio. 
va au relevat rodnica activitate a 
sfatului popular orășenesc. In ul
timii ani, Ila Turnu Severin s-au 
investit 39.000.000 lei pentru noile 
construcții și refacerea a 600 de 
clădiri printre care uzina de apă 
și uzina electrică, sala de teatru,

Vineri la amiază a părăsit Ca
pitala, plecînd spre Paris, dele
gația Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn care 
va lua parte la funeraliile tovară
șului Marcel Cachin, eminent ac
tivist al mișcării* muncitorești in. 
ternaționale, membru 
Politic al Partidului 
Francez, deputat în 
Națională Franceză.,

Din delegație fac parte tovară
șii: Gheorghe Apostol, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. și Gh. Vasilichi, membru 
supleant al C.C. al P.M.R

La plecare, la aeroportul Bă- 
neasa, membrii
fost conduși de tovarășii Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Moghioroș, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale și alții.

Puternic ecou
Bucuria muncii însuflețește pe această tînără fruntașă de la 

I.B.B.
:
:
:
:— Și la fund ?

— O haină veche. E lapoviță.. 
e umed... e frig... răcește — îngăi- 
mură buzele.

— Treci. ’
Au trecut. Dar picioarele parcăț 

nu'vor să mai asculte. Hai, încăl 
2 fe- cîțiva pași, pînă după colț, acolo • 

sînt ei... Nu, nu blidul cu mincare. • 
~ . Haina,',

t
,0..0.-0..0..0..0..0..0..0..0..0.*t

Desen

Foamete. Lipsă de lucru. Boli, 
concedieri, amenzi. An de și mai 
puternică revoltă.

Februarie. Lapoviță. Umezeală n 
rece, ascuțită, că-ți intră în oasb, 
pînă la măduvă... Blidari goale, \ 
ochi arși de febră.

Cu o zi în urmă 
bruarie 1933 — două femei, t 
cu broboade strînse sub bărbie, cu Dați-l repede de-oparte.

■ 0..0».0««0««0..0'.0.»0..«..0..0..0..0».0..0..0,

international :
:

:

:

:

:

Răsunetul internațional al eroicelor lupte din februarie 1933, 
ale clasei noastre muncitoare conduse de partid, se reflectă 
în numeroase documente ale vremii. Materialele pe care le 
reproducem astăzi acj vorbesc despre ecoul puternic al lupte
lor din februarie 1933 în mișcarea muncitorească internațio
nală și despre solidarizarea muncitorilor de pretutindeni cu 
clasa noastră muncitoare, care 
sale vitale, împotriva exploatării 
mului.

lupta dîrz pentru interesele 
capitaliste, împotriva fascis-

:
(București șl Cluj) 

atelierelor căilor ferale
care a
și de

:
:
:

Lupta ceferiștilo, d.n Romî nia 
fost însoțită de ocuparea 
lupte de baricadă, merită o atenție cu totul deosebită. Această 
luptă grevistă a deșteptat păturile cele ma; oropsite ale mun
citorilor... Ea a grăbit maturizarea acțiunilor hotărîte ale altor 
detașamente proletare. Ea a îmbogățit întreaga mișcare revo
luționară cu noi forme și metode de luptă de masă, aplicate 
pentru prima dată în Romîn.a...

(Din „Correspondance Internaționale“ Nr. 68—69 din 
26 august 1933 
Comunistă).

— publicație editată de Internaționala

î

: ★

:
muncitorilor petroliști din Ploești iată 
București și din alte orașe ale Romîniei. 

nu a oprit avîntul de

*

:

:

: 
: 
: 
:

Imediat după revolta 
și revolta ceferiștilor din 
Starea de asediu instaurată de guvern 
luptă al maselor... Caracterul și forma evenimentelor care au 
izbucnit la Ploești, București, lași, Galați, Cluj și în alte orașe, 
demonstrează creșterea colosală a premizelor crizei revoluționare 
din Rominia. Ele confirmă de asemenea aprecierea justă asupra 
condițiunilor și perspectivelor dezvoltării mișcării revoluționare, 
a metodelor de luptă care au fost stabilite în hotărîrile Con- 
greșului al V-lea al Partidului Comunist din Romînia și a ple
narelor C.C. al P.C.R. din aprilie și octombrie 1932.

Evenimentele din februarie din Romînia arată că masele nu 
se mai rezumă la rezoluții pe liîrtie sau chiar numai la cîteva 
demonstrații de stradă izolate. Ele trec la greve parțiale, urmate 
de o asemenea metodă revoluționară activă de luptă, ca ocupa
rea atelierelor. Experiența acestor lupte servește ca o bună școală 
pentru pregătirea pe mai departe a luptelor de-acum victorioase 
nu numai ale ceferiștilor dar ale întregului proletariat. în aceste 
lupte proletariatul condus de Partidul Comunist se va sprijini 
pe un ajutor activ al maselor țărănimii sărace și mijlocașe...

(Din ziarul sovietic „Gudok“ din 21 februarie 1933)
:
: ★

CĂTRE FEROVIARII ROMINI

al Biroului 
Comunist
Adunarea U n larg c i m p

:
:

:
:

:

Al 7-lea Congres al C.G.T.U. ține să-și manifeste solidari, 
latea cu miile de feroviari romîni care au luptat eroic în fe
bruarie trecut contra dictaturii capitaliste sîngeroase a lui 
Carol, aliat și valet a| burgheziei franceze. El se ridică cu in
dignare contra sancț.unilor și condamnărilor feroce ce s-au 
abătut asupra a peste 100 de militanti revoluționari care au 
condus luptele eroice și au știut să antreneze muncitorii ro
mîni în bătălie.

AI 7-lea Congres aprobă inițiativa Federației muncitorilor
..............................."...........................................................<

de la Căile Ferate de a forma o largă mișcare de apărare a 
tovarășilor feroviar; romîni prin crearea unui Comitet de apă
rare.

El angajează toate sindicatele să sprijine efortul feroviari
lor în această acțiune de solidaritate activă națională și inter
națională care singură va putea prin forța sa să ajute pe 
muncitorii romîni să obțină eliberarea tovarășilor lor, să 
oprească licențierile miilor de muncitori și să impună reinte
grarea lor.

Rezoluția celui de al 7-lea Congres al C.G.T.U. 
(Confederația Sindicală din Franța)

★

Muncitorii metalurgiști ai firmei „Bosko“ și ,JFriș“ din Bes- 
kovice protestează împotriva procesului care urmează a se judeca 
înaintea Consiliului de război contra greviștilor ceferiști. Averti
zăm asupra răspunderii autorilăfilor în fața unei sentințe drastice 
și rugăm eliberarea tuturor întemnițaților.

Ne declarăm solidari cu inculpații pe care ii vom proteja în
totdeauna.

Boskovice, 21 ianuarie 1934

:
:

;

e

delegației au

de activitate pentru tineret
însemnări pe marginea unei consfătuiri cu tinerii crescători de animale 

din raionul Botoșani

I

oooooocooooaooooooooe« •oooooooocoooooooooooooo^

Nu poate fi concepută o agricultură mare, socialistă, fără un § 
sector zootehnic dezvoltat. Unele calcule stabilesc că, din în- g 

treaga producție vegetală, omul consumă numai circa 25 Ia sută. 8 
Restul, de 75 la sută s-ar pierde, dacă nu ar exista animalele !; 
domestice care să-1 consume și care Ia rîndul lui să se trans- g 
forme în bunuri, de neînlocuit în alimentația omului.

Ce fel de animale să creștem ? Cum să le creștem ? Care sînt | 
realizările de pînă acum și ce posibilități avem pentru sporirea g 
în viitor a numărului de animale ? 8

Acestea au fost probleme larg dezbătute în cadrul consfătuirii | 
organizată de ziarul „Scînteia tineretului" și Comitetul raional z 
U. T. M. Botoșani, cu tinerii ingineri, tehnicieni zootehniști și 8 
îngrijitori de animale din gospodăriile agricole colective din | 
raion. »

într-una din adunările generale, 
noi utemiștii, am hotărît să invi
tăm la stațiune diverși îngrijitori 
de animale din gospodăriile co
lective. cărora să le arătăm prac
tic felul cum se întrețin anima
lele. Inițiativa a dat rezultate 
foarte bune. După o practică de 
cîteva săptămîni îngrijitorii pre
gătiți Ia stațiune aveau un bogat 
bagaj de cunoștințe în acest do
meniu. In timpul practicii ei au 
făcut cunoștință cu tinerii noștri 
crescători, adevărați specialiști: 
Mihai Văcăreanu, brigadier la oi 
și Dumitru Văcăreanu, brigadier 
la porci, despre ale căror succese 
s-a dus vestea în întreg raionul“;

Acești doi vestiți brigadieri au 
fost prezenți și la consfătuire. 
S-au înscris la cuvînt. Nu au ți
nut discursuri, ci în cuvinte sim
ple au împărtășit participanților 
bogata lor experiență.

Anul trecut de pildă, planul pe 
cap de scroafă era de 14 purcei. 
Dar datorită 
pe care le-au 
lorii în frunte 
reanu au fost 
„Marele Alb“ 17 purcei pe cap de 
scroafă. Cifra aceasta a uimit pe 
mulți participanți la consfătuire. 
Bineînțeles, multe din metodele 
celor doi tineri au fost însemnate 
pe carnețelele lor de notițe.

Baza furajeră — 
condiție esențială în 

dezvoltarea țeptelului
Cu cîțiva ani în urmă, o mînă 

de oameni din comuna Roma au 
hotărît să se unească într-o gos
podărie agricolă colectivă. La în
ființare, numărul animalelor de 
prăsilă era destul de redus: q, 
vacă, o scroafă și 20 de oi. In 
1957 gospodăria avea 24 de vaci, 
450 oi și 20 de scroafe. Din ve
nitul de 600.000 lei realizat anul 
trecut, 178.000 Iei erau proveniți 
din sectorul zootehnic. Pentru a- 
nul 1958, colectiviștii din comuna 
Roma și-au propus să sporească

Tînărul inginer zootehnist Ni
colae Stoenescu, de la stațiunea 
zootehnică experimentală Popăuți 
a luat printre primii cuvîntul. El

8

8
8
8
8
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(Agerpres)

(Din telegrama adresată Ministerului de Interne 
de către muncitorii metalurgițti ai firmei „Bosko“ 
ți „Friș“-Cehoslovacia)

★

Ca urmare a groaznicelor condiții de viață în care au fost 
aruncați muncitorii romîni de către dictatura fascistă a lui 
Vaida Voevod și a regelui Carol, masele muncitorești au dez
lănțuit lupte eroice.

La 1 februarie toată regiunea Prahova este în mare agitație 
și mînia maselor se desfă
șoară la Ploești, centru al 
aceleiași regiuni...

7000 ceferiști din Bucu
rești care ocupă uzinele, ri
dică baricade și le apără 
cu cea mai mare combati
vitate lăsînd pe teren 
morți și răniți. Ceferiștii 
de la depourile Cluj, Iași 
și Galați le urmează exem
plul.

Prin starea 
curtea marțială și 
represiune a poliției 
ciste, burghezia 
nească caută să 1 
în sînge mișcarea 
ționară a proletariatului.

Dar aceste mari lupte 
au dus cu pași serioși îna
inte, proletariatul romîn.

Complexul „Grivița Roșie J 
a trăit vineri o dublă sărbă- | 
toare : aniversarea a 25 de j 
ani de la istoricele evenimente j 
din februarie 1933 și primirea, J 
pentru a doua oară consecu-j 
tiv, a steagului roșu de pro- j 
ducție al C. C. al Sindicatului I 
muncitorilor din transporturi] 
și telecomunicații și al Depar-J 
tamentufui căilor ferate, pen- J 
tru realizările deosebite ob- ] 
ținute în cursul celui de al J 
doilea semestru al anului 1957.

In fotografie : un aspect de 
la festivitate.

Un ajutor do preț 
dat gospodăriilor 
agricole colective

de asediu, 
cruda 

i fas- 
romî- 

înăbușe 
révolu-

(Din „Avanguardia“— 
Organ al Uniunii Ti
neretului Comunist din 
Italia anul XXVII — 
Nr. 2 — februarie 1933).

$ 
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a vorbit celor prezenți în sală 
despre cîteva din realizările sta
țiunii. în domeniul îmbunătățirii 
rasei animalelor.

„In stațiunea noastră — spu
nea el — muncesc numai tineri. 
De altfel, i se și spune în limbajul 
localnicilor: „Stațiunea utemiș- 
tilor“. Aci noi ne străduim să gă
sim noi specii de animale, cu o

- înaltă productivitate pentru re
giunile din nordul Moldovei. La 
stațiunea noastră s-a experimen
tat vaca sură de stepă care a dat 
pînă în prezent rezultate foarte 
bune. De asemenea rasele Pintz- 
grau și Siementhal s-au adaptat 
de minune în această parte a 
țării.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii stațiunii au răsturnat teoria 
greșită care susținea că eaia 
Karakuî nu poate să trăiască în 
nordul Moldovei. Desigur, dacă 
nu primește hrana și îngrijirea 
necesară ea nu rezistă nu numai 
la noi, dar în nici un colț al 
țării. Regiunea Suceava a devenit 
acum renumită în creștere« aces
tor animale, foarte căutate pentru 
producția care o dau și mai ales, 
pentru cunoscutele piei de miel 
— astrahan.

Majoritatea gospodăriilor colec
tive din raion și chiar din întrea
ga regiune au început să crească 
animale de rasă procurate chiar 
de la stațiunea noastră. Mai sînt 
însă și unele ca cefe din comunele 
Călinești și Vînători care au ani
male slabe, prost îngrijite și bine 
înțeles cu o producție mediocră.

îngrijirii deosebite 
acordat-« îngriji- 

cu Dumitru Văcă- 
obținuți la rasa

/
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Delegații
Peste-oraș, peste zăpadă. 
Peste oameni și soldați, 
Auie sirena-n stradă : 
...,,Li-be-rați-pe-de-le-gați 1“

Fabrica întreagă, sediu
Al revoltei, dă răspuns :

— „Jos cu starea de asediu 1“
— „Nu plecăm 1"
— „Ne-o fi de-ajuns 1“

Ucenicii, înghețați!,
Mai bocanci, mai cu opinci, 
— „De-Ie-ga-ții!... De 
Sacadează viu lozinci.

Din sirenă, glas de jude 
Sună înfricoșător.
Și din nou, și iar, se-aude 
Ropot aprig, glasul lor.

Unde-s ? ...Pe cazangerîe. 
Strigă-n vînt, pe-acoperiș. 
— ,,De-le-ga-ți» I...“ 
N-or să vie.
Delegații sînt închiși.

Sus, Vaslle-n pumn adună 
Lanful de sirenă, cald. 
Trage-ntrurm... Simte, bună, 
Peste piept, răcoarea, fald.

Poate domnului director
— Plin de vin și cozonac
Și păzit de-un câine —Elector— 
Nu-i e bine la stomac...

Februarie 1935

EXPOZIȚIA

.. I .

Anton Romanovski
Maestru emerit al artei, 

laureat al Premiului de Stat

toate tinerele 
le mulțumim 
ne-au arătat

noastre talente. Noi 
pentru prietenia ce 
prin această fructuoasă vizită și 
le dorim succese tot mai mari.

Poate-ascultă și se zbate,
—• Nu mai dă pe nară fum — 
Și ceva-nțelege poate
Și tabacu-i face scrum

Și se arde-acum la mina 
înlemnită, ascultînd, 
Că destul a stors smlntîna 
Și-a rupt pielea pe flămind.

REALIZĂRI PERFECTE
Publicul bucureștean, în aceeași 

măsură cu oamenii de specialita
te, a așteptat cu multă nerăbdare 
sosirea în Capitala țării noastre a 
baletului Teatrului Academic de 
Stat de Operă și Balet „S. M. 
Kirov" din Leningrad. Primirea 
călduroasă din Gara de Nord, a 
dovedit dragostea și nerăbdarea 
cu care au fost așteptați reprezen
tanții artei baletului sovietic, ba
let inegalat în lume.

Mie, revederea cu solii baletu
lui sovietic mi-a trezit amintiri 
din tinerețe, amintiri care tni-an 
dus gîndul la marile artiste și 
artiști cu care am lucrat : Pav- 
Iova, Preobrejnnskaia, Thoma Ni- 
jinski, Mortkin etc.

Pe ecranul gloriilor trecutului 
învăluite în ceața amintirilor, am 
văzut profilîndu-se, vii și surîză- 
toare, gloriile prezente ale artei 
baletului : Natalia Dudinskaia, C. 
Sergheev, I. B. Zubkovskaia, 
Kurgapkina, Alia Selesț, Alia Osi
penko, VI. Semionov și mulți 
alții.

I-am urmărit pe scena Teatru
lui nostru de Operă și Balet, i-am 
văzut lucrind la studii, repetînd 
pe scenă și mi-am reîntărit cre
dința că acest popor are în sîn- 
gele lui arta baletului.

Baletul leningrădean formează 
un tot perfect, atît ca tehnicitate, 
cît și ca exprimare a muzicii.

Am văzut spectacolul „Lacul 
Lebedelor,“ de Ceaikovski, core-

in arta baletului
Mîinile nu mai aveau putere. 
Dar tot mai există-o scăpare 
cînd mîinile nu mai au putere.

Mamele nu mai aveau lapte de supt.
Dar tot mai există-o scăpare 
cînd mamele nu mai au lapte de supt.

Țîncii umblau vagabonzi și desculți. 
Dar tot mai există-o scăpare 
cînd țîncii vagabondează, desculți.

Țara era hăituită de lupi, 
Dar tot mai există-o scăpare 
cînd o (ară e hăituită de lupi.

Din volumul tn lucru „Copil! cartierului

Scenă din premiera Teatrului Municipal Profesiunea d-nei Waren de B. Shaw

grafia concepută de Petipa și Iva- 
nov, cu readaptarea de K. M- 
Sergheev. De la ridicarea cortinei 
și pină la lăsarea ei peste ultimul 
tablou, spectacolul îți lasă senza
ția unei desăvîrșirj artistice, a u- 
nui tot închegat în care subiectul 
s-a desfășurat continuu, fără brus
chețe, purtînd pe spectator într-o 
lume de vis. Odetta-Odille trăieș
te dansînd. Mișcările ei înlocu
iesc vorbele. Dudinskaia a inter
pretat acest rol cu nespusă artă. 
Dansul ei este o plutire de vis, 
mișcările traduc sentimentele și 
dau viață acțiunii. Tehnicitatea 
Dudinskaei a atins perfecțiunea. 
Toate regulile coregrafice au in
trat în corpul ei, ca o a doua na
tură, așa că executarea celor inai 
grele figuri nu mai constituie o 
preocupare a dansatoarei. Ace
leași superlative aprecieri avem 
pentru Sergheev în rolul lui Sieg- 
fried. îmi pare rău că nu am pu
tut vedea și celelalte distribuții în 
aceste roluri, dar după cum atu 
urmărit modul de a lucra la stu
dii, cred că au fost la înălțime, 
atît Zubkovskaia cu Semionov, cît 
și Osipenko cu Nisnevici.

Un lucru remarcat și de cei mai 
puțin specialiști în arta baletului 
este nivelul artistic al întregului 
corp de balet, atît ca interpreta
re a rolurilor, cît mai ales ca 
tehnicitate. „Toate ca unu și una 
ca toate“ se poate spune despre 
balerinele de la Leningrad. Toate 
lucrează atît de curat, așa de si
gure pe mișcări și .cu atitd ușu
rință, incit putem aprecia școala 
înaltă la care și-au făcut studiile 
de balet și metoda pedagogică în
trebuințată. Proba evidentă a teh
nicității dusă pină la preciziuni 
matematice au dovedit-o lebedele 
mici din actul al doilea din La
cul Lebedelor, interpretate de : 
L. V. Alcxeeva, G. M. Ivauova, 
T. V. Isakova și G. P. Kekiseva. 
După cum o realizare artistică de 
înalt nivel a fost obținută în „pas 
de trois“ din actul întîi, unde a- 
pariția vaporoasă a prietenilor 
prințului a stîrnit aplauze entu
ziaste.

Vizita ansamblului de-balet de 
la Leningrad este un fericit pri
lej pentru noi de a vedea și de 
a prinde tot ce s-a creat nou în 
țara cu cea mai veche tradiție a 
dansului clasic. Baletul romînesc, 
balet tînăr, calcă cu încredere pe 
drumul trasat de solii artei sovie
tice, care atît în anii trecuți prin 
reprezentanți ca maeștrii ,Gabo- 
viei, Smirnov, Lepeșinskaia

Muncitorii nu mai puteau răbda...
Degeaba, domnilor I Nu mai e nici o scăpare 
cînd muncitorii nu mai pot răbda I

Aurei Storin

Salariul anului 1333
Salariul de foame 
încape-n strimtul plic... 
Pe plic sînt cifre negre 
și-n golu-i mai nimic.

tn vînt, nichelatorul 
cu trupul cit un Nil — 
îți flutură tot plicul 
ca-n joacă un copil.

Doi lei. doi lei, tovarăși I 
primii de la boier...
Dar mîna-i noduroasă 
i-a înghețat, pe cer...

Și numai către ziuă, > 
din cerul cel geros — 
văzînd-o prea semeață 
un glonte-a dat-o jos.

Ascultînd doi tineri dirijori

m prezent prin ansamblul vor căuta să tindă 
teatrului „Kirov“ din Leningrad, 
ne-au împărtășit prietenește din 
tainele artei lor.

Așa se explică progresul bale
tului romînesc în ultimii 10 ani, 
progres care a mers pînă acolo 
îneît să se monteze cu ansamblul 
nostru balete marț ca : „Lacul 
Lebedelor“ de Ceaikovski, „Călă
rețul de aramă“ de Glier, „Fin- 
tîna din Baccisarai“ de Asafiev 
etc etc.

Convorbirea cu Dudinskaia m-a 
impresionat profund cînd ini-a 
mărturisit că este fiica dansatoa
rei Taliori și că mama îi vorbise 
adesea de mine. Intr-adevăr, Ta
liori a fost partenera mea. Evoca
rea acestei amintiri m-a înduio
șat și am privit cu îneîntare pe 

a moștenit ta- 
pus în valoare 

și de 
astăzi

sat și am f 
Dudinskaia, care 
lentul mamei ei, 
de noile metode 
care se prezintă 
lele de balet.

Din toate cele
un lucru e sigur. Trecerea artiș
tilor sovietici prin București va 
lăsa in urmă in afară de exem
plele vii de realizare perfectă in 
arta baletului, un ideal către care

cadrul in 
spectaco-

scrise mai sus,

Din ciclul „Grivița eroică

Ion Bânuță

55Cartea în R. D. Germană

în vreme ce orchestra sim
fonică a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“ repurta 
triumful ei binecunoscut în 
turneul din Uniunea Sovietică, 
Finlanda și Suedia, publicul 
bucureștean nu a fost întru to
tul lipsit de concerte simfoni
ce. A existat o perioadă în 
care duminica nu au fost con, 
certe, apoi au apărut la Ate
neul R.P.R. orchestra de came
ră a medicilor, tînăra filarmo
nică din Cluj, orchestra sim
fonică Radio și, în sfîrșit, de 
două ori, vrednica orchestră 
cinematografică. Cele două 
concerte ale acestei orchestre 
au fost dirijate de Edgar Cos
ma și Mircea Cristescu. Acești 
doi tineri muzicieni sînt preo
cupați întotdeauna de înnoirea 
programelor lor. Alături de 
pi-se din „marele repertoriu“ 
ei introduc în concertele lor 
lucrări mai rar cîntate, sau 
chiar în primă audiție, din re
pertoriul clasic și contempo
ran, romînesc și universal. Ast
fel, la recentele concerte ale 
orchestrei simfonice cinemato
grafice am putut asculta în 
primă audiție „Două capricii“ de 
Theodor Rogalski și simfonia 
„di tre re“ de Honegger, ală
turi de Serenada op. 9 de Mi
hail Andricu (pe care nu o mai 
auzisem de vreo 15 ani), u- 
vertura „Manfred" de Schu- 
mann (și ea, relativ, rar cînta- 
tă) etc.

în această strădanie de a 
șterge colbul timpului de pe 
unele lucrări uitate și de a 
complecta repertoriul curent al 
concertelor noastre cu lucrări 
necunoscute, vedem un merit 
deosebit al tinerilor noștri di
rijori și urmarea bunului 
exemplu dat de marele nostru 
Silvestri. Iar faptul că orches
tra simfonică cinematografică 
este aceea care răspunde în
totdeauna acestei străduințe a 
tinerilor noștri dirijori consti- 
tuie o mărturie a bunei ei o- 
rientari.

în ceea ce privește lucrările 
roinînești prezentate la recen
tele concerte, ele aparțin com
pozitorilor din generația mai 
vîrstnică : Serenada op. 9 de 
Mihail Andricu (dirijor Edgar 
Cosma — 26 ianuarie) și „Două 
capricii“ de Theodor Rogalski 
(dirijor Mircea Cristescu — 9 
februarie). Serenada este scrisă 
cu trei decenii în urmă (1928) 
și este caracteristică pentru sti-

nu 
An. 
este 

de 
de 
ale 

dim-

Iul și estetica lui Mihail An- 
dricr din, ceea ce s-ar putea 
numi, prima perioadă a crea
ției. Veacul nostru de cumplite 
frămîntări nu putea să 
marcheze opera lui Mihail 
dricu. Dar muzica sa nu 
o expresie a unor viziuni 
coșmar, tragice, atît 
frecvente în unele opere 
muzicii contemporane, ci,
potrivă, este expresia unor teu. 
diuțe de afirmare a echilibru
lui, armoniei, seninătății, setei 
de frumos. într-un recent in
terviu, Mihail Andricu vorbea 
de „nevroza“ manifestată de 
unii compozitori apuseni și re
comanda „reîntoarcerea la ca- . 
racterul național în muzică, 
prin folosirea creației popu
lare“. Serenada op. 9 este toc- 
mai una din multiplele lucrări 
în care acest crez estetic este 
tradus în fapt : echilibru de- 
săvîrșit, opus oricărei „nevro
ze“, și legătură, bineînțeles Sub. 
tilă, cu folclorul, in creația 
mai recentă a lui Mihail An
dricu au apărut noi elemente, 
de exprimare a tragicului, de 
adîncire a frămîntărilor, dar 
tendința de afirmare a frumu
seții vieții a rămas statornică, 
se dovedește a fi o permanen
ță fericită în creația lui Mi
hail Andricu.

Cît despre interpretare se 
poate spune că frumosul solo 
de oboi ar fi putut fi realizat 
mai bine (e drept, oboistul 
este un punct nevralgic al an
samblului și forurile în drept 
ar trebui să grăbească ajutorul 
dat pentru a rezolva această 
problemă) dar, în general, se
renada a avut o tălmăcire de 
valoare, interpreții prezen- 
tînd-o cu claritate și dăruire.

A doua lucrare, „Capriciile“ 
. lui Theodor Rogalski, vine să 

îmbogățească imaginea pe care 
o avem despre acest remarca
bil compozitor. Fiecare lucrare 
pe care o auzim ne confirmă 
regretul că Theodor Rogalski a 
scris atît de puțin. Cele două 
Capricii, ca și majoritatea ope
relor lui Theodor Rogalski, se 
înscriu pe aceeași linie de a- 
firmare a bucuriei de a trăi pe 
care am întîlnit-o și la Mihail 
Andricu. Theodor Rogalski a 
avut un remarcabil simț al 
grotescului muzical și, în ge
neral, al
Cele două capricii se înscriu 
pe această coordonată a sensi
bilității sale, la un punct în 
care ea se întîlnește și cu li-

rismul profund și cu pasiunea 
autentică. Mircea Cristescu .pare 
a fi căutat să le prezinte cn o 
obiectivitate’ strictă ; uneori a 
rămas la caligrafia lor dar a- 
deaea a transformat-o intr-un 
scris citeț dar și personal, 
foarte expresiv.

Simfonia lui Honegger este o 
expresie a ecourilor stirnite în 
sufletul muzicianului de an
samblul sfîșicrilor veacului no
stru și de locul propriei sale 
drame in acest ansamblu. Aci 
întîlnim o exprimare directă a 
acestor conflicte și, pină la 
urmă, o liniștire datorită nu
mai istovirii, pierderii puteri
lor. Patetismul conținutului 
simfoniei este înfățișat intr-o 
„legătură" formală de o strin
gență și măcstrie apreciabile și 
această unitate asigură lucrării 
o mare pregnanță. Relativ mica 
orchestră cinematografică a fă
cut față cu cinste cerințelor 
complexe ale partiturii, Edgar 
Cosma insuflîndu-i o vibrație 
pe care adesea (în deosebi în 
partea a Il-a) no-a transmis-o.

In acesta concerte am putut

asculta și Concertul pentru or
gă și orchestră nr. 4 de Haen- 
del avînd ca valoros solist pe 
Helmut Plattner. De asemenea 
Mircea Cristescu a dirijat cu 
inteligență și nerv „Rapsodia 
spaniolă" de Ravel iar Edgar 
Coama ne-a prezentat o concep, 
ție rafinată a „Preludiului la 
după amiaza unui faun“. La 
concerte au existat și lucruri 
mai puțin bune. în prima par
te a concertului dirijat de Mir. 
cea Cristescu, probabil mai pu- 
țin temeinic lucrată („Manfred“ 
de Schiimann, concertul de 
violoncel de Dvorak — solist 
Vladimir Orlov), orchestra a a- 
părut mai puțin precisă ; 
dczacordajul deruta pe solist și 
displăcea ascultătorilor.

Dar, în ansamblu, cele două 
recente concerte ale orchestrei 
simfonice cinematografice se 
înscriu ca manifestări mai mult 
decît meritorii. Ele confirmă 
odată mai mult remarcabilul 
talent al tinerilor ei dirijori și 
bui.. sa pregătire.

In localul expoziției permanen
te a R.D.G. s-a deschis de curînd 
expoziția „Cartea în R. D. Ger
mană“. In încăperea principală a 
expoziției se află așezate pe un 
perete portrete ale scriitorilor de 
frunte din R.D.G. ca regretatul 
Bertold • Brecht, Stephan Heym, 
Alexander Abusch etc. In fața a- 
cestora, pe celălalt perete, se află 
două fotografii înfățișînd o mun
citoare și o țărancă citind. Su
gestivă alăturare : iată pentru cine 
scriu, pentru cine crează oamenii 
de cultură din R.D.G. — pentru 
poporul 
nouă.

Ceea 
început
înalta calitate a produselor artei 
poligrafice din R.D.G., pusă 
slujba prezentării cît mai

care trăiește azi o viață

ce impresionează de la 
în această expoziție este

moașa, cît mai atractive a opere
lor bogate în conținutul de idei 
umanist. Astfel sînt edițiile de cla
sici ai literaturii germane s Goethe. 
Schiller, Heine, Lessing, Eichen
dorf, Herder precum și de scri
itori contemporani ca Thomas 
Mann, Wily Bredel, Lion Feucht
wanger etc. Cu mult interes sînt 
privite de* asemenea de către vizi
tatori standul de cărți ideologico- 
politice în care sînt expuse tra
duceri din Lenin, opere ale lui 
Marx. Engels, precum și ale unor 
conducători ai clasei muncitoare 
germane ca Roza Luxemburg, 
Klara Zetkin, Wilhelm Pieck.

Vitrine special amenajate pre
zintă cărțile care au fost premiate 
pentru cea mai bună prezentare

în grafică în fiecare an, și în care se 
fru- pot vedea printre altele un album

mare succes cunosc în ge- 
albumele cu reproduceri de 
de artă, cum ar fi cele în-

„Provence“, un album „Rem- 
brandt", opere do Shakespeare 
etc.

Un
n .‘ral
opere
chinate porțelanurilor de Meissen, 
pictorului Renato Gutuso, 
Holbein, celebrei galerii 
turi din Dtesda etc.

Expoziția „Cartea în 
constituie o dovadă a
dezvoltări a culturii pe care o cu
noaște tara soră și prietenă.

lui 
de pic-

R.D.G.“
uriașei

B. DUMITRESCU

Mărturii

FR. SCHAPIRA

CĂRȚI NOI

umorului muzical.

VASILE ALECSANDRI : Poezii. Colecția „Biblioteca pentru toți“. 
vo| 4 — 304 pag.; vol. II — 344 pag- — 12 lei. E.S.P.L.A. 

MOLIERE: Opere, vol. IV. Colecția „Clasicii literaturii univer
sale" 736 pag. - 18 lei. E.S.P.L.A.

ARANY JANOS: Versuri alese. 220 pag. — 9,25 lei. E.S.P.L.A. 
RAFAEL ALBERT! : lntre garoafă și spadă — antologie poetică, 

116 pag. - 4.50 lei. • E.S.P.L.A.
TRAIAN COȘOVEI: Dimensiuni — reportaje. 160 pag. — 2,50 Iei. 

Ed. tineretului.
GEORGE DAN : Flori de mare — stihuri, 144 pag. - 6 lei. 

. Ed. tineretului.
MIHU DRAGOMIR: Odă pămîntului meu — poem, 64 pag. — 

8,75 iei. Ed, tineretului.
JEROME K. JEROME: Trei într-o barcă (fără a mai socoti și cli

nele) povestire, 320 pag. — 5,25 lei. Ed. tineretului.
ORIGIENES LESSA : Dona Beralda iși caută fiica — povestiri.

Colecția „Meridiane", 148 pag. — 2,25 lei. E.S.P.L.A.
CORNELIU LEU: Vîrsta de aur — roman, 448 pag. — 9 lei 

E.S.P.L.A. 
NICOLAE MARGEANU; Bătălia nevăzută — roman, 160 pag. — 

3,25 lei. Ed. tineretului.
F. E. S1LLANPAA: Sfintă mizerie — roman. Colecția Literatură 

universală contemporană, 208 pag. — 5 lei. E.S.P.L.A.
TUDOR VIANU : Versuri — cu postfața autorului, 102 pag.— 5 lei.

E S.P.L A. 
MÊHES GYORGY: Paloșul neinfrînt, 188 pag. — 11,50 lei.

Ed. tineretului. 
CHARLES PERRAULT: Povești. Colecția „Inșiră-te mărgărite“, 

84 pag. — 3,25 lei. Ed. tineretului.
VIORICA HUBER: De ce nu mai are puricele potcoave de argint.

96 pag, — 10 lei. Ed. tineretului,

Auzisem adesea 
în riadul profesorilor 
cît și al studenților 
Institutului de teatru 
vorbindu-se despre 
calitățile deosebite 
ale lui Florin Piersic. 
Cunoscindu-l nu mi-a 
venit să cred că băe- 
țandrul acela e capa
bil să se transpună 
cu seriozitatea nece 
sară actorului in di
versele ți complicate
le situații ale perso
najelor. De aceea, 
de ce n-aș mărtu
risi, am mers cu 
destul scepticism si 
vizionez la studioul 
experimental specta
colul „Peer Gynt" 
Complicată ca faetură 
dramatică, piesa lui 
Ibsen presupunea, 
mai ales pentru rolul 
titular, un interpret 
înzestrat cu un pu
ternic simț dramatic; 
iar lui Florin Piersic 
nu-i întrezăream a- 
semenea calități. 
M.am înșelat. Flo
rin Piersic e prin 
excelență un sensibil 
actor de dramă. Toc
mai de aceea cele 
mai izbutite momen
te ale acestui specta
col au fost cele în 
care Peer Gynt su
feră profund, se zbu
ciumă. îmi amintesc 
că scena mar
ții mamei lui Peer 
Gynt avea un drama
tism copleșitor. Flo
rin Piersic dovedea 
întreaga măsură a 
talentului său; pri
virea sa cuprindea o 
tristețe nemărginită, 
glasul puțin voalat 
sublinia parcă remuț- 
carea, suferința erou
lui ce îți părăsise, 
minat de doruri ne-

S

ale unui

LA 22 DE ANI
bunești,'cu otita ușu
rință, mama.

De altfel, ori de elte 
ori personajele di
verselor piese îl pun 
pe Florin Piersic în 
postura fiului neas
cultător, cuprins de 
remușcare datorită 
purtărilor sale, re- 
zultatdl e excelent. în 
Feodor din piesa lui 
Leonid Leonov „in
vazia" tînărul actor 
și-a conceput rolul 
subliniind in princi
pal cinismul, grosolă
nia personajului. Pen
tru reliefarea însă a 
acestui caracter con
tradictoriu, Florin 
Piersic ne lăsa să în
trevedem în cele ct> 
teva întîlniri dintre 
fiu și mamă, ceea a» 
rămăsese 
conștiința 
care-l va 
la urmă 
luptătorilor impotri- 
va fascismului. Feo
dor — Florin Piersic 
se reîntoarce acasă 
după ani de-închisoa
re. A ucis din dra
goste, intr-o clipă 
necugetată, o femeie. 
Mama sa îl intimpină 
cu duioșie străduia- 
du-se să-l facă să ui
te fapta ți suferința 
sa. Printr-o privire 
fugară, furișată sub 
gene, din mișcarea a- 
bia perceptibilă a 
buzelor. Florin Pier
sic dezvăluie emoția 
tainică a eroului, e- 
moție ce vrea să o 
ascundă prin aparen
țe grosolane. Dar în
tr-o singură clipă, din 
această scenă jucată 
în general in tonuri 
de o simplitate gra
vă, apăsătoare, răz
bate o steluță de lu-

bun din 
lui de om, 
duce pină 
în rândul

mină: atunci cînd 
Feodor iți găsește 
mama; ochii implo
ră parcă iertare in 
vreme ce figura ri- 
mine dură, pietrifica
tă.

Eroul acestui arti
col are 22 de ani. La 
această virstă Nico- 
lae Băltățeanu — ne
uitatul actor al Na
ționalului, cum se 
spune ducea încă ta
va. In anii regimului 
nostru, al avinlului 
teatrului romînesc, 
Florin Piersic, în 
decursul a mai puțin 
de un an, a interpre
tat țase roluri. Profe
sorii l-au ajutat să-ți 
valorifice talentul, 
l-au îndrumat cu pri
cepere ți migală. 
Printre cei țase actori 
opriți la București, 
dip promoția de ac
tori ai anului 1957, 
pentru a fi îndru
mați în continuare in 
spectacolele Studiou
lui experimental se 
numără și Florin 
Piersic- Cadrele di
dactice și îndeosebi, 
Marietta Sadova, pro
fesoara sa, au vegheat 
ca tînărul actor, avan
tajat de un fizic ad
mirabil, să nu se șa- 
blpnizeze in rolurile 
de june prim ci «o le 
alterneze cu cele de 
compoziție, făcînd 
posibilă lărgirea ga
mei de Interpretare a 
actorului.

L-am putut urmări 
astfel în două roluri 
complect diferite în 
spectacolul cu piesa 
lui A. Casona „Co
pacii mor în picioa
re"; cerșetorul — și 
directorul. Primul 
personaj, de mică în-

tindere, a fost evident 
lucrat cu multă mi
gală. Compunîndu-și 
o mască expresivă, 
Studiindu-și cu migală 
mișcările, cerșetorul 
apare înaintea noas
tră sprinten și vioi, 
cu o șiretenie inteli
gentă in privire, ce 
atrage atenția. Direc
torul — ingeniosul 
conducător al între
prinderii de fabricat 
vise — are luciditate 
și poezie, farmec și 
grație. Inegal in pri
mul act, Florin Pier
sic capătă pe parcurs 
degajarea și firescul 
eroului,

Din spectacole se 
remarcă strădania po
zitivă a actorului de 
a studia minuțios ro
lurile, de a găsi cele 
mai adecvate mijloa
ce de expresie. Dar 
Florin Piersic nu este 
încă un actor ți un 
om perfect. Dominant 
pentru activitatea lui 
este latura
pe care am 
s-o analizez.
nu înseamnă 
Florin Piersi- 
încă foarte mult 
muncit pentru 
desivîrși dicția. pen
tru a căpăta o înaltă 
tehnici actoricească 
Rolul mult dorit de 
el Ruy Blas, va pu
tea căpăta atunci, a- 
lături de 
vibrație a 
și șlefuirea de 
liant necesară.
rim să-l aplaudăm ciț 
de curind 
deschisă, 
frumoasă
Pentru aceasta se ce
re însă multă mun
că, tenacitate, mo
destie.

pozitivă, 
incercai 
deeast a

insă
ic nu

că 
are 
de 

a-și

puternica 
actorului, 

bri
llo-

la scenă 
in această 

postură-

A. S1M1ONESCU

drum glorios
In flecare zl. o mare aglomera

ție de oameni atrage atenția tre
cătorului. I,a colțul Universității 
din piața Bălcescu din București. 
Nu-l nimic surprinzător dacă ne 
gîndim că acolo se află, conform 
unei frumoasa tradiții Încetățenite 
in ultimul timp, o originală expo. 
ziție în aer liber. Ceea ce este nou 
acum e faptul că această expozi
ția este închinată istoriei cinema, 
tografiei sovietice, cinematografie 
care are milioane de-admiratori in 
tara noastră, Dacă un ziarist în
treprinzător ar avea Inițiativa de 
a lua un Interviu cîtorva din pri. 
vltorii celor patru zeci de panouri, 
ar afla lucruri de-a dreptul emo
ționante despre prețuirea care se 
acotdă producțiilor cinematogra
fice sovietice, despre ceea ce a în
semnat pentru îmbogățirea sufle
tului șl conștiinței fiecăruia, fii. 
mele ain Țara Socialismului. Cum 
să nu folosești noțiunea de emo
ție cînd e vorba de o artă măreață, 
care s.a născut în vremea cînd se 
duceau lupte atît de grele pentru 
făurirea unei societăți noi, tn con
dițiile cele mal vitrege, dar însu
flețită de un formidabil entuziasm, 
de o uriașă dorință de a împărtăși 
popoarelor din toată lumea mesa, 
jul nașterii unei ere luminoase ?

lată adevărate documente Isto
rice - fotografii din primele filme 
sovietice Inspirate din literatura 
clasică rusă, din literatura révolu, 
ționară : „Polikușca“. „Căpitanul 
de poștă“. „Un palat și o cetate", 
„Aelita", „Făcătorii de minuni“, 
„Drăcușorii roșii“. ..Conform legii“ 
etc. lată tunurile crucișătorului 
Potemkin și iată filmul care a iz- 
bucnfl ca o adevărată canona 1.1 
anunțînd gloria artei revoluționare 
a ecranului, filmul care a povestit 
epopeea marinarilor de pe nemu
ritorul crucișător, iată fotografii! 
9 doi oameni care au intrat pen, 
tru totdeauna în orice istorie a 
cinematografiei din lume: genialul 
regizor Serghei Eisenșteln și ope. 
ratorul Tissé.

Defilează apoi noi șl noi succese 
celebre ale cinematografiei sovie- 
tlce „Mama" lui Pudovkfn, Ur. 
moșul Iul Glnghls-Hon“ și „Mun. 
ții de aur" „Ceapaev“ al fraților 
Vasiliev, „Toată lumea ride, ciută 
șl dansează“ eu Orlpva și Utfos. 
sov. Trilogia Iul Maxim a Iul 
Kozlnțev șf Trauberg „Petru 1“ 
cu Simonov, Jarov. Cerkasov, 
impresionantele filme despre anii 
revoluției șl războiului civil, fii. 
mele despre Marele Război de Apă. 
rare a Patriei și filmele create în 
anii postbelici, de la „învățătoarea 
din Șatrîi“ și „întoarcerea lui Va. 
sili Bortnikov", |a adaptările os. 
trovskjene și gorklene „Vlnovațl 
fără vină“ șl „Vassa Jeleznova“, 
de la „Prietenii credincioși" șl 
„Cazul Rumeanțev“ la „Ordinul 
Ana" după CeJaov șl splendidul 
film-balef „Romeo și Julieta“.

Fiecare fotografie, flecare titlu 
de film amintește o etapă glorioa, 
să din drumul minunat al cinema« 
tografiei sovietice.

PETRE VEDEA
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Țara noastră Ia tîrgurilePrin teroare, prin repre
siuni, burghezia a încercat 
să înăbușe valul luptei ma
selor muncitoare, care, în 
februarie 1933, s,au ridicat 
sub conducerea P.C.R. îm
potriva jugului exploatării, 
împotriva fascizării țării. 
Dar nici starea de asediu, 
nici arestarea conducători
lor luptei muncitorimii n-au 
putut înfrînge clasa noastră 
muncitoare. O expresie vie 
a acestui fapt a constituit-o' 
și puternica, larga campa
nie pentru eliberarea con
ducătorilor muncitorilor ce
feriști și petroliști implicați 
în odiosul proces înscenat 
de autoritățile burghezo-mo- 
șierești. Această campanie 
s-a exprimat nu numai în a- 
doptarea de rezoluții de pro 
test, ci și în demonstrații dc 
stradă precum și în greve 
de protest.

Fotomontajul alăturat re
produce fragmente din arti
cole apărute în presa mun
citorească, în care se vor
bea despre solidaritatea 
maselor muncitoare din în
treaga țară cu conducătorii 
muncitorilor ceferiști și pe
troliști.

Fotografia, reprodusă din 
presa vremii, reprezintă oa
meni ai muncii manifestîn- 
du-și — în fața prefecturii 
poliției Capitalei — solida
ritatea cu luptătorii ceferiști 
arestați.

de mostre de peste hotare
și totodată vor putea vedea unele 
mostre comerciale prezentate de 
întreprinderile noastre de stat pen
tru comerțul exterior. O.N.T.-„Car- 
pați“ va pune la dispoziția vizita
torilor broșuri, pliante și toate in
formațiile în legătură cu frumuse- 
țilo turistice ale patriei noastre. 

De asemenea, țara noastră se va 
număra printre pariicipanții la ex
poziția bumbacului egiptean de la 
Cairo, unde va prezenta țesături 
și confecții realizate din bumbac 
importat din Egipt, precum și 
chimicale folosite în industria noa
stră textilă.

In primăvara aceasta țara noa
stră va participa la tîrgurile de 
mostre de la Paris, Leipzig, Milano 
și Osaka.

La tîrgul de la Paris, care va 
avea loc între 10-26 mai, R. P. Ro- 
mînă va expune într-un pavilion 
propriu cele mai reprezentative 
produse din toate sectoarele eco
nomiei noastre naționale, în spe
cial din sectorul industrial. La tîr
gurile de la Leipzig. Milano și 
Osaka, țara noastră va fi prezen
tă cu birouri de informații comer
ciale, unde vizitatorii vor găsi toa
te informațiile privind posibilită
țile noastre de import și export
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Și alți mecanici s-au străduit, 
care mai de care, să întrețină
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LOCOMOTIVA ?

uncitorii — stăpînîi ei
Locomotiva pufăie agale, scli

pind in bătaia razelor de soare. 
Muncitorii întîi o „identifică1; 
numărul 230.308. apoi își aruncă 
ochii pe „podoabele" strălucitoa
re. In cinstea Festivalului tine
retului și ai studenților de la 
București, unde și locomotiva a 
avut rolul sărbătoresc de „gaz
dă“ a delegaților străini, întrea
ga ei armătură, din inițiativa 
utemiștilor, a fost nichelată.

Cînd a fost adusă în Depoul 
de locomotive București Triaj, lo
comotiva nichelată a stimit ad
mirația tuturor. Mecanicii i-au 
spus „regina“. Fiecare se gîndca: 
cine va avea fericirea să lucreze 
cu frumoasa asta?

„Regina“ a fost încredințată 
organizației U.T.M., care a dat-o 
în patronajul unei brigăzi de ti
neret formată din mecanicii Con
stantin Nicula și Marcel Dumi- 
trașcu și fochiștii Radu Gheor
ghe și Nae Marin.

țîit mai curat locomotiva, ca să 
vadă lumea că nu numai „regi
na“ e regină. Și, ca rezultat, r& 
parați! le neplanificate ale loco
motivelor au fost reduse, iar nu
mărul mașinilor care rămîneau 
defecte a scăzut. Tinerii au ce
rut organizației U.T.M. să orga
nizeze brigăzi de tineret și pe 
alte locomotive și au pornit o 
adevărată întrecere pentru cură
țenie. Ba ș-a întîmplat chiar un 
lucru neobișnuit: au cerut pen
tru locomotive și vopsea...

Totuși, nimeni n-a reușit să-i 
întreacă pe tinerii care îngrijesc 
„regina“. Pe lingă faptul că men
țin locomotiva curată, mașina lor

C a r n e t 
de întrecere

re- 
au 

în- 
le 
o 

un

(Agerpres)

Schimbul instrumentelor de ratificare
a Acordului între guvernul Republicii Populare Romîne și 
guvernul Regatului Greciei privind reglementarea ches
tiunilor economice în suspensie după 1939 între cele 

două țări.
țări, semnat Ia Atena la 25 i 
gust 1956.

Schimbul a fost efectuat 
către A. Mălnășan, adjunct 
ministrului Afacerilor Externe 
Republicii Populare Romîne 
Antonios Poumpouras, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Regatului Greciei la 
București.

In ziua de 14 februarie 1958 
a avut loc la Ministerul Afaceri
lor Externe schimbul instrumen
telor de ratificare a Acordului 
între guvernul Republicii Popu
lare Romîne și guvernul Regatu
lui Greciei privind reglementarea 
chestiunilor economice în suspen
sie după 1939 între cele două
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O amintire pe care veacurile
n-o vor șterge

(Urmare din pag. l-a)

tilie a fost în fiecare moment In 
locul unde era mai multă nevoie 
de hotărîrea și dîrzenia comuni
stului.

3 februarie, ora 9 dimineața. 
De sus, de la biroul său din blo
cul administrației, inspectorul șef 
ascultă îngrozit zumzetul imens 
de glasuri ce se ridica amenință
tor pînă la el. Răzbat piuă la el 
cuvintele înflăcărate, convingătoa
re, ale lui Ilie Pintilie, care-l lo
veau cu logica și adevărul lor. Se 
simțea dezarmat, neputincios, în 
fața acestui muncitor de-o uimi
toare dîrzenie revoluționară și de o 
mare cultură. Și apoi vocile altor 
muncitori, și-a altora, și-a altora, 
care-l speriau prin hotărîrea lor, 
îl îngrozea prin fermitatea cu 
care-și apărau dreptul. Și după 
aceea liniște, liniște spartă doar 
de pașii aceia apăsați, nervoși, ce 
urcau scara, se apropiau de uși... 
Iată-i.

Știa dinainte răspunsul ce ur
ma să-l dea. Nu. Nu, nu, nu. Ni
mic nu putea să le accepte ace
stor nespălați. „Sînt datori să 
muncească ât le cerem și au drep
tul să primească cit le dăm. Atît, 
nimic mai mult. Nimic. Se aude ? 
Nimic /“

— Bine, domnule inspector. A- 
tund atelierele își încetează acti
vitatea.

— Șantaj.
— Nu, domnule inspector, e 

luptă. Și în această luptă fiecare 
dintre noi folosim armele pe care 
le avem.

Și primul semnal de luptă l-a 
tras sirena. Sunetul ei a îmbrățișat 
Intîi atelierele, apoi cartierul Ni- 
colina, revărsîndu-se după aceea 
peste lașul bătrîn,

— Grevă la Nicolina, strigau 
■femeile peste garduri, în cartierul 
atelierelor.

— Grevă la Nicolina, răspundea 
orașul prin glasul înviorat al mun
citorilor din celelalte întreprin
deri.

— Grevă la Nicolina, se cutre
murară înspăimîntate autoritățile.

...Și acolo, în imensa hală de 
montaj, a fost ales comitetul de 
grevă în frunte cu Ilie Pintilie, 
acolo au fost formate pichetele de 
grevă care trebuiau să păzească 
depozitele de combustibil, de che
restea, să facă de pază de jur îm
prejurul atelierelor pentru a pu
tea preîntîmpina orice încercare de 
mrovocare,

Și aceiași lapoviță, același ume
zeală, același frig îngrozitor. Din 
două în două ore pichetele erau 
schimbate.

Muncitorii altor întreprinderi 
din Iași, soțiile celor baricadați, 
mobilizați de partid, au stat de 
veghe la poarta atelierelor.

Ei au înțeles că lupta muncito
rilor ceferiști este o părticică a 
luptei întregii clase muncitoare. 
Ingrămădindu-se la poarta atelie
relor ei erau conștienți că iau 
parte, alături de ceferiști, la u- 
rlașa luptă de dezrobire a po
porului, de scuturare a jugu
lui exploatatorilor. De acolo s-a au
zit la un moment dat un murmur 
de ură, de revoltă. Pe două din 
străzile învecinate se făceau miș
cări de trupe. Școala primară din 
apropierea atelierelor a fost ocu
pată de armată.

La un moment dat mulțimea 
a fost tăiată în două de farurile 
unui automobil. Din el au coborît 
inspectorii C.F.R. și inspectorul de 
Siguranță și au cerut să stea de 
vorbă cu delegații muncitorilor.

Inspectorul C.F.R., amețit, des
cumpănit, înfierbîntat, a cerut să 
înceteze greva, sau cel puțin să 
părăsească muncitorii atelierul.

— Revendicările voastre -— a 
spus el — nu pot fi aprobate de
cît de direcția generală. Dacă ve- 
niți — a continuat inspectorul — 
mașina mea vă stă la dispoziție. 
Mergem împreună la București să 
discutăm.

— D-voastră nu ne cereți mare 
lucru au răspuns greviștii. Să 
mergem acasă, deci să-i ajutăm pe 
domnii de la Siguranță să ne ri
dice în liniște. Să părăsim ate
lierul, ditid posibilitate cîtorva 
trădători plătiți de voi să încea
pă lucrul și deci să dea peste cap 
greva. Nu, domnilor ! Noi aici 
lucrăm și de aici ne cerem drep
turile. Noi nu 
Cît privește 
dumneavoastră 
teți vorbi.

In noaptea 
încerca să 
tre femei. Și
strînseră, basmalele alunecară pe 
umeri lăsînd părul umed să se li
pească de fețele arse de ger, mîi- 
nile înghețate se strecurară spre 
buzunar și de acolo se repeziră 
încărcate de ură spre ochii agen- 
ților.

— Na, fiarelor. Na, criminali
lor. Na, na, na... Sare, cenușe, pi
per. E tot sudoarea noastră. In-

mergem nicăieri, 
direcția generală, 
aveți telefon și pu-

umedă, o patrulă 
se strecoare prin-

buzele vinete se

ghițiți-o acum cu ochii. Na! E 
tot ce ne-a mai rămas. Avem bra
țe slabe, trup prea vlăguit de ne- 

văsă nu

a mers de atunci fără nici o re
parație accidentală, și fără să ră- 
mînă vreodată defectă pe linie, 
cu toate că ei lucrează pe linia 
București—Tecuci, unde apa con. 
ține mult calcar, și este deci dău
nătoare cazanului. Prin remorca- 
rea trenurilor cu supratonaj, bă
ieții au economisit lunar combus
tibil convențional între 6—15 to
ne, iar anul trecut, într-o lună, 
chiar 30 tone.

Dar, nu numai ei obțin aseme
nea realizări. La Depoul de lo
comotive București Triaj, fiecare 
ceferist se străduiește să
ceașcă cit mai bine. Remorcînd 
trenuri cu supratonaj printr-o mai 
bună mlnuire a focului și exploa
tare a locomotivei, în luna ia
nuarie s-a economisit pe între
gul depou 850 tone combustibil 
convențional.

A devenit o tradiție pentru ce
feriștii noștri să muncească cît 
mai bine, mai economic. Acum, 
în perioada care întîmpină „Ziua 
Ceferiștilor“, în fiecare unitate 
C.F.R. se lucrează cu spor pen- 

z Un parcurs

voi. Destulă putere însă 
lăsăm să intrați acolo,,.

Acolo,., acolo erau ei. 
varăfii lor, bărbații lor, 
fi a copiilor.

— Nu, nu veți intra!
Și înainte de ivirea 

înainte de a se arăta lumina di
mineții, femeile erau tot acolo, 
femeile vegheau, femeile își apă
rau viața fi căminul.

4 februarie, ora 8 dimineața. 
Delegația muncitorilor a început 
tratativele cu administrația. Clipe 
lungi, cînd încordarea de dincoace 
fi de dincolo de poarta cu grilaj 
de fler atinsese culmea.

Deodată, Ilie Pintilie fi cîțiva 
tovarăși de-ai săi apărură în ușa 
administrației. Aveau ochii strălu
citori fi fața aprinsă de bucuria 
victoriei.

— Tovarăși...
...Pumnii se desprinseră de pe 

barele de fier ale gardului, mîi- 
nile căzură inerte de-alungul tru
pului udat șl înghețat, ochii aceia 
mari și negri se închiseră obosiți 
pentru o clipă, iar buzele șoptiră 
ca într-un oftat:

■— Am învins.
Această grevă de solidarizare cu 

muncitorii ceferiști din București 
a fost ca un fel de preludiu al 
luptelor care au continuat. La 14 
februarie, muncitorii de la Nico
tină au intrat din 
Și de data această, 
luptei, conducînd 
muncitorii, se afla 
afla Ilie Pintilie. Revendicările lor 
din această grevă au fost aceleași 
cu revendicările muncitorilor ce
feriști din întreaga țară. Experi
ența acumulată în greva din 3 fe
bruarie i-a ajutat să-și organizeze 
și mai bine lupta.

Da, toate aceste acte de înalt 
eroism trăiesc cu putere în inima 
tinerilor de la Atelierele C.F.R. 
„Ilie Pintilie“.

Trecutul unor lupte glorioase lu
minează faptele lor de azi. Ei știu 
că azi lupta înaintașilor a învins, 
că viața de astăzi le pune în față 
certitudinea viitorului luminos. De 
aceea ei se avîntă cu energia lor ti
nerească în marea bătălie a efor
tului creator pentru . apărarea și 
consolidarea cuceririlor regimului 
nostru democrat-popular, pentru 
construirea socialismului. Și în a- 
ceastă bătălie ei sînt demni de 
înaintași. Au înțeles că aceasta 
este principala lor sarcină revo
luționară.

mun-

Erau 
viața

to- 
lor

zorilor,

nou în grevă, 
în fruntea 

cu pricepere 
partidul, se

tru ca bilanțul muncii închinate 
sărbătoririi să fie cît mai bogat.

Ceferiștii din cadrul reviziilor 
de vagoane de pe cuprinsul 
giunij București, de pildă, 
izbutit să repare un număr 
semnat de vagoane fără a 
detașa din tren. In timp de 
lună de zile au fost reparate
număr de 17.486 vagoane mar
fă. Recordul muncii de reparat 
l-a deținut echipa de lăcătuși de 
la revizia de vagoane din Palas', 
condusă de Nicolae Moțoc.

Nu s-au lăsat mai prejos nici 
ceferiștii de la Atelierele „16 Fe
bruarie" din Cluj. In cinstea 
„Zilei Ceferiștilor“ muncitorii de 
la secția cazangerie au confecțio
nat în întregime cazanul unei lo
comotive. In același timp , ei au 
efectuat în bune condițiuni o sea. 
mă de modificări și asamblări 
de piese la alte locomotive.

Cu bogate realizări se prezintă 
de ziua lor și ceferiștii de la a- 
telierul de zonă din Oradea. In 
cursul lunii ianuarie ei au repa
rat, peste planul de producție, 40 
vagoane de marfă și călători. 
Prin extinderea marșrutizărij tre. 
nurilor, colectivele stațiilor de pe 
raza regulatorului de mișcare 
Oradea au realizat în cursul lu
nii ianuarie o economie de peste 
40.000 vagoane-oră. In această 
realizare au contribuit în mare 
măsură colectivele stațiilor Sa- 
lonta și Valea lui Mihai.

...Dar, dacă ar fi să vorbim 
despre toate reaiizăriîe dobîndite 
de harnicii ceferiști, ne-ar trebui 
pagini întregi. In aceste zile, din 
toate colțurile țării, ne sosesc 
vești care ne vorbesc despre roa
dele muncii lor. Ele dovedesc încă 
odată că ceferiștii sînt capabili 
de fapte mari.

Din fiecare faptă, din fiecare 
realizare obținută în aceste zile, 
ca de fapt și în celelalte zile din 
restul anului, se desprinde dorin
ța ceferiștilor de a purta cu cin
ste steagul roșu, eroic, al clasei 
muncitoare.

PETRE VEDEA

Vineri după-iamiază s-au îna
poiat în Capitală tovarășii Mar
cel Popescu, ministrul Comerțu
lui și Gh. D. Safer, adjunct al 
ministrului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor care au vizi
tat Republica Egipt la invitația 
ministrului Comerțului, dr. Mo- 
hămed Abou Nosseir și a minis
trului 'Comunicațiilor, dr. Musta- 
fa Khalil. Cu același avion a so
sit dli dr. Hwssein Chawky, am
basadorul Republicii Egipt la 
București, care a însoțit în 
timpul vizitei pe tovarășii Mar
cel Popescu și Gh. D. Safer.

★
Formațiile artistice ale Casei 

de cultură a studenților „Grigo-

re Preoteasa“ își reîncep activi
tatea după vacanța de iarnă.

In scopul complectării cu noi 
membri a formațiilor de cor, 
estradă și teatru se organizează 
un concurs la care sînt invitați 
studenții din institutele de învă- 
țămînt superior 
care au aptitudini 
tiștice respective 
activeze într-una 
casei.

Concursul va avea loc miercuri 
19 și joi 20 februarie orele 20 
la sediul Casei de cultură a stu
denților „Grigore Preoteasa“ din 
Calea Plevnei, 61.

UN LARG~CÎMP

din București, 
în ramurile ar
și doresc să 
din formațiile

• Echipa de fotbal Petrolul 
Ploești și-a încheiat turneul îa 
Egipt jucînd la Tanta cu selec
ționata acestui oraș pe care a în
vins-o cu scorul de 2—0.

Fotbaliștii romîni au plecat în 
Siria pentru a susține mai multe 
întîlniri.

• Vineri dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd cu avionul în
R. P. Polonă, echipa campioană 
de box a R.P.R. — Dinamo Bucu
rești. în cadrul turneului, boxerii 
dinamoviști vor susține două in. 
tîlnirj in compania formațiilor 
clubului Gwardla. Prima întîlnire 
va avea Ioc duminică la Varșo
via, iar următoarea la 18 fe
bruarie la Lodz.

• La Paris au început joi 
campionatele mondiale de patinaj 
artistic la care participă spor
tivi reprezentînd 15 națiuni, prin
tre care Franța, R.F. Germană,
S. U.A., Anglia. U.R.S.S., Ceho
slovacia și Canada. In proba 
masculină, după desfășurarea fi
gurilor impuse pe primul loc, în 
clasament se află Tim Brown 
(S.U.A.) cu 992,5 puncte, în pro
ba de perechi titlul a fost acor
dat cuplului Barbara Wagner-Ro. 
bert Paul (Canada) cu 101,6 
puncte. Pe locul doi s-a clasai 
cuplul cehoslovac Vera Suchan- 
kova-Zdenek Dolezal cu 97,6 
puncte.

• Duminică se va desfășura in 
Capitală primul meci amical de 
fotbal din cadrul actualului se
zon sportiv. In vederea meciului 
internațional pe care-l va susține 
la 5 martie la București cu echi
pa Voivodina Novisad, echipa 
bucureșteană Progresul va juca 
cu echipa Dinamo VI. Intîlnirea 
va începe la ora 10,30 pe stadio
nul Progresul (str. dr. Staico- 
viei).

de activitate pentru tineret

O foaie de parcurs obiș
nuită însoțește locomotiva 
150.197 care remorchează un 
tren marșrut. Trenul : Orașul 
Stalin — Iași. încărcătura : 
supratonaj, 1100 tone ciment. 
Combustibilul necesar loco
motivei pentru această cursă: 
cifra exactă îmi scapă. Știu 
însă că a fost realizat din e- 
conomii, prinosul adus zilei 
de 16 februarie. Mecanicul 
locomotivei; o precizare; sînt 
trei și anume Nicolae Nichî- 
toaie, Vasile Mărguță și " 
mitru Vasiliu.

...Acum mai mult de 
sfert de veac, toți trei 
ucenici ceferiști la Iași.

Visul unui trai omenesc pen
tru care au luptat ceferiștii, 
visul pentru care și-a dăruit

Du-

un 
erau

neobișnuit
viața comunistul Ilie Pintilie, 
îl trăim noi, cej de astăzi.

Intre timp, ucenicii de ieri 
au devenit mecanici de loco
motive și printre cei mai buni 
din depoul Orașului Stalin. In 
virtutea amintirilor care-i 
leagă de lupta ceferiști
lor ieșeni, de anii de uce
nicie pe care i-au trăit la 
atelierele C.F.R. Nicolina- 
lași, ei au inițiat organizarea 
acestui transport.

Astăzi, la capătul cursei 18 
feroviari harnici au depus la 
busturile comunistului Ilie 
Pintilie din Iași coroane de 

’ flori în semn de adîncă pio
șenie pentru cinstirea celor ce 
au căzuț în lupta eroică a ce
feriștilor.

V. R.

(Urmare din pag. I-a)

numărul vacilor de la 24 la 50 
capete, numărul oilor de la 450 
la 550, al scroafelor de prăsilă de 
la 20 la 40. Pentru hrana acestor 
animale trebuie însă asigurată o 
bogată bază furajeră. Anul tre
cut, din cauza aglomerării munci
lor agricole, erau foarte multe 
greutăți cu însilozarea. Ce era de 
făcut? Porumbul trebuia cules, 
dar nici însilozarea nu putea să 
întîrzie. S-a cerut atunci ajutorul 
biroului organizației U.T.M., care 
a trecut imediat la mobilizarea 
tinerilor în acțiunea de însilozare. 
Se muncea de dimineață pînă 
seara tîrziu. Cu ajutorul tinere
tului au fost însilozate 400 tone 
furaje. Anul acesta însă, numărul 
animalelor va crește simțitor. In- 
silozarea va trebui deci să se facă 
în condițiuni olt mai bune și la 
timp.

Pentru asigurarea bazei fura
jere necesare, s-a hotărît ca su
prafața cultivată anul acesta cu 
plante furajere să fie mai mare 
cu încă 10 hectare la porumb, cu 
10 hectare la borceag, cu 12 
hectare la trifoi, și cu 5 hectare 
la ovăz.

După ce a povestit cu multe a- 
mănunte aceste fapte, tovarășul 
Mihai Bîrliga, președintele gos
podăriei agricole colective din 
comuna Roma nu a uitat să a- 
mintească și de recenta inițiativă 
a organizației U.T.M., oare și-a 
propus să curețe și să întrețină 
izlazurile gospodăriei.

întocmai colectiviștilor din Ro
ma, și celelalte gospodării colec
tive și-au propus să sporească su
prafețele care vof fi semănate cu 
plante furajere. Despre această ac
țiune au vorbit șl tovarășii Va
sile Manole și Petre Părpăluță de 
la gospodăriile colective din co
munele Drăcșani și Cristești. De 
altfel pe întreg raionul a luat o 
mare extindere cultura orzului 
de toamnă și a porumbului fura
jer. In anul 1957 suprafețele cu 
plante furajere au fost de trei ori 
mai mari față de anul precedent. 
Ca urmare a acestui fapt, pe în
treg raionul s-au însilozat 4.000 
tone furaje.

în
Fluctuația lovește 
calificarea crescăto
rilor de animale

Creșterea animalelor e o mese
rie ca toate celelalte meserii. Cu 
cît vechimea în același loc de 
muncă e mai mare cu atît omul 
devine mai pregătit, mai experi
mentat. De aCest lucru trebuie ți
nut seama în orice gospodărie co
lectivă. Numeroșii participant! care 
au luat cuvîntul, printre care și 
Maria Vasile și Toader Cojocaru, 
au arătat avantajele pe care le 
aduce permanentizarea îngrijito
rilor de animale într-un anumit 
sector de muncă.

Maria Chervaș și Viorica Clm- 
peanu, două tinere inimoase, care 
lucrează de cîțiva ani ca îngriji
toare, au reușit să convingă pe 
cei prezenți de pasiunea cu care 
muncesc in această meserie. I-au 
convins nu numai cu vorbe dar 
și cu fapte. La început Viorica 
Cîmpeanu era îngrijitoare necali
ficată. Cu timpul a deprins tai
nele acestei meserii căreia îi sa
crifică de multe ori și timpul ei 
liber. Dintr-o îngrijitoare necali
ficată Viorica a devenit maistru 
zootehnist. Să crești un purcel 
nu-i un lucru prea greu dar să 
ai în grijă o sută e destul de 
complicat. Fiecare are „năravu
rile“ lui. De cînd sînt mici tre
buie să-i hrănești, să le dai 
cărbune pisat și praf de cretă 
pentru a le întări organismul, 
să-i scoți în fiecare zi la plimbare 
pentru a respira aer curat. Unul 
e mai debil și trebuie să-i faci 
mereu loc să sugă, iar dacă 
scroafa nu are lapte atunci îi dai 
lapte cu biberonul. Atunci însă 
cînd încep în sfîrșit să mănînce 
și ei cîte o mînă de tărîțe sau a- 
pucă cu botul un fir d 
simți bucuria datoriei împlinite.

La G. A. C, din satul Doro
banți, comuna Nicșeni s-a putut 
observa mai bine consecințele 
fluctuației de oameni în sectorul 
zootehnic. Mutați de la oi la 
porci, de la porci la cîmp, în. 
grijitorii nu au simțit o răs
pundere personală, au muncit 
fără tragere de inimă fă- 
cînd treabă așa, de „gura lumii“. 
Un singur exemplu este edificator. 
Colectiviștii din satul Dorobanți 
au obținut numai 7 kg. de brînză 
pe cap de oaie, în vreme ce în 
celelalte două G. A. C-uri 
comună au fost obținute 16 kg. 
de brînză pe cap de oaie.

cocină plină cu nămol, o mîncare 
indiferent de calitatea ei și atît, 
sau că o vacă poate trăi iarna In
tr-un grajd întunecos de unde 
este scoasă abia primăvara, au 
fost aprig combătute de pârtiei- 
panții la consfătuire, Ei au arătat 
că în multe gospodării s-au con
struit saivane și grajduri largi, 
luminoase care asigură cele mai 
bune condiții de creșterea ani
malelor.

Tovarășul Ion Bodnaru, medic 
veterinar-șef al raionului Boto
șani, a arătat că există Încă la 
mulți cetățeni concepția că ani
malele pot fi adăpate oriunde, in 
bălți, în mlaștini... E limpede că 
această concepție învechita aduce 
și azi mari pagube, deoarece în 
aceste bălți se găsesc microbi.

In comuna Bucegea se iviseră 
vreo cîteva cazuri de boli infec- 
țioase la animale și păsări. To
tuși, oamenii nu se grăbeau să 
vină la punctul veterinar pentru 
a Je injecta. După cîteva zile de 
frămîntări dr. Petre Bugariu s-a 
gîndlt să ceară ajutorul organiza, 
ției UjT.M. din comună. Așa a Șl 
făcut. In aceeași zi s-a format o 
grupă de utemiști în frunte cu 
medicul care au pornit din casă 
în casă să injecteze animalele și 
păsările. In cîteva zile treaba a 
fost gata și pericolul înlăturat.

Aportul tineretului 
este încă insuficient

le iarbă.

din

Medicina veterinară 
în sprijinul crescătorilor

Concepțiile înapoiate — care 
mai stăpînesc pe unii oameni 
că porcului nu-i trebuie decît o

La uzinele „Timpuri 
din Capitală, secretarul 
nizației U.T.M. de la 
rul montaj, tov. Ioan Bărbat, 
lucrează la cilindrii pentru 
motoarele S.D. 3o.

El realizează planul zilnic 
in proporție de 105%.

noi" 
orga- 
secto-

Foto: E, OS1KOȘ

Din consfătuire a reieșit că nu
mărul tinerilor care lucrează în 
sectorul zootehnic este încă mic 
pe raion. Mulți mai socotesc și a- 
cum că a fi îngrijitor la porci, oi 
sau vaci, e un lucru înjositor.

Deși gospodăria agricolă co
lectivă din comuna Roma are un 
sector zootehnic bine dezvoltat, 
numărul tinerilor care se ocupă 
de creșterea animalelor est» ex
trem de mic. Biroul organizației 
U.T.M. a inițiat, e drept, cîteva 
acțiuni frumoase, dar a neglijat 
pregătirea și îndrumarea tinerilor 
spre acest sector, dezvoltarea 
dragostei tinerilor față de a- 
ceastă interesantă preocupare.

Același lucru se poate spune și 
despre organizația de bază 
U.T.M. din comuna Cristești 
unde tinerii evită chiar meseria 
de îngrijitor.

Este necesar c® atît Comitetul 
raional U.T.M. Botoșani, cît și 
comitetele organizațiilor de bază 
U.Ț.M., să inițieze mai multe 
acțiuni în scopul atragerii a cît 
mai mulți tineri în sectorul zoo
tehnic, a dezvoltării dragostei a* 
cestora față de meseria de îngri
jitor, în scopul combaterii con
cepțiilor înapoiate care mai stă
pînesc încă pe unii tineri.

Trebuie explicat fiecărui tînăr 
Importanța mare pe care o ara 
dezvoltarea sectorului zootehnic 
pentru sporirea avutului obștesc, 
pentru îmbunătățirea continuă a 
aprovizionării orașelor,

♦
Raionul Botoșani are mări po

sibilități și rezerve încă nefolo- 
site, de a spori continuu numărul 
animalelor, pentru a ocupa locul 
ce i se cuvine în rîndul raioane
lor fruntașe, cu un sector zoo
tehnic bine dezvoltat. Tineretul 
trebuie să-și spună cuvîntul prin 
fapte.
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Executiv al F. M. T. D
BUDAPESTA (prin telefon), de tineri 

In ședința din dimineața zilei festivalul 
aportul pe care tineretul din 
aceste țări poate să-l dea cu
noașterii reciproce fi cooperării 
internaționale a tineretului. Re
centul congres al F.M.T.D. de 
la Kiev a exprimat din nou 
sprijinul său față de lupta ti
neretului din țările Asiei și A- 
fricii.

La începutul înființării șale, 
F.M.T.D. nu cuprindea in rân
durile sale decît un număr re
dus de organizații de tineret 
din țările afro-asiatice. Astăzi 
mai bine de 94 organizații de 
tineret din aceste țări se gă
sesc în rândurile F.M.T.D.

24 aprilie, ziua aniversării 
istoricei conferințe de la Ban- 
dtmg, va fi sărbătorită ca Zi 
Mondială a Tineretului de 
luptă împotriva colonialismului 

coexistență pașnică. 
Pentru 30 martie se propune 
organizarea unei mari acțiuni 
de colectare de medicamente fi 
alte obiecte pentru a sprijini 
lupta tineretului nigerian pen
tru independența țării sale.

După ce a fost expus ra
portul, au luat cuvântul la dis
cuții delegați ai tineretului din 
Ceylon și R. D. Germană.

Lucrările Comitetului Exe
cutiv continuă.

de 13 februarie au continuat 
discuțiile cu privite la rapoar
tele asupra aplicării liotăriri- 
lor celui de al IV-lea Congres 
al F.M.T.D. și pregătirile în 
vederea' celui de-al 7-lea Fes
tival Mondial. La discuții au 
luat parte delegați din Franța, 
Japonia, Coreea, Ungaria, In
donezia, Danemarca, Vietnam 
fi reprezentantul Uniunii In
ternaționale a Studenților.

In ședința de după amiază, 
Mahmud Babiker Gaafar din 
Sudan, prim vice-președinte al 
F.M.T.D. a prezentat raportul 
„Dezvoltarea relațiilor de prie
tenie între F.M.T.D. și organi
zațiile de tineret din Asia 
Africa în spiritul principiilor 
de la Bandung“. Raportorul a 
vorbit ' . 
lonudismului și luptele duse și pentru 
de către popoarele și tineretul 
din țările afro-asiatice. Confe
rința de solidaritate a țărilor 
afro-asiatice de la Cairo a mar
cat o etapă nouă în lupta îm
potriva colonialismului, pentru 
pace fi progres. Lupta eroică a 
tineretului din Algeria pentru 
independența națională a țării 
sale este privită cu simpatie 
de către tineretul întregii lumi.

Participarea celor peste 6000

I

desprs consecințele co-

peste hotare
din Asia și Africa la 
de la Moscova arată

Prezențe rom în ești
:

Opinia publică mondială se pronunță insistent

Pentru dezarmare, împotriva
:

bazelor aeriene militare
S.U.A.

el, această

:

X 
:

adoptarea 
de dezar-

:

declarat că „a so- 
guvernul Statelor 
seama de cererea 
mondiale și ame-

Bombardarea localității tunisiene

Expoziție închinata 
luptelor muncitorești 

din Romînia anu'ui 1933 
în R. P. Ungara

Pozijia partidului 
țărănesc grec

ATENA 14 (Agerpres). — După 
cum anun{ă agenția Taniug, pre
ședintele partidului țărănesc grec, 
Baltadzis. a declarat la o confe
rință de presă că partidul său se 
va opune planurilor de creare în 
Grecia a bazelor atomice și ram
pelor pentru lansarea proiectile
lor teleghidate.

împreună cu partidul democrat 
și partidul Eda acesta este al 
treilea partid din Grecia care se 
pronunță împotriva creării bazelor 
militare.

Declarația fostului ministru al Aviației al
NEW YORK 14 (Agerpres).— 

Potrivit relatărilor ziarului „New 
York Times“, Thomas Finletter, 
fost ministru al Aviației al 
S.U.A., vorbind la 12 februarie 
la universitatea din statul New- 
Jersey în problema centralului 
înarmărilor, a 
sit timpul ca 
Unite să țină 
opiniei publice

ricane în legătură cu 
ufiui plan multilateral 
mare".

„In prezent, a spus 
cerere răsună pretutindeni în lu
me și ea este formulată de po
poarele Asiei și Africii, care nu 
s-au alăturat nici unui lagăr, de 
aliații și prietenii noștri din 
Occident, precum și de opinia pu
blică americană“.

BUDAPESTA 14 Coresponden
tul Agerpres transmite : Cu pri
lejul împlinirii a 25 de ani de la 
eroicele lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor din Romînia din fe
bruarie 1933, la muzeul „Erkel“ 
din localitatea Gyu’a, se deschide 
de 16 februarie o expoziție care 
înfățișează aspecte din timpul 
grcvelcr și acțiunilor organizate 
la București și în alte localități 
din Romînia în februarie 1933.

In mijlocul expoziției se află o 
hartă pe care sînt reprezentate 
grafic centrele cele mai impor
tante din Romînia unde s-au des
fășurat luptele.

Glasul opiniei publice 
franceze

Infermili dat de A. Iugov 
corespondentului postului 

Moscovade radio
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

Postul de radio Moscova a 
transmis răspunsurile lui Anton 
ilugov. președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria la 
întrebările reprezentantului pos
tului de rad.o Moscova în legă
tură cu ynele probleme interna
ționale actuale.

Referindu-se la problemele ri
dicate de recenta sesiune a păc

atului de la Bagdad, A. Iugov a 
arătat că „hc.tărîrile adoptate la 
sesiunea pactului de la Bagdad 
nu pot fi apreciate decî't ca ho- 
tărîiri îndreptate spre ascuțirea 
situației in Orientul Apropiat și 
Mijlociu, spre transformarea 
cestei regiuni într-tin focar 
riculos al războiului“.

Corespondentul postului de 
dio Moscova a adresat apoi

IA. Iugov următoarea întrebare: 
i„In Occident sînt difuzate zvo
nuri că sesiunea pactului de la 
Bagdad ar fi fost convocată la 
Ankara, deoarece Turcia s-ar fi 
temut de vecinele sale dinspre 

(mliază-noapte, în special de Re
publica Populară Bulgaria pe te
ritoriul căreia, după cum afirmă 
[țările occidentale, ar exista baze 
[termonucleare și pbntru rache
te. Ce laveți de spus în legătură 
tu aceste afirmații ?".

' i „Imperialiștilor americani și 
celor care gîndesc la fel cu a-

a-
Pe-

ra
lul

0 scrisoare semnificativă

ceștia în Balcani, în Orientul 
propiat și Mijlociu, a răspuns 
Iugov, le este desigur cunoscut 
că pe teritoriul Republicii Popu
lare Bulgaria nu există nici un 
fel de baze atomice și pentru 
rachete. Ei totuși recurg la năs
cociri rușinoase pentru a ascun
de propriile lor intenții și pla
nuri — de a obține permisiunea 
ca pe teritoriile țărilor Pactului 
de la Bagdad și pe unele teri
torii ale țărilor din peninsula 
balcancă să creeze baze pentru 
arme atomice și pentru lansarea 
rachetelor“.

In continuarea convorbirii sale 
cu corespondentul postului de 
radio Moscova, A. Iugov s-a o- 
prit asupra relațiilor dintre Bul
garia și Grecia. Noi considerăm, 
a spus el, că înire Bulgaria și 
Grecia, două țări vec ne, pot e- 
xista legături și mai strînse, 
poate exista o colaborare econo
mică și culturală în interesul 
ambelor țări. In ce privește re
lațiile cu Turcia, A. Iugov a a- 
rătat că între Bulgaria și Turcia 
s-au realizat în ultimii ani o se
rie de acțiuni care contr.buie la 
îmbunătățirea relațiilor între 
cele două țări. Ceeia ce s-a fă
cut în această privință, a preci
zat A. Iugov, se înțelege că e"bte 
încă cu1 totul insuficient deoarece 
fiind țări vecine, noi am avea 
un folos reciproc în dezvoltarea 
mai departe a legăturilor 
merciiale.

A- 
A.

PARIS 14 (Agerpres). — Pă
turi largi ale opiniei publice fran
ceze se alătură campaniei desfă
șurate de Consiliul Național al 
Păcii din Franța cu scopul de a 
nu admite instalarea în țară de 
rampe pentru lansarea rachetelor 
și a obține slăbirea încordării in
ternaționale. în Departamentul 
Bouches du Rhone, de exemplu, 
19 primari și 109 consilieri muni
cipali, dintre care 67 sînt comu
niști, 23 socialiști, cinci radicali și 
14 „independenți*1, au aprobat a- 
pelul Consiliului Național al Păcii.

Consiliul Municipal al orașului 
La Crand-Cornbe (Departamentul 
Gând), compus din opt comuniști, 
nouă socialiști și zece membri ai 
partidului catolic M.R.P., a adop
tat în unanimitate o rezoluție de 
protest împotriva instalării de 
rampe pentru rachete și au cerut 
guvernului francez „să ia inițiati
va în favoarea tratativelor între 
state în problema dezarmării și 
slăbirii încordării internaționale*1.

în multe orașe și sate din țară, 
în fabrici, uzine, pe șantiere de 
construcții, în instituții se desfă
șoară cu succes strîngerea de sem
nături pe apelul Consiliului Na
țional al Păcii, Astfel, în localita
tea Sandra (Departamentul Gând) 
din 2.026 de locuitori adulți 1891 
au semnat apelul.

La uzina Worthington din 
Bourget (departamentul Sena) 
215 muncitori au semnat petiția 
împotriva instalării da rampe 

pentru lansarea ra
chetelor americane 

. în Franța. 
I Iată un aspect 

semnării petiției 
către muncitorii 
zlneL

este condamnată în întreaga lume
LONDRA 14 (Agerpres). — In

tr-un articol redacțional, săptă- 
mînalul „News Statesman“ critică 
cu asprime bombardarea de către 
francezi a localității Sakiet Sidi 
Yusef. Revista scrie : „Mulți ani 
Anglia și America au fost garan
ții Franței în O.N.U. In mare mă
sură datorită eforturilor noastre 
recenta sesiune a Adunării Gene
rale s-a abținut de a condamna 
direct Franța în rezoluția privi- care acesta exprimă in numele său 
toare la Algeria și s-a limitat de 
a-i propune să asigure pacea“.

Săptămînalul arată că „majori
tatea avioanelor folosite au fost 
livrate de America prin interme
diul N.A.T.O.“. „Nu pentru prima 
oară, se spune în articol, arma
mentul N.A.T.O. este folosit pen
tru aventuri colonialiste. Mai rău 
este că acest atac a fost săvîrșit 
la mai puțin de o săptămînă duipă 
ce Washingtonul a acordat Fran
ței un nou împrumut în sumă de 
659.000.000 dolari, care după cum 
știu prea bine cele două părți, va 
fi felosit pentru continuarea răz
boiului. In această situație este 
cazul oare să ne mirăm că țările 
care nu fac parte din nici o gru-

pare privesc alianța occidentală și 
în deosebi N.A.T.O. ca un sistem 
care asigură ajutor din afară im
perialiștilor care au nevoie de a- 
cest ajutor ?...

★
PARIS.— Agenția France Presse 

relatează că președintele Republicii 
Tunisia, Burgliiba, a primit din 
partea președintelui Republicii Si
ria, Sukri Kuatli, o telegramă in

personal și al poporului sirian 
compasiunea în legătură cu bom
bardarea localității Sakiet-Sidi 
Yusef de către avioanele franceze.

A-
DJAKARTA 14 (Agerpres). — 

Comisia pentru Afacerile Externe 
a parlamentului Indoneziei a ho
tărît să protesteze pe lingă gu
vernul francez împotriva bombar
dării de către avioane franceze a 
localității tunisiene Sakiet-Sidi 
Yusef.

★
PARIS 14 (Corespondentul A- 

gerpres transmite) ;
In legătură cu asasinarea de 

către aviația franceză a populației 
pașnice a localității tunisiene Sa

Descoperirea unui complot imperialist 
împotriva Republicii Arabe Unite

BEIRUT 14 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă au anunțat că 
autoritățile siriene au arestat un 
grup de agenți imperialiști 
puneau la cale un complot 
tru lichidarea noului stat, 
publica Arabă Unită, creat 
unirea Siriei cu Egiptul.

care 
pen-

Re- 
prin

LONDRA 14 (Agerpres). -— 
Cercurile de afaceri din Anglia 
cer tot mai insistent lărgirea co- 

bmerțului intre Anglia și Uniunea 
Sovietică.

Ziarul conservator „Daily Tele
graph and Morning Post" a pu
blicat scrisoarea lui Walter Tub- 
Jcin, directorul marii companii 
ș,Industries Groop Sails Limited“, 
care declară că toate restricțiile 
în comerțul cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte țări ale lagărului 
socialist sînt complect absurde și 
aduc prejudicii serioase economiei 
engleze.

' Autorul arată, prin fapte, că 
blocada economică îndreptată îm
potriva Uniunii Sovietice a sufe
rit o înfrîngere totală. Mai mult, 
(scrie el, Uniunea Sovietică a în
trecut țările occidentale în dome
niul descoperirilor științifice și 

(tehnice. O dovadă în acest sens 
!'o constituie lansarea primilor sa
teliți artificiali ai pămîntului, con
struirea avionului cu reacție pen
tru pasageri, care face curse regu- 
țaie pe multe linii aeriene.
>----------------------------------------------
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' PHENIAN. — La 14 februarie a 
'sosit la Phenian, la invitația gu
vernului Republicii Populare De
mocrate Coreene, delegația guver
namentală a Republicii Populare 
Chineze in frunte cu Ciu En-lai, 

premierul Consiliului de Stat. 
I BONN. — Agenția vest-germană 
P.P.A. anunță că ministrul apă
rării al R. F. Germane, Strauss, 
,va pleca la 2 martie în S.U.A. 
ipcntru a duce negocieri în vederea 
.achiziționării de avioane ameri
cane destinate aviației militare 
jVest-germane.

ROMA. — După cum anunță 
'ziarul „Unita", la 13 februarie a 
sosit la Veneția delegația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, la invi
tația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Italian. Delegaț a ____
C.C. al P.C.U.S. este condusă de reacție^^.TU-loi“.' 
P. N. P'ospelbv, membru supleant ~ "
al Prezidiului și secretar al C. C. 
al P.C.U.S.

BUDAPESTA. — La inițiativa A- 
cademiei de Științe a R. P. Ungare 
este în curs de pregătire un dic
ționar diplomatic și de drept in
ternațional.

DELHI. — La Delhi s-a anunțat 
'oficial că primul ministru Nehru a 
primit demisia ministrului de Fi
nanțe Krishnamaciari. Premierul 
Nehru va îndeplini pe viitor și 
funcția de ministru al Finanțelor.

PARIS. — După cum anunță a- 
genția France Presse, joi a încetat eliberare au 
din viață. în vîrstă de SG de ani, „un mare număr" de soldați spa- 
pictorul francez Georges Rouault. nioli.

al 
de

Rouault a fost considerat drept 
unul din cei mai mari pictori ai 
Franței. Tablourile sale vădesc o 
profundă influență a lucrărilor 
marilor pictori francezi Manet și 
Courbet.

TAȘK.ENT. — In baza unei co
menzi primite din Iugoslavia, co
laboratorii Institutului de Stat 
pentru proiectarea întreprinderilor 
de degroșarea bumbacului din Uz- 
bekisiun elaborează un proiect 
pentru o fabrică de egrenai bum
bac. La același institut se pregă
tește documentarea tehnică pentru 
construirea unor astfel de fabrici' 
in Albania,. Republica 
Chineză, Bulgaria, 
Vietnam.

MOSCOVA. — La 
părăsit Moscova 
Delhi pe bordul unui

Populară 
Romînia și

14 februarie a 
plecînd spre 

avion cu 
delegație a 

Sovietului Suprem al U.R.S.S. con. 
dusă de P. P. Lobanov, președin
tele Sovietului Uniunii al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

RANGOON. .— La 14 februarie, 
răspunzlnd invitației guvernului 
birman a sosit la Rangoon, Ho Și. 
Min, președintele Republicii De
mocrate Vietnam.

RABAT. — Armata marocană de 
eliberare din teritoriul Ifni a dat 
publicității joi un comunicat în 
care anunță că în cursul ultime
lor trei zile unitățile armatei de 

pcis 49 și au rănit

Tineretul Indoneziei 
luptă pentru eliberarea

Irianului de Vest
de Suar Suroso

Se întind mii de insule. In timp 
ce viaturile umede suflă dinspre 
Pacific, în Indonezia, țara cu o 
mie de insule, se ridică valurile 
puternice ale luptei împotriva ră
mășițelor colonialismului. Tinere
tul, strîns unit, se găsește în pri
mele rînduri ale acestei lupte na
ționale.

Poporul indonezian nu va uita 
niciodată istoria sumbră a colonia
lismului olandez cu închisori fi 
locuri de exil. Mii de patrioți au 
murit, neputînd rezista torturilor 
colonialiștilor, exilului.

Profiturile fabuloase pe care 
le-au stors colonialiștii în decursul — 
celor trei secole și jumătate sînt 
rezultatul cruntei exploatări a po
porului, jafului țării. Și astăzi 
încă o părticică a patriei noastre 
— Irianul de Vest — cunoaște 
stăpînirea colonialistă. In timp ce 
omenirea pășește în era atomică 
și interplanetară, pe pământul atît 
de bogat șl de frumos al Irianului 
de Vest 90°/) din populație este 
analfabetă. In afară de aceasta,

ex- 
el 

re- 
a

în

poporul se găsește necontenit 
pus diferitelor boli tropicale, 
geme din cauza mizeriei — 
zultat al operei „civilizatoare" 
colonialismului olandez.

Construirea de baze militare
Irianul de Vest nu înseamnă ni
mic altceva decît alimentarea fo
carului conspirației militare care 
amenință securitatea noastră in
ternă precum și cea a țărilor în
vecinate fapt care primejduiește 
pacea în regiunea Oceanului Pa
cific.

IRIANUL DE VEST ESTE UN
TERITORIU INDONEZIAN

Irianul de Vest — a doua 
insulă din lume în mărime — 
este străbătut de ecuator între 
130—140 de grade longitudine es
tică. Cu mult 'timp înainte ca po
porul indonezian să cunoască „bi
nefacerile" colonialismului, Irianul 
de Vest făcea parte integrantă din 
Indonezia. Chiar și în perioada 
dominației colonialismului olan-

Referindu-se îa descoperirea 
noului complot imperialist din 
Siria, ziarul libanez „Al-Djari- 
da" scrie că numărul complotiș
tilor arestați se ridică la 60 de 
persoane. Complotiștii, scrie zia
rul, eTau în legătură cu unele 
cercuri din S.U.A., Turcia ți Is
rael și aveau sarcina de a pro
voca o răscoală în țară în ziua 
plebiscitului.

După cum scrie ziarul „Al- 
Kifah“, complotiștii urmăreau a- 
tragerea de partea lor a triburi
lor de 
lungul 
niene. 
ziarul,
nunțime la ultima sesiune 
Ankara a pactului de la 
dad.

beduini care locuiesc de-a 
frontierei siriano-iorda- 

Pianul complotului, 
a fost discutat în

arată 
amă- 
de la
Bag-

I

kiet-Sidi-Yussef, Biroul Politic al 
partidului Neo-Destur a hotărit 
declararea la 14 februarie a unei 
greve de protest de două ore 
întreaga Tunisie.

lncepînd din seara zilei de 
februarie 4.000 de muncitori 
funcționari tunisieni, angajați 
bazele militare franceze de 
teritoriul Tunisiei, au declarat o 
grevă pe timp nelimitat pentru a 
protesta împotriva crimelor trupe
lor franceze împotriva populației 
pașnice a Tunisiei.

★
CAIRO 14 (Agerpres). — Zia

rele „Al-Guimhuria“ și „Aș-Șaab“ 
au publicat primele foto-docu- 
mente care înfățișează crima în
fiorătoare săvirșită de colonia
liștii francezi la Sakiet-Sidi 
Yussef în Tunisia. Trupurile mu
tilate de copii și femei, 
caselor, automobile ale 
Roșii distruse de bombe, 
t'jie o relatare dureroasă 
gediei satului Sakiet-Sidi 
Publicînd amănunte cu 
re la agresiunea barbară a co- 
lonialiști.or, toate ziarele egipte
ne subliniază că alături de Fran
ța, Statelor Unite le revine răs
punderea totală pentru crima de 
ia Sakiet-Sidi Yussef.

★
PARIS 14. — Corespondentul 

Agerpres transmite :
Potrivit unui ordin primit d.n 

partea ministrului 
prefectul poliției din 
terzis mitingul de 
cu victimile din 
Yussef care urma să 
14 februarie în sala

In acest miting urmau să ia 
cuvîntul o serie de personalități 
ale vieții publice și culturale 
franceze pentru a înfiera acțiu
nile barbare ale avioanelor fran
ceze care au bombardat popu
lația pașnică din localitatea tu
nisiană Sakiet-Sidi Yussef. Pr.n- 
tre personalitățile care urmau să 
ia cuvîntul erau Claude Bourdet, 
redactorul șef al revistei „France 
Observateur“, scriitorul Jean Paul 
Sartre, Andre Phillippe, fost mi
nistru, deputatul radical Hernu, 
Pierre Lebrun, secretar al Con
federației Generale a Muncii și 
alții.

in

13 
?» 
la 
pe

ruinele 
Crucii 

consti- 
a tra- 

Yussef. 
privi-

de interne, 
Paris a in- 
sol. daritate 
Sakiet-Sidi 

I aibe loc la 
Wagram.

turile sociale, diversele opinii po
litice — în total 64 de organizații 
de tineret fi studenți.

dez, Irianul de Vest făcea parte 
din teritoriul Indiilor olandeze.

La 17 august 1945, poporul in
donezian a proclamat independența 
sa națională, independență pentru 
întreaga Indonezie — țară cuno
scută pînă atunci sub denumirea 
de Indiile olandeze.

însuși guvernul olandez a re
cunoscut, prin acordul încheiat la 
Lingardjati în anul 1946, că noul 
stat indonezian cuprinde tot teri
toriul Indiilor olandeze. Tratatul 
conferinței mesei rotunde din 1949 
a declarat că problema Irianului 
de Vest va fi rezolvată prin tra
tative. Mai mult încă, constituția 
olandeză, modificată în anul 1948, 
recunoștea clar că prin „Indone
zia" se subînțelege întregul teri
toriu al Indiilor olandeze.

Populată de aproximativ 
1.000.000 locuitori, bogată în re
surse naturale, neexploatate încă, . , 
cum ar fi petrolul, cărbunele și . nul de Vest. Poporul și îndeosebi 
chiar uraniul, cu vegetație luxu
riantă care se întinde pe o supra
față de 413.000 km. pătrați, Iria
nul de Vest constituie 20°/i> din 
teritoriul indonezian.

PENTRU REGLEMENTAREA
PAȘNICA A LITIGIILOR

In timpul care s-a scurs de la 
semnarea tratatului conferinței 
mesei rotunde poporul a sperat să 
rezolve problema Irianului de 
Vest prin tratative; de patru ori 
litigiul a fost supus Adunării Ge
nerale a O.N.U. Totul a fost însă 
de prisos. Colonialiștii olandezi 
au recurs la tot felul de mașina- 
țiuni pentru a-și întări dominația 
în Irianul de Vest.

Iată de ce guvernul a declarat 
că, deși va continua eforturile sale 
pe cale diplomatică, vom păși, „pe 
alte căi" bazate pe forța unită a 
poporului pentru a elibera Iria-

UNITATEA ESTE CHEZĂȘIA
VICTORIEI

Prin diversele sale organizații, 
poporul indonezian reînnoiește ce
rerea ca Irianul de Vest să fie 
eliberat.

Conștient de importanta vitală 
a unității, ca o condiție prelimina
ră indispensabilă pentru victorie, 
tineretul indonezian și-a strîns 
rlndurile sale. Din inițiativa sta
tului major al armatei a fost for
mată o comisie unificată a tinere
tului și a armatei; ea este com
pusă din reprezentanții a patru din 
cele mai importante organizații de 
tineret: Pemuda Demokrat, Pe- 
mucla Rakjat Gerakan, Pemuda 
Anshor și G. P. 1. (Tinerelul de
mocrat, Tineretul Popular, Mișca
rea tineretului Anshor, Mișcarea 
tineretului musulman indonezian).

Comisia unificată a fost susți
nută de către toate organizațiile 
de tineret reprezentînd toate pă-

tineretul a sprijinit poziția guver
nului.

La 28 octombrie 1957, într-o at
mosferă de mare entuziasm, tine
retul a sărbătorit „Ziua jurămîn- 
tului tineretului indonezian". Ea a 
constituit o vie manifestare a spi
ritului nostru anticolonialist.

Pe măsură ce lupta forțelor pa
triotice se întețește, reacțiunea în
cearcă să lovească din spate, în- 
curajînd acțiunile separatiste din 
unele regiuni împotriva guvernu
lui central, creînd tulburări în do
meniul economic, organizînd tot 
felul de acte de t'erorism țintind 
la răsturnarea guvernului Djuan- 
da, susținut astăzi energic de în
tregul popor. Tentativa de asasi
nare a președintelui Sukarno face 
parte din lanțul acestor uneltiri.

Granata azvîrlită împotriva pre
ședintelui Sukarno a rănit 163 de 
persoane și a ucis 9. Majoritatea 
victimelor erau elevi ai unei școli 
elementare. Acest atentat a stl'- 
nit mânia poporului și a tineretu
lui împotriva elementelor subver
sive aflate în solda colonialiștilor. 
De îndată ce guvernul a hotărît să 
interzică aterizarea pe teritoriul 
indonezian a avioanelor companii
lor aeriene olandeze, în rîndurile
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Recentul turneu al orchestrei filarmonice de stat „George E- 
nescu“ in Uniunea Sovietică, Finlanda și Suedia, ca și concertele 
dirijate la Londra de maestrul Constantin Silvestri s-au bucurat 
de succese uriașe, care au demonstrat popularitatea artei muzicale 
romînești peste hotare.

In numărul din 30 ianuarie, cunoscuta revistă franceză „Ex- 
press“ prezintă ilustrat discul „Si tnfonia a V a din lumea nouă“ de 
Dvorak dirijată de Constantin Silvestri și pentru care muzicianul 
romîn a și primit marele premiu al Academiei discului francez.

Ultimul concert in Anglia 
al maestrului C« Silvestri

Deși programul a cuprins două 
lucrări foarte cunoscute „Tiriies" 
scrie că „Silvestri a surprins șl 
pe cei mai rafinați muzicieni, 
care au găsit ceva nou și sclipi
tor în interpretarea sa".

Maestrul Silvestri a părăsit 
Anglia, plecînd în Belgia unde 
va dirija cîteva concerte.

LONDRA 14 (Agerpres). — 
corespondență specială.

Ultimul concert dirijat în An
glia de C. Silvestri la „Festival 
Hali“ din Londra, a cuprins Sim
foniile a 4-a și a 5-a de Ceai- 
kovski interpretate de orchestra 
„Philarmonia“. Un public nume
ros a aclamat pe dirijor și l-a 
rechemat de repetate ori.

Succesele grupului folcloric romîn în Italia
CAT ANI A 14 (Agerpres). — 

Corespondență specială : Ansam
blul de cînlece și dansuri al Sfa
tului popular al Capitalei R. P. 
Romîne a dat joi un spectacol 
în orașul italian Paterno. Specta
colul artiștilor romîni a avut loc 
în piața Vittorio Venetto în fața 
a 15.000 de spectatori. Dansurile 
populare românești, îndeosebi 
„Jocul din Transilvania“ și „Că-

lușarii“, au fost răsplătite cu a- 
plauze îndelungate. De asemenea, 
s-au bucurat de un mare succes 
cîntecele executate de orchestra 
de muzică populară romînească.

După spectacol a avut loc o re
cepție oferită de oficialitățile ora
șului. Cu acest prilej, artiștilor 
romîni li s-au oferit numeroase 
daruri.

Oaspe(i romîni în Grecia
ATENA. — In 13 

a.c., au făcut o vizită 
venind din Egipt, ministrul Co
merțului R. P. Romîne, Marcel 
Popescu, și Gh. D. Safer — ad-

februarie 
la Atena,

al ministrului Transporta
și Telecomunicațiilor, 
seara aceleiași zile, amba-

juncf
r.lor

In ,. __ , ____
sadorul R. P. Romîne la Atena, 
Ion Drînceanu a oferit un dineu 
în onoarea oaspeților romîni.

a

OMAGIU MEMORIEI 
LUI MARCEL CACHIN

PARIS 14. Corespondentul A- 
gerpres transmite :

încetarea din viată a tovară
șului Marcel Cachin, membru al 
Biroului Politic al Partidului 
Comunist Francez, conducător în
cercat al proletariatului francez,

tineretului s-a dezvoltat ideea de 
a ocupa întreprinderile coloniali
știlor olandezi, campania antico
lonialistă luînd în acest fel forme 
fi mai pronunțate. Sprijiniți pe 
deplin de muncitori fi de armată, 
tinerii patrioți au dat jos drape
lul olandez care flutura deasupra 
birourilor companiei olandeze de 
navigație, care controla comunica
țiile . între insulele Indoneziei. 
După aceasta a fost semnat actul 
de transferare a acestei întreprin
deri în proprietatea guvernului 
indonezian.

Acestei acțiuni a poporului și 
tineretului au urmat altele : nu de 
mult au fost ocupate întreprinde
rile N. V. Internatio, N. V. Geo 
Wehry, N. V. Borsumy, precum și 
toate băncile olandeze. Toate a- 
cestea s-au petrecut în ordine. 
Pentru a anihila eventualele unel
tiri ale colonialiștilor și ale elemen
telor care se găsesc în solda lor, 
guvernul a declarat atunci starea 
de asediu pe tot teritoriul Indo
neziei. Totodată el a declarat că 
apele înconjurătoare și care se gă
sesc între insulele arhipelagului 
indonezian se găsesc sub jurisdic
ția totală a Republicii Indonezia.

eminent militant al mișcării mun- 
citorești internaționale, a provoc 
cat o vie emoție în rîndul po
porului francez, al oamenilor 
muncii din întreaga lume.

In ziua de 13 februarie o dele
gație a Republicii Populare Ro
mîne, compusă din tovarășii 
Gheorghe Pascu, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R.P.R., M. 
Novac, vicepreședinte al Coini- 

al Planificării 
conducător al 

ro-

VICTORIA VA FI DE PARTEA 
POPORULUI INDONEZIAN

Lupta justă pentru independen
ța națională a fost puternic sus
ținută de popoarele din întreaga 
lume.

In numele a milioane de tineri 
din întreaga lume Federația Mon
dială a Tineretului Democrat s-a 
solidarizat cu cauza justă a po
porului și tineretului indonezian.

La conferința popoarelor afro- 
asiatice de la Cairo delegații și-au 
manifestat de asemenea solidari
tatea lor cu lupta poporului indo
nezian.

Pentru colonialism ceasul mor- 
ții a sunat de mult. Clopotele vor 
suna pînă ce el va intra în mor
mânt. Desigur că acest lucru se re
feră fi la colonialismul olandez 
care nu vrea să renunțe la Iria
nul de Vest.

STAS 3«fi3 - 63

tetului de «Stat 
din R. P. R., ________
unei delegații comerciale 
mîne care se află în prezent în 
Franța, Demostene Botez, delegat 
al R.P.R. la U.N.E.S.C.O., pre
cum și membri' ai Ambasadei 
R.P.R. la Paris s-au prezentat 
la redacția ziarului „L’Humani
té“ pentru a prezenta condolean
țe în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Marcel Cai 
chin. Delegația romînă a fost prii 
mită de tovarășii Etienne Fajon, 
director politic al ziarului „L’Hu
manité’ și Andre Still, redactor 
șef al ziarului „L’Humanité“.

In dimineața zilei de 14 fe
bruarie au venit să aducă un 
omagiu memoriei lui Marcel Ca
chin tovarășii Maurice Thorez,- 
Jeanette Vermeersch, Bennoit 
Frachon, ambasadorul U.R.S.S. în 
Franța, Vinogradov, precum șt 
numeroase alte personalități. Au 
fost prezentate condoleanțe din 
partea Președintelui Republicii 
Franceze, René Coty din partea 
lui Mauriche Schuman, președin
tele comisiei pentru afaceri ex
terne a Adunării Naționale Fran
ceze, Paul Boncour, fost ministru 
precum și din partea a nume
roase alte personalități ale vieții 
politice și culturale.

Delegafia C.C.
al P.C.U.S. la funeraliile 

tovarășului Marcel 
Cachin

PARIS 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 14 februa
rie a sosit la Paris pentru a 
participa la funeraliile lui Marcel 
Cachin, delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice formată Jî.. 
M. A. Suslov, membru al Pre
zidiului Comitetului Central al 
P.C U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și I. V. Kapitonov, 
membru al Comitetului Central 
al P.C.U.S.


