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Poporul romîn a întîmpinat cu bucurie 
și cu un sentiment de prietenie frățească 

pe solii poporului maghiar 
Delegația guvernamentală și de partid 

a R. P. Ungare a sosit în Capitală
Locuitorii Bucureșliului au fă

cut vineri la amiază o primire 
entuziastă membrilor delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. P. Ungare care a sosit in țara 
noastră — tovarășii ; Kâdăr ]â- 
noș, membru ' ' - -- -
prim secretar 
ministru de 
membru al 
C.C. al P.M.S.U., prim 
președinte cl Consiliului 
Miniștri ; Kallai Gyula, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., ministru de 
stat, președinte al Frontului Popu
lar Patriotic ; Szirmai lstvan, 
membru al C.C. al P.MS.U., șe
ful secției de agitație și propa
gandă al C.C. al P.M.S.U. ; Ne- 
metil Karoly, membru al C.C. al 
P.M.S.U., secretarul comitetului 
județean de partid Csongrad ; 
Sebeș lstvan, locțiitorul ministru
lui Afacerilor Externe ; Keleti 
Ferenc, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R.P.U. la Bucu
rești.

Delegația este însoțită de ex- 
perți și ziariști.

In gara Băneasa unde a avut 
loc primirea oficială, fluturau 
drapelele de stat ale R. P. Un
gare și R. P. Romîne. Pe pano
uri mari erau inscrise în limbile 
romină și ungară chemării in 
cinstea prieteniei de nezdruncinut 
care leagă popoarele romin și 
maghiar. Deasupra erau așezate 
portretele tovarășilor Kâdăr Jânoș 
ți Munich Ferenc, Gli. Gheorghiu- 
Dej și Chivu Stoica,

In intîmpinarea înalților oas
peți au venit tovarășii : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica,

din raionul Domnești
Gh. Dacă mergi în oricare sat sau cu oamenii. Nu s-a bătut cu pum- 

comună din raionul Domnești, re- nul în piept că face și drege, cum 
giunea București, întîlnești ceva 
nou. La Mihăilești, de pildă, s-a 
construit un incubator cu o capa
citate de 12.000 ouă. Căminul

' (Continuare în pag. lil a)

al Biroului Politic, 
al C.C. al P.MS.U., 
stat ; Apro Antal, 
Biroului Politic al 

P.MS.U., prim vice- 
ci Consiliului da

au pus umărul la toate 
obștești. Încrederea pe 
căpătat-o țăranii munci- 
raion în tineri, se vede 
în campania electorală.

Propunerile cetățenilor Tineri candidati ai F.D.P 
prind Yiata v

Se discuta despre treburile gos
podărești ale circumscripției elec-i, 
tprale nr. 63 din. raionul/ G1» 
Gheorghiu-Dej. >

. — CredjCS ar trebui să se înfiin
țeze,. un ,magazin alimentar — a 
spus un cetățean mai tn vîrstă.

. Propunerea a fost susținută șl 
de către alți cetățeni. .Era «nevoie. -v-~.- 
îhtr-adevăr Ide un asemenea rna- cultural din Grădinari, școlile e- 
gazin în cartier. La masa prezi- lementare din satul Prund, comu- 
diuluj un om'își nbtă cu grijă pro- na. Ciorogîrla și altele, au fost 
punerea făcută. «late in folosință de curînd. Apoi
.Peste cîteva file el a dat răspun- pOdul.dc beton de pe șoseaua 
s _ _ fit Domnești — București, podul de

De h întîmplarea de mai sus - Pesle N,eailov din comuna Bulbu- 
care s-a petrecut la întîlnirea can-' câta, cel de peste babar din la- 
didatului F.D.P., Gh. Pintilie, lanca și altele. Construirea șose- 
strungar la Complexul Grivița Ro- lei Bolintin — Crevedia, zeci de 

străzi pietruite, electrificarea co
munelor Mihăilești, Vîrteju, Dom
nești și multe altele — iată nu
mai cîteva exemple care sînt o- 
glinda hărniciei gospodarilor din 
raionul Domnești.

La toate aceste înfăptuiri, o 
contribuție de seamă și-au adus 
tinerii. Mobilizați de organizațiile 
U.T.M. și conduși de către comu
niști, ei 
acțiunile 
care au 
tori din 
și acum —
Printre cei propuși pe listele de 
candidați ai F.D.P. pentru alege
rile din 2 martie sînt și mulți 
tineri.

Să vorbim, de pildă, despre ute- 
mista Elena Enescu, referentă 
principală a sfatului popular co
munal Domnești. întreprinzătoare 
și corectă în serviciu, ea rezolvă 
prompt și conștiincios toate cere
rile oamenilor muncii. Pe linie de 
organizație, desfășoară o vie ac
tivitate. Propusă candidată în cir
cumscripția electorală comunală 
nr. 11 Domnești, tînăra s-a întîl- 
nit pînă acum de trei ori cu alei 
gătorii. Ea a discutat pe îndelete

ș:e, cu alegătorii din circumscrip
ția raională nr. 68 — ri-au trecut 
«jecît circa 8 sau 10 zile. Recent, 
cetățenii circumscripției au consta
tat cu bucurie cum propunerea lor 
prinde viață. Pe strada Șt. Fur
tună la nr. 131 a început amena
jarea unui magazin alimentar. 
Peste cîteva zile el va începe să 
deservească în mod curent cumpă
rătorii.

Pe strada Știrbei Vodă la nr. 53 
'(circumscripția raională „Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 27) s-a deschis 
zilele trecute un Aprozar. Pe șo
seaua Ciurel (circumscripția raio
nală nr. 137), în cartierul Giulești, 
și în alte cartiere ale raionului se 
lucrează la amenajarea unui centru 
de carne și a unor debite de tutun. 
De asemenea s-a început canaliza
rea pe strada Vasile Tudosc, s-a 
reparat strada Plevnei. strada Po- 
povăț... Și lista poate continua 
încă mult.

Istoria înfăptuirii acestor reali
zări ca și a altora, nu e prea ve
che. Ele își au origina tn propu
nerile pe care cetățenii raionului 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ din Capitală

bine spunea bătrînul Ilie Briceag, 
că făceau deputății burgheziei.

— Uite, nene Ilie, sau Iele 
Gherghina, spuneți ca să elcctri- 
ficăm ți ulița d-voastră. Eu vă 
sprijin cît pot. Dar cred că ar 
fi bine să procedăm ca cei din 
satul Ciutaci. Să săpăm noi gro
pile pentru stîlpi și să-i ajutăm 
pe muncitori, să-i ridice.

— Sigur, ai chibzuit bine — au 
zis oamenii.

— Căminul trebuie terminat 
pînă la toamnă. Ferestrele din 
față s-au pus deja. Trebuie însă 
curățit terenul din jurul lui. M-am 
sfătuit cu utemiștii. Ei au fost de 
acord cu propunerea mea. Dacă 
ne ajutați ți dumneavoastră ar fi 
bine.

■| Iată un alt exemplu. Aurel Dedu

NICOLAE BARBU

ALA TURI
DE TINERETUL LUPTĂTOR

J. ALPIN
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DIN COLONII
In fiecare an la 21 februarie în- națională s-a aprins, continuînd să 

treaga omenire progresistă cin- ardă tot mai vie. _____
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Tribuna oficială la mitingul din gara Băneasa

Cuvîntare 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej

a

Iubite tovarășe Kâdăr.
Dragi oaspeți, membri ai delegației guvernamentale și de partid 
Republicii Populare Ungare,

Solemnitatea 
înmînării 

unor decorații
Vinerașdupă amiază a avut 

lcc la Timișoara solemnitatea 
înmînării \ Ordinului „Apărarea 
Patriei" clasa a IH-a Atelierelor 
C.F.R. din localitate, distincție 
acordată cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a eroicelor lupte 
ale muncitorilor ceferiști și petro
liști din ianuarie-februarie 1933.

După citirea decretului Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
prin care se conferă înalta dis
tincție, tov. Ion Beldean, pre
ședintele comitetului executiv al 
sfatului popular regional, a feli
citat călduros pe feroviarii Ate
lierelor C.F.R. din 
urîndu-le noi succese 
pentru îmbunătățirea 
lui pe calea ferată.

In aceeași zi a avut loc solem
nitatea înmînării Ordinului 
„Apărarea Patriei" clasa a 11-a 
rafinăriei nr. 3 Pîoești-Teleajen.

S La Casa Alegătorului nr. 16 g
8 88 raionul „23 August“ tovarășa 8
8 8
8 Aurelia Constantinescu, candi- 8
^dată a F.D.P. pentru circ. 117 |
8 orășenească stind de vorbă |

8 cu tinerii Alex. Dragu și 8
Gheorghe Ungureanu
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stește memoria celor care s-au 
jertfit fi pe cei ce luptă împo
triva colonialismului. Sint zece 
ani de cind fiecare om cinstit 
iubitor de pace fi libertate tri
mite în această zi un salut fier
binte, frățesc, întregului tineret 
din colonii care luptă să se eli
bereze de sub jugul colonial. Cu 
fiecare an crește numărul celor ce 
se ridică împotriva colonialiștilor; 
mase de oameni care au fost 
ținute in întuneric secole de-a ria
dul își croiesc drum spre liber
tate. In anii de după cel de al 
doilea război mondial sistemul 
colonialist al imperialismului a 
continuat să se destrame intr-un 
ritm nemaicunoscut. Un număr de 
state, foste colonii, in urma largii 
mișcări de mase din sinul po
poarelor coloniale și dependente 
au reușit să se elibereze de sub 
imperialism. Aceasta a determinat 
ca tot mai multe colonii să se 
ridice la luptă pentru a-și cuceri 
drepturile, independența.

La 21 februarie 1946 marinarii 
flotei indiene s-au răsculat împo
triva asupritorilor englezi. Lor li 
s-a alăturat mii și mii de munci
tori, țărani, intelectuali in rindu- 
rile cărora se aflau numeroși 
tineri, tn Egipt 11.000 de stu- 
dlenți au cerut retragerea trupelor 
engleze. Cu toată represiunea 
autorităților, în urma . cărora au 
fost omorîți 90 de studenți, ei nu 
au cedat. ►

• Au trecut ani de atunci. Po
poarele asuprite au ințeles semni
ficația acestei jertfe. Multe dintre 
luptele care 
cununate de 
fost relevat 
solidaritate 
asiatice de
la care s-a văzut că popoarele co
loniale sini ferm hotărîte să rupă 
pentru totdeauna cu asuprirea co
lonialistă. Pe zi ce trece imperia
lismul colonialist suferă tot mai 
mari pierderi. Flacăra luptei pen
tru libertate fi independență

Ori cit s-ar strădui imperialiștii 
să-și mascheze exploatarea prin 
diverse tertipuri, popoarele colo
niale ridicate la luptă știu să se 
împotrivească, își cunosc, de-acum 
dușmanii. In epoca noastră impe
rialiștii americani încearcă să în
locuiască colonialismul clasic prin 
subjugarea popoarelor cu tot soiul 
de „ajutoare" înrobitoare, infiin- 
țînd diverse organizații cum ar fi 
S.E.A.T.O. sau Pactul de la 
Bagdad. Toate acestea nu repre
zintă altceva decit un mijloc de 
atragere a popoarelor pașnice în 
acțiuni agresive. .

Tuturor celor care luptă acum 
pentru eliberarea de sub colonia
lism, studenții bucureșteni le-au 
trimis salutul lor de prie
tenie și îmbărbătdre. Asisten
ța participantă la adunarea 
ținută ieri la Casa de cultură a 
studenților „Grigore Preoteasa" a 
aplaudat îndelung cuvîntbrca 
tovarășului Ștefan Birlea, membru 
al Biroului CC- al U.T.M., 
cum și cuvintele . rostite de 
denții străini invitați.

Scrisorile trimise de către 
siliile asociațiilor studențești
retului luptător din , colonii dove
desc că lupta și abnegația tinere
tului din colonii este sprijinită și 
cinstită și la, distanță de mii de 
kilometri, pe întregul glob-

M. VERDEȘ

pre
sta-

Con
tine- I

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, al Guvernului Republicii Populare Romine și al întregului 
nostru popor, adresez, din toată inima, urarea pe care o face po
porul nostru prietenilor săi: „Bine ați venit"!

Poporul romîn întimpină cu bucurie și cu un sentiment de prie
tenie frățească pe solii poporului maghiar, pe primul secretar <1 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar — tovarășul Jănos Kâdăr 
— pe tovarășii Apro Antal, Kallay Gyula și pe ceilalji membri ai 
delegației Republicii Populare Ungare.

Vizita dv. în Republica Populară Romină, dragi prieteni, va per
mite un schimb de păreri in spirit de Înțelegere tovărășească, asu
pra tuturor problemelor de interes comun pentru ambele țări.

Permiteți-mi să exprim convingerea că această vizită va aduce 
o mare contribuție la întărirea continuă a prieteniei și colaborării 
rodnice între popoarele și țările noastre, intre partidele noastre 
îrățești.

Prietenia romîno-magliiară se Întemeiază pe lupta popoarelor 
noastre pentru țeluri comune, pa solidaritatea noastră infernatio- 
na'istă.

In lecui vrajbei și urii cultivate secole de-a rindui de clasele 
exploatatoare, popoarele noastre, cinstind și Îmbogățind tradiția 
luptelor comune pentru libertate ale oamenilor muncii romîni și 
maghiari, au stabilit intre ele și dezvoltă neîncetat relații de co
laborare tovărășească si intr-ajutorare. '

Aceasta este ■ o prietenie de nezdruncinat.. care s-a dovedit in, 
stare să facă față oricăror încercări, o prietenie cum poațe țxista' 
numai între popoare care au scuturat 'pe vecie'jugut exploatări' 
și asupririi burgheze-moșitrești și făuresc umăr la umăr viața 
noiiă, sSciăiiStă. '

Sîntem hetărîți să consolidăm și. să întărim și pe ,vijtor prietenia 
noastră, convinși fiind că ea corespunde-intereselor , vitalei atîL ale 
poporului rcmîn cit și a'.e poporului maghiar, ea reprezentind in 
același timp un factor de seamă al întăririi păcii intre popoare și 
al unității indisolubile a lagărului socialist in frunte cu Uniunea 
Sovietică. Steagul socialismului și al păcii, steagul internaționa
lismului socialist și al prieteniei între popoare se află în miinlle 
incercaților conducători ai popoarelor noastre — partidele clasei 
muncitoare, călăuzite de învățătura marxîst-leninistă. Sub acest 
steag, popoarele noastre, alături de celelalte popoare ale țărilor 
socialiste, vor repurta noi și noi succese in construirea socialis
mului, apărarea păcii și asigurarea bunăstării poporului muncitor.'

Poporul nostru se bucură sincer, ca de propriile lui succese, de 
succesele talentatului și harnicului popor maghiar care, unindu-se 
tot mai strîns în jurul Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și 
Guvernului Revoluționar muncitoresc-țărănesc construiește socialis
mul în patria sa liberă.

Trăiască Republica Populară Ungară vecină și prietenă !
Trăiască prietenia frățească de nezdruncinat între poporul 

și poporul maghiar!
Trăiască pacea și prietenia intre popoare I

Timișoara, 
în viitor 

transportu-

firupul folcloric al Ansamblului de cîntece 
și dansuri al S. P. C.

Vineri s-a înapoiat în Capitală 
grupul folcloric al Ansamblului de 
cîntece și dansuri al Sfatului 
Popular al Capitalei care a luat 
parte la cel de-al V-lea concurs in
ternațional de folclor de la Agri- 
genlo (Italia) 
15-a sărbători 
rit".

După cum

in cadrul celei de-a 
a „Migdalului înflo-

s-a anunțat, dintre 
cele 15 țări participante la con
curs, grupul folcloric rominesc — 
alcătuit din 16 persoane și o for
mație de muzică populară — a 
obținut premiul 1 constând din 
macheta in aur a templului lui 
Castor fi Pollux. Publicul italian^

au urmat au fost in
succes. Acest lucru n 
ți în conferințele de 
ale popoarelor afro- 
la Bandung fi Cairo,

romîn

Tovarășii Kâdăr Jătios și Gheorghe Gheorghiu-Dej răspund entuziastei manifestații făcute pe 
traseu de oamenii muncii din Capitală Foto E. CS1KOȘ

tovarășului Kâdăr Jânos
Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej!
Dragi tovarăși și prieteni 1

în numele delegației guvernamentale și de partid ungare, 
exprim sincera noastră bucurie pentru faptul că, făspunzind ama
bilei dv. invitații, putem întoarce vizita pe care au tăcut-o in Un
garia, in noiembrie 1956. tovarășul Gheorghiu-Dej — prim se
cretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ronnn, 
•care se bucură de dragostea și respectul poporului ungar — și 
'alți tovarăși cdnducăthrț ai poporului romin.

Vă mulțumim cu recunoștință și din toată inima pentru pri
mirea dv. caldă, prietenească și pentru acest cadru sărbătoresc 
care ne onorează.

Regretăm și astăzi faptul că în noiembrie 1956, cu ocazia 
’vizitei delegației romîne la Budapesta, nu v-am putut asigura o 
primire festivă, sărbătorească care, exprimînd sentimentele 

•noastre, ar fi fost demnă de conducătorii Republicii Pepu are 
Romine, prietene.

Noi am primit atunci vizita dv. cu sinceră recunoștință. Nu 
am avut atunci' posibilitatea să exprimăm în mod corespunzător 

înalta prețuire pe care o acordăm reprezentanților poporului ro- 
m'n, pentru că pe vremea aceea noi înșine, poporul nostru, ne 
aflam în luptă cu rebeliunea contrarevoluționară provocată și 
^sprijinită de imperialiști. Nu vom uita că atunci in mijlocul bubui
tului armelor, dv. ne-ați întins o mină prietenească și ne-ați adre
sat o singură întrebare : cu ce -și in. ce fel ne-ați putea ajuta, de 
ce are mai măre nevoie poporul ungar ? La această întrebare, 
noi v-am arătat greutățile noastre, iar dv. ați răspuns imediat 
printr-un ajutor concret, politic și economic.

Este o bucurie pentru noi să vă spunem dv., prietenii noștri ade- 
vărați, că acum, cind. întoarcem vizita dv., poporul ungar trăiește 
în condițiile consolidării puterii populare, cu totul diferite de cele 
din noiembrie 1956 cind ne-ați vizitat țara. Cu ajutorul frățesc al 
Uniunii Sovietice și al popoarelor celorlalte țări frățești printre 

'.care și al poporului Republicii Populare Romine, poporul ungar 
a rfespins'șl a zădărnicit de atunci încercările antipopulare ale 
imperialiștilor, burgheziei reacționare, trădătorilor revizioniști de 
a nimici cuceririle sale socialiste și de n-l arunca din nou in robia 
vechii lumi capitalisto-moșierești. Poporul nostru este recunoscă
tor și va purta întotdeauna o profundă recunoștință adevăraților 
săi prieteni — între care și fraților noștri romîni — care l-au 
ajutat să biruie pericolul grav care-1 amenința.

Noi nu numai că am respins atacul dușmanilor poporului un- 
gar, dar am vindecat în mare parte rănile pricinuite de aceștia, 

, restabilind viața normală a poporului și a Republicii noastee 
Populare. Poporul Republicii Populare Ungare continuă marea 
operă a construirii societății socialiste. Marea încercare prin care 

• am trecut, ne-a cerut grele sacrificii și ne-a provocat pagube 
uriașe dar ea ne-a și călit, înarmindu-ne cu învățăminte impor
tante.

Partidul Muncitoresc Socialist Ungar urmează astăzi o linie 
politică clară și consecventă. In ce privește obiectivele sale poli
tice unitare și bine definite și in conformitate cu acestea am 
zdrobit pe trădătorii revizioniști ai clasei muncitoare, făcind in 
aceiași timp totul pentru ca greșelile cunoscute in timpul vechii 
conduceri să nu se mai poată repeta. Guvernul nostru traduce iti 
viață politica partidului, politică sprijinită de masele credincioase 
socialismului ale poporului ungar. Majoritatea covîrșitoare a po
porului muncitor își duce munca de construcție 
jurul partidului, sprijinidu-l in lupta dusă pentru 
lismului și a păcii.

(Continuare în pag. lll-a)

strins unit in 
apărarea secta»
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s-a înapoiat în țară 
presa și ceilalți participanți la 
concurs au fost unanimi in a apre
cia însușirile artistice ale dansato
rilor noștri : vioiciunea și măies
tria execuției dansurilor ; pito
rescul costumelor, frumusețea me
lodiilor interpretate de reprezen
tanții folclorului rominesc. Grupul 
folcloric al Ansamblului Sfatului 
Popular al Capitalei a repurtat 
frumoase succese și în orașele 
Poterno, Taormina, Sciacca, Pa- 
lermo, Roma unde au prezentat 
după concurs mai multe specta
cole la care au participat aproape 
200.000 de persoane.

( Agerpres)

Vizita delegației 
guvernamentale și de partid 

a R. P. Ungare 
ia Consiliul de Miniștri

. Vineri după amiază membrii roș. Con.stanțin Pirvulțscu, DumF 
delegație^ guvernamentale Și de tru Cernu, Leonie Răptu, general 

colonel Lebntin Sălăjan, Ștefan 
__  Voitec, Ion Gh. Maurer. Janos 

Szirmai lstvan, Nemeth Fazekaș, Vladimit Gheorghiu. Al. 
Bitlădeanu. Atanase Joja. Anton 
Moisescu, Avram Bunaciu, G'i. 
Stoica.

Conducătorii de stat și dc 
partid romîni și maghiari ,s-au 
întreținut îndelung înțr-o atmos
feră prietenească, deosebit de 
cordială.

partid a R. P. Ungare, tovarășii : 
Kâdăr Jânos, Apro Antal, Kallai 
Gyula, f ’
Karo'.y, Seb.es lstvan și Keleti 
Perene, au făcut o vizită la Con
siliul de Miniștri al R. P. Romîne.

Oaspeții au fost primiți de 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol. Emil Bodnăraș. Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Alexan
dru Drăghici, Alexandru Mogliio- (Agerpres),
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De vorbă cu L asili Tiorkin IMRE UNGAR
Pe marginea unui tablou înfățișîncJu-l pe ostaș

...De pe pînza purpurie 
Tiorkin s-a desprins ușor: 
„Mă prezint la datorie 1“ 
Am răspuns curtenitor...

„Vin’ cu noi pe 
Zise-un marinar.
„Aș veni cu dumneavoastră. 
Dar... am fost infanterist I"

marea-albastră I“ 
Eu — trist :

Iată-1 deci: la fel ca-n carte. 
Ca-n poemul ce-1 citești — 
Cîrn, cu o buclă într-o parte, 
Cu gropițe ștrengărești.

Iac-un altul : ,,’N multe rînduri 
Am luptat noi temerari :
Vino să schimbăm păminturi, 
Să clădim orașe mari !“

Ne-am aprins cîte-o țigară 
(Vorba s-a-nchegat firesc) 
....„De pe front veni-ntr-o scar, 
(Treișpe ani se împlinesc).

„Ba cu noi Tiorkin, băiete,“ 
Altul o ținea mereu.
„Vai, de-ai ști ce mîndre fete...“ 
(Auzeam și-oftam din greu).

Amintirea vie încă 
M-atrăgea ca un făcut: 
Schițe, noapte grea și-adîncă, 
Văi prin care ne-am bătut.

Umede tranșei săpate, 
Praf și mărăcini și scrum —- 
Flăcări, lagăre ghimpate, 
Zări nedeslușite-n fum...

Urme-adinci războiul lasă... 
(Auzeam parc-un cuvînt) : 
„Bătălie sîngeroasă 
Nu de glorie ne pasă 
Ci de viață pe pămint!“ •)

...Pe peron, la-ntors, îmi pare 
Multe fete-mi dară ghes — 
Aruncîndu-mi cîte-o floare. 
Surizîndu-mi cu-nțeles.

Coboram voios în gară 
Cînd, răsare-un combainer: 
„Tiorkin ! Bun venit în țară, 
In colhoz vreau să te cer!“

„Dar mai lasă-1 măi, dă-i pace !“ 
(Sparse vorba-un alt amic) 
In uzină știu că-i place!
(Hai, și-om discuta un pic!...)

*) Din „VasiH Tiorkin“ de Al. 
Tvardovsky.

Revenea iar : „De-unul singur
Nu-i rău ; da-i mai bine-n doi 1 
Cît privește
Las’ c-avem

casă, linguri, 
de grijă noi 1“

Ce mai cale
M-aș fi dus
(Vezi că vorbele aceste 
Drept la inimă mi-au mers!)

și poveste, 
și-n univers :
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(ionot Adagio in si minor de Mo- 
zart, pagină funebră tulburătoare 
din ultima perioadă a vieții com
pozitorului, studiile in mi bemol 
major și mi bemol minor de Cho- 
pin, Rapsodia nr. 13 de Liszt și 
piesa din ciclul „Pentru copii“ de 
Bartok (dată în supliment). Carac
terul inegal al interpretării era 
determinat de anumite contrac- 
(iuni în pasaje de virtuozitate și 
de o inconsecvență a tempilor 
ceea ce știrbea unitatea construc
ției.

Dar dincolo de aceste scăderi, 
adevărata artă pe care ne-a ofe
rit-o Intre Ungar în cele mai bune 
momente ale recitalului, va stărui 
în amintirea noastră evocindu-ne 
figura acestui eminent slujitor al

O scenă din noul film rominesc „Ciulinii Bărăganului“, care va rula In curînd pe ecranele cine, 
matografetor noastre

Tinere talente pe scenă
..mhiiiiifuiiifirjiiiiiiiihiitiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiitiiiiiiiiiiiiiiyiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHihiiiiiiiiii! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

Insă cit ai zice pește
Și-alte cereri m-au străpuns: 
Toate spuse ostășește, 
Toate fără-un gînd ascuns.

Și atunci o vorbă clară
Tuturor avui de spus 1 
„Peste tot muncește-n țară 
Tiorkin — el, soldatul rus“

Da I — mi-e dragă țara-ntreagă, 
Și-oamenii mi-s dragi la fel, 
Și de toate strîns mă leagă 
Viața, c-un vrăjit inel.

Să muncesc și-n munți și-n stepe, 
De la sud și pin’ la nord, 
Căci la toate se pricepe 
Cel care-a luptat pe front“.

...A plecat. La-ntors acasă, 
Parcă-1 auzeam cîntînd : 
„Bătălie luminoasă, 
Nu de glorie ne pasă 
Ci de viață pe pămint!“...șoseaua Volokolamskului •:

..Mă depărtez de-al Moscovei versant. 
Sub sîngerii amurguri iarba arde.

' Crai-nou, pe cer, îmi pare-un comandant 
Care, pe grupe, stelele-și împarte.

Și, din trompeta lui cînd a sunat: 
Se-nfiorase stepa de aramă.
Ca-n farmec peisajul s-a schimbat; 
.Prezentul fuge, parcă — se destramă.

Vai, nu mai văd nici stele și nici flori. 
Și nici cîntări nu mai aud din zare — 
Ci trec deasupra-mi numai nori și nori 
Și corbi de foc și fulger de trasoare.

Mesteceni se tîrăsc ca invalizi — 
Se sprijină în cîrje — arse ramuri — 
Iar pe șosea, ca niște mari omizi, 
Vin tancuri negre și vin negre flamuri.

Pămint, văzduh și ape — la un loc — 
Stau pe-un morman aprins de dinamită, 
Și vîntul șuieră cu limbi de foc, 
Și moartea dă tîrcoale mai cumplite.

Coloane vin scrîșnind din Vest și Sud 
Iar zgomotul de roți e-un ris satanic — 
Dar Moscova, prin timpuri o aud — 
Chemîndu-și fiii la atac vulcanic.

Și, douăzeci și opt, din cei mai buni, 
S-aruncă sub șenile, cu grenade: 
„O, Patrie, vei ști să ne răzbuni; 
Cu-a noastre vieți îți facem baricade !“

...Eroii dorm in stepă, fără glas, — 
De ierburi mingîiați, de ramul veșted... 
Crai-nou s-apleacă—și-ntr-un scurt popas 
Le-aprinde tainic stele roși la creștet...
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Cînd a orbit Imre Ungar, avea 
doi ani Despre eroismul cu care 
a căutat să înfrîngă infirmitatea 
sa, despre credința extraordinară 
în muzică pe care a dovedit-o de-a 
lungul vieții s-ar putea scrie mul
te. Dacă nu ar fi fost decît acest 
aspect al destinului său și încă 
Imre Ungar te putea pasiona. Dar 
ceea ce te mișcă cel mai mult la 
Imre Ungar nu este drama sa 
personală ci arta sa; compasiunea 
se transformă in comuniune arti
stică și aceasta este cea mai sub
limă izbîndă a eminentului muzi
cian maghiar care a reapărut, de 
curînd, intr-un recital, la Ateneul 
R.P.R. Pe semne că reîntilnirea cu 
publicul bucureștean — care-i fă
cuse și acum două decenii și acum 
vreo zece ani o călduroasă primi
re — i-a provocat pianistului o 
mare emoție, care și-a pus pece
tea îndeosebi asupra primei părți 
a programului. Apoi insă, încetul
cu încetul, această nervozitate s-a muzicii, 
micșorat și Imre Ungar a dat a- 
devărata măsură a profundei sale 
sensibilități muzicale. Momentele 
culminante ale recitalului. au apă
rut a fi cele două „Menii" (Cîn- 
tece de jale.) de Bela Bartok și 
dansurile din Marossek de Zoltan 
Kodaly (primul din lunga serie 
de suplimente pe' care a fost silii 
să le dea) precum și mazurca în 
la minor de Chopin. In aceste 
creații, delicatețea trăirii și reali
zării, profunzimea expresiei și în 
același timp caracterul ei direct au 
cucerit auditoriul, fără rezerve. 
Sonorități învăluitoare, realizate 
cu un tușeu fin, te prindeau, te 
sensibilizau și-fi transmiteau un 
patetic mesaj artistic în care se 
contopeau glasul compozitorului șl 
cel al interpretului. Ar fi nedrept 
să neglijăm și alte tălmăciri care, 
deși inegale, au fost de înalt ni
vel. In acest sens se cuvine men-

FR. SCHAPJRA

VICTOR HUGO - Marion) 
Delorme — Hernani — tea- j 
tru. In romînește de Tudor j 
Măinescu și V. Staicovlci. ] 
Colecția „Biblioteca pentru 
toți“ j

416 pag. — 6.50 lei
E.S.P.L.A. j 

MARCEL BRESLAȘU - Gri- { 
vița Roșie — poem — Edi-I 
fia a Il-a, 32 pag. 3,50 lei 1 
broșat ; 12 Iei cartonat I

Ed. tineretului )
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EUSEB1U CAMILAR - Cel 
din urmă 
108 pag.

apostol — nuvelă
— 2,50 lei

E.S.P.L.A.

) 
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cotne- 
.— ------------ ... versuri
de Ion Marin Sadoveanu. 
Colecția „Biblioteca pentru 
toți“. 176 pag. - 3,25 lei 

E.S.P.L.A.

JVILIS LAȚIS— Patria pîer- 
' dută — roman. Colecția 

„Cutezătorii" — fa romi- 
nește de Ticu Archip șl 
Igor Blok. 340 pag. — 6,50 
lei. Ed. tineretului

La Studioul Experimental al In
stitutului de Teatru spectatorul — 
și poate mai ales cel tinăr — gă
sește o ambianță foarte plăcută șl 
binevoitoare. O sală mică, lu
minoasă, cu plasatori amabili, 
unde totul respiră tinerețe, seriozi
tate creatoare, dar și veselie, unde 
plnă și programele sint deosebit 
de simple, cu miros proaspăt de 
tipar, trase la un gheștetner în fe
brilitatea pregătirilor premierei șl 
unde un colectiv numeros, tehnic 
și administrativ muncește cu sirg 
pentru a pune tn valoare talentul 
incontestabil al unui pumn de ti
neri prieteni ai Thaliei, studenți și 
absolvenți ai Institutului care se 
pregătesc temeinic pentru ca
riera de actor. Serile de 
premieră sint aici adevărate săr
bători, izbucniri nestăvilite de en
tuziasm, aplauze la scenă deschi
să, lacrimi de bucurie, strigăte, 
„Bravo Florin, Bine Cuzia, Bravo 
Poldy..." Aci fac cunoștință tinerii 
actori cu laurii primelor succese 
sau cu greutățile celor dinții neca
zuri pe care ți le oferă scena. Am
prenta vlrstel răzbate cu putere 
de sub costupifiip, țip . epocă ale 
„Vicleniilor lui Scapin“ sau „Peer, 
Gynt“, irumpe pe cărările fante
ziei solicitată de Cassona tn „Co
pacii mor in picioare".

Bagheta sigură a maestrului 
Ion Finteșteanu a știut însă să-și 

.subordoneze intențiilor sale, avin- 
'tul și calitățile acestui colectiv, 
in recenta înjghebare in spirit ca- 
ragialian a unor momente dra
matizate alături de „O noapte 
furtunoasă“,. ,

Alese nu tocmai judicios, însă 
respecitnd un criteriu acceptabil— 
acela de a fi fost mai puțin repre
zentate pîhă acum, — cele cinci 
momente alături de piese de debut 
ale lui Caragiale, oferă publicului 
un spectacol viu și tineresc, dar 
mai ales unitar. Spectatorul este 
Introdus în atmosfera București, 
lor din vremea lui Caragiale, cu 
afișe ce-l îmbiau pe cetățeanul

mondețt de altă dată să petreacă 
o seară la grădina „Union", să 
se aboneze la Vocea Patriotului 
Naționale sau să-și petreacă reve
lionul 1879 la „Gambrinus". Un 
băiat care schimbă afișele — 
„Astă seară — Momente de DL 
1. L. Caragiale" — Un cadru so
nor adecuat epocii șl cortina gal
benă pe care o diră maron a schi
țat în fugă un cartier bucureștean 
al timpului, se retrage desvăluin- 
du-ne citeva exemplare ale nemu
ritoarei galerii de tipuri create de 
Caragiale: de la conu Mandache. 
fericit și susținut de calitățile... 
„diplomatice" a(e fermecătoarei 
sale soții, pînă la Nae „politicia
nul înfocat" din ,,Situațiune", de la 
pisălogul șl stupidul Nae lonescu 
la cele trei „tinere țațe", din „Five 
O’clock". O mențiune aparte splen
didului moment „Căldură mare" 
realizat la nivelul unui humor sec. 
Ai impresia că te afli în fața unui 
ioc de ping-pong la care parte
nerii — actorii Cosma Brașoveanu 
șl Florin Piersic — „țăcănesc" 
mingea timp de zece minute fără 
s-o scape, cu un calm imperturba
bil, copleșiți de zăduful unei cani
cule zdrobitoare.

Cele șapte personaje ale „Nopții 
furtunoase" susțin și ele diapazo
nul viu și plin de umor al specta
colului. O singură distonanță : ac
trița Draga Mihal, foarte bine de 
altfel în Veta, nu sa încadrează 
prin stilul său de joc, exagerat de 
„simplu" aici, colectivului de in- 
terpreți care se străduiește să im
prime culoare personajelor lui Ca
ragiale. Dar cum fiecare premieră 
ne-a obișnuit aci cu cel puțin o 
revelație, avem bucuria că putem 
semnala acum nu mai puțin de... 
trei: Cornel Dumitrașcu — un ta
lent promițător, foarte natural în 

. șugubățul. Spiridon ; Stela Popescu 
Și Rodica Tapalagă, cu multă de- 

' zlnvoltură și vervă, deosebit de 
realizate în schițe ca și în „Noap
tea furtunoasă". (Stela Popescu șt 
Zița).

Spectacolul ne-a relevat doi in-

terpreți ideali ai operei Iul Cara
giale, care probabil că vor mai a- 
vea un cuvint de spus tn viitoarele 
întruchipări ale personajelor mare
lui clasic pe scenele noastre. Cos
ma Brașoveanu talent complex, 
inepuizabil în. comedie, creează cu 
mult haz tipul unui pierde-vară, 
unui om de nimic, sîcîitor și plic
tisitor in schițe și un Jupîn Dumi- 
trache, îngimfat, timp, și cu multă 
grijă pentru mindria lui de' negus
tor și proprietar. Gh Popovici- 
Poenaru ne schițează tipul cetă
țeanului care în lipsa unor preo
cupări serioase se autoadmiră in 
postura de politician înăscul și 
convins sau tn aceea a . unui soț 
care știe să valorifice farmecul 
Soției în interesele sale proprii. In 
lpingescu, Popovici îl secondează 
prompt pe juptn Dumitrache in ac
țiunile ca și în gîndurile sale.

Dacă în prima parte a spectaco
lului Radu Voicescu reprezintă cu 
mijloace sobre un Conu lancu ce 
se amuză copios alături de public 
pe seama eroilor săi, în Rică Verb- 
turiano folosește volubilitatea șl 
pentru a ne zugrăvi pe acest june 
demagog Florin Piersic creionează 
un Chiriac care-și cunoaște bine 
scopul pe care-l urmărește, Adela 
Mărculescu — corectă intr-un rol 
episodic.

Cadrul plastic pe care-l conferă 
Traian Nițescu spectacolului este 
deosebit de original și sugestiv; in 
interiorul unui circular negru pe 
care o pastă albă tremurată con
turează un aspect al Bucureștiulul 
1879, se succed panourile pictate 
ale schițelor.

Un nou spectacol care servește 
calitățile unor actori. încă la înce
put de drum, cărora maestrul Fin
teșteanu le-a oferit o lecție de mi
nuțiozitate șl inteligență regizo
rală.

Ca (ncheiere o întrebare : De ce 
se promovează cu atîta timiditate 
în cadrul Studipului,. Experimental, 
elementele aciualidui an IV ac
torie 2 . ■

CORNEL CRISTIAN

Natalia Dudinskaia 
din U.R.S.S., într-o

și Constantin Sergheev, artiști ai poporului 
scenă din baletul „Lacul Lebedelor“ de 

Ceaikovschi
Foto: Agerpres.

Turneul baletului din Leningrad

Fermecătorul grai al dansului
Ca să poți scrie și citi, pentru 

a putea să-ți exprimi pe această 
cale gindurile și sentimentele, tre
buie să înveți mai întîi un număr 
bine stabilit de litere, apoi cutn se 
asociază ele pentru a alcătui dife
rite cuvinte, în sfîrșit cum poți 
combina aceste cuvinte pentru a 
forma o propozițiune sau o frază. 
Și in arta dansului există un 
„alfabet" pe care cei ce vor să 
devină dansatori îl învață în mulți 
ani de studiu greu. După cum, de 
pildă, cuvintul „artă“ (l-am ales 
fiindcă-i in temă) poate fi scris 
frumos sau urît, tot așa în dans 
o piruetă sau un arabesc pot fi 
bine sau rău executate. Toți dan
satorii știu să facă piruete dar 
unii smulg aplauze iar alții lasă 
publicul complect indiferent.

Aceste considerațiuni ar părea 
că n-au nici un rost în cazul de 
față. Cu toate acestea, din com
plexul de impresii pe care specta
colele baletului din Leningrad le 
provoacă celor ce le-au văzut, se 
desprind și acestea privitoare la 
felul în care dansatorii leningră- 
deni știu să folosească binecunos
cutul și, dacă vreți, obișnuitul 
„alfabet“ al dansului clasic.

Dacă atunci cînd vezi „Lacul 
lebedelor“, „Giselle“ sau „Floarea 
de piatră" atenția și admirația îți 
sint împărțite in mai multe 
direcții : libret, muzică, coregrafie 
și interpretare ; asistînd la recita
lurile prezentate de oaspeții noștri 
te simți îndemnat, fără voie, să 
urmărești aproape numai ceeace 
înlr-un cuvînt se numește „măies
tria" dansatorilor.

Uimitoare măiestrie ! Este de 
neînchipuit cită artă știu ei să 
creeze într-o simplă ridicare pe 
țpointe, înlr-un arabesc, într-o 
piruetă, într-o ridicare pe braț».

in primul rînd te izbește faptul 
că de la prima solistă și pînă la 
cel din urmă membru al colecti
vului, toți știu să folosească minu
nat acest „alfabet“ despre care 
pomeneam, transformîndu-l într-un 
limbaj nespus de fermecător. Se 
simte că toți au învățat să „scrie“ 
sub îndrumarea atentă a unui das
căl genial și necruțător totodată. 
N-am văzut niciodată fotografia 
Agripinei Vagariova — dansatoare 
și profesoară căreia școala de 
balet din Leningrad îi datorează 
enorm — dar admirînd omogeni
tatea, armonia și perfecțiunea teh
nică a corpului de balet în „Spăr
gătorul de nuci“ sau „Baiaderka", 
întrezăream parcă privirea exi
gentă cu care această desăvîrșită 
artistă urmărea fiecare mișcare a 
elevilor ei. Și nu este de mirare 
că ei, astăzi, execută cu aceeași 
neîntrecută măiestrie o ridicare pe 
vîrfuri (să zicem echivalentul lite
rei „A") sau „Binătorul și pasă
rea“ după Grieg — un adevărat 
poem al durerii și dragostei.

îmi spunea odată cineva : „nu 
înțeleg cum poți diferenția un 
balerin de altul. Toți fac aceleași 
piruete sau salturi, toți se ridică 
la fel pe vîrfurile picioarelor“. Mi 
s-a părut inutil să încerc să-i ex
plic dar puteam să-i spun doar 
că mulți oameni știu să scrie, dar 
unii înșiră cuvintele fără nici un 
sens iar alții compun tragedii sau 
poeme.

Ceeace este îneîntător la dansa
torii leningrădeni — și recitalurile 
ne-au ajutat mai mult decît orice 
să constatăm aceasta — este felul 
în care știu, după necesități, să 
fie sau soliști de mare valoare, 
sau simpli membri ai ansamblului, 
să fie lirici sau dramatici, de a 
finețe aproape aeriană sau de un

temperament răscolitor, să dea 
celor mai elementare și obișnuite 
mișcări de dans o diversitate și 
o strălucire greu de cuprins în 
cuvinte.

Pe Irina Kolpakova, artistă 
emerită a R.S.F.S.R., o văzusem 
susținînd cu multă măiestrie difi
cilul rol al Katerinei din „Floarea 
de piatră". Am revăzut-o execu- 
tind cîteva variațiuni în „Giselle“ 
și „Baiaderka", interpretînd pe 
Mașa în „Spărgătorul de nuci“ 
sau dansînd un vals de Chopin. 
Afară de rolul ICaterinei — în 
celelalte, asemănătoare ca gen — 
dispunea numai de posibilitățile 
de exprimare ale dansului clasic. 
Cu toate acestea nu a fost nicio
dată la fel, în fiecare din ele miș
cările ei aveau un alt sens. Și-a 
păstrat însă mereu un farmec 
cuceritor, o sensibilitate și o finețe 
cu totul excepționale.

Ninel Kurgapkina, artistă eme
rită a R.S.F.S.R. a fost în „Gi
selle“ o pură și aproape imaterială 
stăpînă a nimfelor „vila". în 
duetul din „Flăcările Parisului" 
s-a transformat într-o Jeanne care 
exprima în fiecare salt, în fiecare 
din amețitoarele ei piruete, ceea 
ce în mod obișnuit se numește 
„spiritul francez“, agerimea și scli
pirea inteligenței, temperamentul 
sglobiu și neaslimpăral. Iar în 
Falsul de Mojkovski ne-a apărut 
ca o tînără din zilele noastre 
care-și exprimă, sub soarele și 
printre florile primăverii, nepoto
lita bucurie de a trăi și de a iubi.

La Boris Bregvadze, artist al 
poporului al R.S.F.S.R., am admi
rat mai întîi, aceeași mare capa
citate de adaptare la fiecare rol, 
de trecere de la o personalitate la 
alta prin executarea unor mișcări 
tsparent aceleași — în sensul cerut 
de personajele respective. în Batir

din „Șurale“ prin piruetele în aer 
și salturile executate parcă fără să 
atingă pămîntul dansatorul sfida 
gravitația și toate legile ei, dar nu 
pentru a uimi doar, ci pentru a 
exprima curajul, forța, intesitatea 
sentimentelor eroului. în Filip din 
„Flăcările Parisului", aceleași 
mișcări aproape, exprimau de astă 
dată dorința de libertate, puterea 
clasei pe care o reprezenta, hotă- 
rirea de a înfăptui visul poporu
lui Care a cucerit în acele zile 
Bastilia.

Boris Bregvadze este în același 
timp un admirabil partener capa
bil să se adapteze cu multă pri
cepere temperamentului artistic 
al partenerelor sale. L-am văzut 
alături de Dudinskaia, Zubkov- 
skaia și Kurgapkina și de fiecare 
dată părea că nici un alt dansator 
nu s-ar putea potrivi mai bine cu 
fiecare din ele.

Am vorbit doar despre acești 
trei dansatori, dar ei întruchipează 
acele caracteristici ale colectivului 
leningrădean despre care pome
neam mai sus, care se regăsesc nu 
numai la maeștri ca Dudinskaia 
Sergheev, Șelest sau Zubkovskaia 
ci și la acea admirabilă pleiadă de 
tineri dansatori ca Alia Osipenko, 
Galina Ivanova, Emma M.encionok, 
Alexandr Gribov, l, Uksușnikov, 
Semionov și alții. Despre fiecare 
din ei s-ar putea scrie nesfârșite 
pagini.

Acum cînd au mai rămas puține 
zile pînă la despărțirea de acest 
minunat colectiv de artiști, nu ne 
rămîne decît să le mulțumim pen
tru clipele de ineîntare pe care ni 
le-au produs, asigurîndu-i că fer
mecătorul grai al dansului lor ne 
va rămîne întotdeauna în minte și 
în inimi.

LUCIA BOGDAN

Meridiane cinematografice

VIRTUTEA Șl PERFIDIA El
La Istanbul, Neapole ți Pi

reu, la Palermo și Atena ci
nematografele pot fi ușor con
fundate cu barurile de noapte. 
Intr-o privință barurile sînt 
chiar mai rezonabile, au un fel 
de onestitate negustorească, 
dacă se poate spune așa, nu 
promit marea cu sarea. Afi
șele multor filme occidentale, 
in speță americane, joacă ro
lul tîrfelor care roiesc în jurul 
barurilor, dar a unor tîrfe mai 
trecute, mai disperate, mai fără 
scrupule. Ele se dezvăluie cu 
dezinvoltură. „Violatorii“, „Fe
cioara de aur“, „Dumnezeu a 
făcut femeia“, „Noaptea bărba
ților“, „Cele trei fețe ale Evei“, 
„Pușca glorioasă". Dacă printr-o 
întîmplare filmul e mai cu
minte. mai la locul lui, tîrfa 
de pe afiș tot provocator îți va 
zimbi. După afișe nu poți să-ți 
dai seama de conținutul fil
melor ; o femeie goală le pa
tronează pe toate, fără excep
ție. Adeseori, cetățeanul oare
care vrind să nimerească în 
iad, ajunge împotriva convin
gerilor sale etice și filozofice, 
în plin „paradis“.

Deși ți se promit toate sen
zațiile posibile de la violuri în 
plină zi, pînă la împușcături 
în plină noapte, deși sălile sînt 
confortabil construite, cu ho
luri largi și plăcute, cu fotolii 
moi și comode, deși poți să 
fumezi liniștit în timpul spec
tacolului, majoritatea sălilor 
de cinematograf sint goale. Ex
plicația stă desigur în prețu
rile foarte ridicate (în Italia 
de pildă un bilet costă 300 de 
lire, adică echivalentul unei 
sticle de vin roșu sicilian), dar 
și în invazia de filme stupide, 
în majoritatea lor producții ale 
caselor de filme americane.

Cîteva dintre aceste filme se 
vor și morale și umane, chiar 
și intelectuale. E o anume ca
tegorie de filme destinată ce
tățeanului mijlociu. Știindu-1 
mai familist și mai decent îl 
duc spre viciu după o preala
bilă baie de virtute ca să nu 
se sperie onestul pe drum și 
să se întoarcă pocăit la neva
stă și copii. Majoritatea acestor 
filme au o singură filozofie ; 
modul de viață american. Teh
nica cinematografică e cu a- 
devărat ireproșabilă, toate sau 
aproape toate filmele sînt lu
crate în culori pentru cinema
scop, fotografia e impecabilă, 
sonoritatea desăvîrțită. Dar 
îți trebuie o* mare naivitate ca

să crezi că tot ce se întîmplă 
pe ecran are o cît de vagă con
tingență cu viața. Nici cu ge
niul nu se poate apăra o cauză 
pierdută, dar realizatorii cu 
pricina ar putea dovedi cel 
puțin talent.

La Istanbul am văzut „Fe
cioara de aur“ care mi-a pri
lejuit revederea cu Rosano 
Brazzi mai frumos și mai plat 
ca niciodată. Eroina principală 
a filmului era și surdă și oar
bă și mută. O doamnă miloa* 
să o ia sub ocrotirea sa. Apoi 
ui se arată cum cîțiva magnați 
își rup bucățica de pîine de 
la gură ca să ajute fetei să 
devină normală. Un val de fi
lantropie bîntuie în toată lu
mea. Soluția vine de acolo de 
unde nu se aștepta spectatorul 
naiv, dar exact de acolo de 
unde era clar c-o să vie ca fil
mul să producă senzație. A- 
mântui ocrotitoarei se îndră
gostește de frumoasa și neferi
cita fecioară. Individul rabdă 
o zi. rabdă două și în cele din 
urmă o seduce. Odată devenită 
femeie, eroina își recapătă și 
auzul și vederea și glasul. Chiar 
dacă admitem că ,mu aduce 
anul ce aduce ceasul“, ni se 
pare oricum prea mult.

Dar tocmai cînd toată lumea 
credea că drama se sfîrșește, 
intr-un chip penibil dar ori
cum fericit, de-abia atunci 
crește în intensitate. Ocrotitoa
rea vrea să-l ucidă pe aman
tul care a trădat-o. Fata, deși 
devenită normală, se simte în
grozitor de prost. Finalul fil
mului ne îndreaptă spre un 
fel de Gide, ne lasă să ghicim 
că fetei îi pare rău că vede 
și aude, că regretă frumoasele 
vremi ale purității și suferin
ței. Desigur, drama de con
știință a unei fete care-și re- 
eiștigă sănătatea cu prețul pro
fanării unor sentimente intime 
putea să fie, pentru cine voia, 
un subiect de film.

Dar nimic nu-i argumentat 
interior ; filmul e d perfidă 
aglomerare de momente tari, 
de trucuri senzaționale. Reali
zatorii au simplificat și vulga
rizat înadins drama ca să ne 
poată arăta „generozitatea“ 
magnaților americani, să ne 
poată descrie mai plastic sce
na violului. Drama, în tot ce 
avea ea omenesc și adevărat, 
s-a spulberat sub invazia vul
garității devenind un biet pre
text pentru scene violente.

„Cele trei fețe ale Evei“ re
prezintă un caz patologic. O 
femeie nu are două personali
tăți, ceea ce s-ar mai fi putut 
înțelege, ei trei personalități. 
Și toată această contradicție 
psihologică e foarte exact dis
tribuită în timp. O zi e o soție 
credincioasă, în cealaltă zi e 
un fel de cocotă, iar în altă zi 
o femeie gravă și foarte serioa
să. Dacă filmul n-ar fi fost stu
pid ar fi fost sinistru. Pros
tia, oricît ar părea de curios, 
îl salvează, îi atenuează carac
terul macabru, ceea ce dove
dește că bătrîna și înțeleaptă 
prostie nu trebuie niciodată 
disprețuită.

Amuzante ca invenție propa
gandistică sînt filmele care 
împletesc moralitatea cu imo
ralitatea, lucrurile simpatice și 
drăguțe cu minciunile cele 
mai deschise. Unii cineaști a- 
mericani au ajuns la conclu
zia. ceea ce oricum este un 
progres, că viciul nu poate fi 
transportat cu siguranța că va 
ajunge la destinație decît cu 
ajutorul virtuții celei mai 
caste. Așa se face că omeneș

tile virtuți au ajuns niște ere. 
dincioase ajutoare ale viciului, 
sprijinindu-1 să mai facă încă 
un pas înainte. Sînt așa-numi« 
tele filme drăguțe, roze și ve
sele. care se termină fericit. 
Am văzut două asemenea fii- 
me : „O cenușăreasă la Paris“ 
și „Fetele trebuie să placă“. 
In amîndouă filmele forțele re- 
zonabilității înving, fetele a- 
lungă falsele ispite și se căsă
toresc cu cine le e drag. Dar 
pînă să ajungă aici, ni se mai 
arată că americanii sînt pri
miți cu multă dragoste la Pa- 
ris, că prinții zahărului și me- 
canicii se bat pe umăr prie
tenește, că oricine-i băiat deș
tept poate să ajungă el să a- 
suprească pe alții decît să fie 
asuprit el. Toate aceste elogii 
la adresa modului de viață a- 
merican par naivilor mâi con
vingătoare cînd peste ele dom
nește aureola unei iubiri re
zonabile. Iată de ce, între fil
mele care proclamă deschis 
crima, aceste virtuți perfide 
mi se par mai imorale.

TEODOR MAZILU

Scenă dht piesa „Zile de februarie” de LI viu Bratoloveanu, la 
Teatrul C.F.R. Giulești
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«

Poporul romîn a intimpM cu bucark 
$1 cu un sentiment de prietenie irâfcascâ 

pe solii poporului maghiar
r '(Urmaro din poj. l-o)

Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
roș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
țescu, Alexandru Drăghici, Con
stantin Pimulescu, D. Coliu, L. 
Răutu, general colonel L. Sălăjan, 
Șt. Voitec, 1. Gh. Maurer, J. Fa- 
zekaș, VI, Gheorghiu, Al. Bîrlă- 
deanu, A, Joja, A, Bunaciu mem
bri ai C.C, al P.M.R., membri ai 
guvernului, conducători ai organi
zațiilor obștești și instituțiilor cen
trale, academicieni, generali 
ofițeri superiori, reprezentanți 
presei romîne și străine.

Au fost de față șefii unor 
tiuni diplomatice acreditați 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

La ora 14, trenul sosește în 
gară. Coboară membrii delegației 
în frunte cu tovarășul Kadar Ja
nos, .tovarășul Alexandru Moghio- 
roș și celelalte persoane oficiale 
care i-au însoțit de la intrarea 
pe teritoriul țării.

Tovarășii Kadar Janos și Gh. 
Gheorghiu-Dej sa îmbrățișează.

fi 
ai

mi
la

Membrii delegației și conducătorii 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
guvernului R. P. Romîne își 
strîng prietenește mîinile.

Un grup de pionieri îi încon
joară pe oaspeți și le oferă buche
te de flori.

Fanfara intonează imnurile de 
stat ale R. P. Ungare și R. P. Ro
mîne.

Tovarășul Kadar Janos însoțit 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
trece în revistă compania de onoa
re. Membrilor delegației le sînt 
prezentați apoi șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, membrii guvernului și 
membrii Comitetului Central al 
P.M.R. prezenți la sosire.

In piața gării Băneasa oaspeții 
dragi din R. P. Ungară erau aș
teptați de zeci de mii de bucu- 
reșteni. ,

La mitingul care a avut loc a 
luat cuvîntul tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej, prim secretar al C.C. al 
P.M.R., oare a adresat oaspeților 
o călduroasă urare de bun venit. 
Zecile de mii de oameni ai mun
cii primesc cu puternice ovații și

urale cuvintele tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej.

A luat apoi cuvîntul în acla
mațiile asistenței tovarășul Kadar 
Janos, prim secretar al C.C. al 
P.MS.U.

In marea piață răsună însufle
țite aclamații. Oamenii muncii 
exprimă hotărîrea lor de a întări 
continuu prietenia și unitatea ță
rilor lagărului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică, de a apăra 
cu fermitate pacea.

Oaspeți, împreună cu conducă
torii partidului și guvernului se 
îndreaptă apoi spre reședința ce 
le-a fost rezervată.

Tovarășii Kadar Janos, Apro 
Antal, Gh. Gheorghiu-Dej și Chi
vu Stoica, într-o mașini deschisă 
apoi ceilalți membri ai delega
ției și persoanele oficiale venite 
în întâmpinarea lor, străbat șo
seaua Kiseleff printr-un adevărat 
zid viu format din mulțimea lo
cuitorilor Capitalei care au venit 
purtând flori, drapele ungare, ro
mîne și roșii să salute pe înalții 
oaspeți.

(Agerpres),

Cu V î n ta r e a
tovara Jànos Ràdar

Entuziaste manifestații de prietenie 
fată de solii poporului frate maghiar

Pe întreg parcursul străbătut Tov. I. iMoangă a înfățișat oas- 
de la graniță pînă la București, peților marile progrese obținute 
delegația guvernamentală șl de în dezvoltarea regiunii în anii re- 
partid a R, P. Ungare a foșt în
tîmpinată cu căldură de mulți
mea muncitorilor, țăranilor mun
citori și intelectualilor care au 
ținut să-și exprime sentimentele 
de prietenie față de poporul frate 
ungar.

Oprirea trenului special în sta
țiile de pe parcurs și chiar trece
rea prin micile halte a prilejuit 
tot atîtea puternice manifestări 
ale prieteniei de nezdruncinat ce 
leagă popoarele noastre unite 
strîns în marea familie a țărilor Craiova salutul oamenilor "munci 
socialiste. '■

Pretutindeni, pe parcurs, flutu
rau drapele romînești și maghiare, 
steaguri roșii. Peste toț----
rate buchete de flori au 
rite membrilor delegației ca semn 
al prieteniei.

In regiunea Craiova delegația 
a sosit în cursul serii de joi. La 
Vîrciorova, înalții oaspeți au fost 
întînțpinați de tovarășul Cornel 
Fulger, prim secretar al comite
tului regional Craiova al P.M.R. 
Peste 5.000 de locuitori fli vechiu7 
lui oraș de pe malul Dunărij aș
teptau, sosirea oaspeților. Tovară
șul Kadar Janos și ceilalți mem
bri ai delegației ay Qoborîțîn 
mijlocul mulțimii care îi aclama 
îndelung.

Continuînd,u-și. că.l|tQri,a, trenul 
special a -vineri' difnineața
la Craiova. Peste 30.000 de locui
tori aj orașului au venit să salute 
pe conducătorii poporului ma
ghiar, Vecin și tovarăș în mitnca 
și lupta comUnă de făurire a so
cialismului. Președintele sfatului 
popular al orașului, tov. Dumitru 
Aruștei i-a întîmpinat cu tradi
ționala pîine cu sare și urări de 
bun sosit.

In piața gării a avut loc un 
mare miting.

Tovarășul Ioan Moangă, preșe
dintele sfatului popular al regiu
nii, în numele oamenilor muncii 
din regiunea și orașul Craiova a 
salutat pe oaspeți exprimînd con
vingerea că vizita delegației gu
vernamentale și de partid a Re
publicii Populare Ungare în frun
te cu tovarășul Kadar Janos va 
duce la continua întărire a prie
teniei și colaborării frățești între 
popoarele noastre.

Poporul romîn a spus vorbi
torul — a urmărit și urmărește 
cu multă admirație eroismul cu 
care poporul frate maghiar, în 
frunte cu clasa muncitoare din 
Republica Populară Ungară, con
dusă de Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar luptă pentru -conso
lidarea statului muncitoresc țără
nesc, pentru vindecarea rănilor 
pricinuite de contrarevoluție, pen
tru ridicarea nivelului economiei 
naționale și a bunăstării oame
nilor muncii.

gimuluj democrat popular, subli
niind hotărîrea oamenilor muncii 
din regiune de a munci pentru 
înflorirea patriei, pentru binele și 
fericirea poporului muncitor.

In numele delegației guverna
mentale și de partid ungare a 
luat apoi cuvîntul tovarășul Ne- 
meth Karoly, membru al C.C. al 
P.M.S.U., secretarul comitetului 
județean Csongrad al P.M.S.U.

După ce a transmis oamenilor 
muncii din orașul și regiunea

nenuma- 
fost ofe-

din R. P. Ungară, vorbitorul a 
exprimat satisfacția membrilor 
delegației pentru posibilitatea de 
a cunoaște direct succesele po
porului frate vecin. Tov, Nemeth 
Karoly a subliniat că însăși dez
voltarea orașului Craiova este un 
exemplu al succeselor po-porului 
romîn pentru construirea socia
lismului.

Nouă, ungurilor, a arătat în 
continuare vorbitorul, orașul dv. 
ne amintește de numele conducă
torului revoluționar din 1821, Tu
dor Vladimirescu. Cu 120 de ani 
mai tîrziu, Divizia revoluționară 
„Tudor Vladimirescu“ a pornit la 
luptă pentru libertatea 'poporului 
romîn, vărsîndu-și sîngele și pen
tru eliberarea poporului ungar. Și 

„ Doj^aiugurii, cinstim memoria 
glorioasă 'a' marilor luptători ro
mîni pentru libertate.

Arătînd că în cei 10 ani care 
au trecut de la semnarea Tratatu
lui ungaro-romîn de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, 
legăturile dintre cele două țări 
s-au dezvoltat continuu, vorbito
rul a spus în încheiere ; Vă făgă
duim că vom face totul pentru 
dezvoltarea și mai largă a aces
tor legături, pentru continua a- 
dîncire a relațiilor frățești un- 
garo-romîne.

Zecile de mii de participanți la 
miting, care au salutat cu entu
ziasm în mijlocul lor pe condu
cătorii poporului frate maghiar 
și-au exprimat solidaritatea și 
sentimentele lor tovărășești față 
de clasa muncitoare din R.P. Un
gară care, zdrobind încercările 
imperialiștilor de a întoarce Un
garia în robia capitalisto-moșie- 
rească, continuă azi cu fermitate 
opera de făurire a vieții noi, so
cialiste.

După miting, în piață se încing 
hore. Conducătorii poporului ma
ghiar se prind Și ei în joc. E ve
selie. E o manifestare sinceră, de 
adevărată prietenie.

Cînd trenul părăsește gara mii 
de mîini flutură baticuri luîndu-și 
rămas bun de la oaspeții lor.

Străbătînd regiunea, membrii 
delegației guvernamentale și de 
partid a R. P. Ungare au 
însoțiți de tovarășii Cornel

ger, prim secretar, al Comitetului 
regional Craiova al P.M.R. și 
loan Moangă, președintele sfatu
lui popular al regiunii.

La Piatra Olt trenul a intrat 
în regiunea Pitești. In gară, tov. 
Sandu Constantin, președintele 
sfatului popular al regiunii Pi
tești i-a întîmpinat pe oaspeți 
urîndu-le bun sosit. Mulțumind 
pentru primirea făcută, tovarășul 
Kadar Janos a transmis un salut 
frățesc din partea oamenilor 
muncii maghiari.

Două pioniere s-au apropiat de 
oaspeți și adresîndu-se tovarășu
lui Kadar Janos l-au rugat să 
transmită salutul lor pionierilor 
din R.P. Ungară. Tovarășul Ra
dar le îmbrățișează și le făgă
duiește că le va îndeplini do
rința.

La Pitești, pe peronul gării, în 
întîmpinarea delegației au venit 
mii de locuitori ai orașului. Un 
grup de tinere îmbrăcate în pito- 
reștile costume naționale ale re
giunii au oferit flori oaspeților. 
In numele oamenilor muncii din 
orașul și regiunea Pitești, mem
brii delegației au fost salutați 
de tov. Matei Ștefan, primul se
cretar al comitetului regional Pi
tești al PJV1.R.

Mulțumind pentru primirea 
deosebit de călduroasă făcută, to
varășul Kadar Janos a spus: 
„Noi vă dorim să obțineți noi suc
cese pe tă-rîm politic, și .economic. 
Vă urăm să întăriți necontenit 
țara, regimul democrat-popular 
deoarece aceasta întărește și pa
tria noastră“.

Ca semn al dragostei și prie
teniei, oaspeților le-au fost oferite 
în dar marame de borangic și 
mici butoiașe din lemn sculptat 
ce simbolizau una din princi
palele bogății ale regiunii, viile 
șl livezile.

în ovațiile puternice ale miilor 
de oameni, trenul special părăse
ște gara continuîndu-și drumul 
spre București.

fost
Ful-

Spectacolul de gală
de la Teatrul de Operă și Balet

Vineri seara la Teatrul de 
Operă și Balet al R.P.R. a avut 
loc un spectacol de gală dat în 
cinstea delegației guvernului 
Republicii Populare Ungare și a 
Comitetului Central al Partidului

altele selecțiuni din compozitorii 
romîni și maghiarț George 
Enescu, Fr. Liszt, Bella Băr- 
tok, Tiberiu Brediceanu, pre
cum și din oratoriul „Tudor Vla- 
.dimiresțu“_ __ ____ _______ . de Gheorghe Dumi- 

Muncitoresc Socialist Ungar în trescu, piese de. Huska, un frag- 
frunte cu tovarășul Kadar Janos. ment din baletul „Haiducii“ de 

Hilda Jerea, arii din opere, piese 
instrumentale și simfonice din 
muzica universală.

Programul a fost susținut de 
orchestra simfonică a Filarmo
nicii de Stat „George Enescu“, 
dirijată de Mircea Basarab, corul 
și orchestra ansamblului de 
cîntece și dansuri al M.F.A.J 
dirijate de colonel Dinu Stelian, 
artist emerit, cu concursul artiș
tilor emeriți Ion V&cu, Vladimir 
Oriov, Irinel Liciu, Gabriel 
Popescu, Dagobert Bucholz, pre
cum și al soliștilor Ladislau 
Konya, Teodora Lucaciu, Pușa 
Niculescu, Gheorghe Cotovelea și 
Cornel Stavru.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

La sfîrșit tovarășul Kadar 
Janos însoțit de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a mers 
în mijlocul artiștilor cărora le-a 
oferit flori și i-a felicitat cu 
căldură pentru spectacolul pre
zentat.

In foaierul Operei înalții 
oaspeți au fost întîmpinați de 
conducători' Partidului Muncito
resc Romîn și ai guvernului 
Republici; .Populare Romîne pre
cum și de numeroși membri ai 
C.C. al P.M.R., miniștri, demni
tari de stat, oameni de artă si 
cultură, activiști de partid și de 
stat.

Apariția în sală a membrilor 
delegației guvernamentale și de 
partid a R. P. Ungare în frunte 
cu tovarășul Kadar Janos și a 
conducătorilor partidului și gu
vernului noțștru în frunte cu 
tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și 
Chivu Stoica a fost întîmpinată 
da aplauze îndelungi.

Au asistat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare 
Ungare și Republicii Populare 
Romîne.

Spectacolul a cuprins între

Cu cîteva zile in urmă in sala 
teatrului de stat din Pitești s-au 
adunat la sfat președinții gospo
dăriilor agricole colective din re
giune, ai întovărășirilor agricole, 
brigadieri și colectiviști fruntași, 
directori ai stațiunilor de mașini 
și tractoare, ingineri agronomi, 
activiști de partid și de stat.

Consfătuirea a avut un dublu 
scop. Intîi să treacă în revistă 
realizările obținute de unitățile 
agricole cooperatiste din regiune 
și căile prin care au fost acestea 
înfăptuite. In al doilea rînd, par
ticipanții, invățind unii din expe
riența celorlalți, să stabilească o 
serie de obiective a căror realizare 
să contribuie la continua întă
rire economico - organizatorică a 
gospodăriilor colective și întovă
rășirilor agricole.

Din lucrările consfătuirii a reie
șit că numai în anul 1957 sec
torul cooperatist al agriculturii 
regiunii Pitești a crescut cu a- 
proape 40.500 familii și 51.500 
hectare teren. La sfîrșitul lunii 
ianuarie a anului in curs cele 960 
unități cooperatiste cuprindeau 
peste 77.000 familii șl aveau în 
proprietate peste 99.000 ha 
agricol.

Important este nu numai 
terea numărului familiilor 
au pășit pe calea agriculturii so
cialiste, ci și dezvoltare^ conș
tiinței colectiviste a acestora, a 
interesului față de munca in co
mun. preocuparea lor sporită față 
de consolidarea și sporirea avu
tului obștesc. La consfătuire s-a 
subliniat astfel că. comparativ cu 
anul 1956, in anul trecut numă
rul colectiviștilor care au efectuat 
mai puține ziie-muncă față de 
numărul stabilit a scăzut cu 14 
la sută, evidentiindu-se in acea
stă privință colectiviștii din Mo- 
goșeni, Curtișoara, Jugureni, Stoi- 
cănești etc. Paralel cu acest fapt, 
în multe gospodării colective a 
existat o preocupare deosebită 
față de economisirea zilelor, 
muncă, printre altele și pe sea
ma reducerii personalului admi
nistrativ și de conducere căruia 
i-au fost atribuite (in medie pe 
regiune) numai 12,65 la sută din 
numărul total de zile-muncă.

Grija față de sporirea avutului 
obștesc și a valorii zilei-muncă 
a crescut față de anii precedenți. 
Aceasta s-a concretizat în măsu
rile luate pentru sporirea produc
ției la ha., în dezvoltarea unor 
ramuri de producție rentabile.

teren

creș- 
care

(Urmare din pag. I-a)

lată de ce putem afirma că 
astăzi Republica Populară Un
gară și Partidul revoluționar al 
clasei muncitoare ungare sînt 
mai puternice decît înainte de 
rebeliunea contrarevoluționară. 
Speranțele și planurile imperia
liștilor în legătură cu țara noa
stră au fost zădărnicite, astăzi 
Ungaria stă din nou cu fermitate 
în lagărul socialismului și al 
păcii.

Noi crpdem că numai în acest 
fel muncitorii, țăranii și intelec
tualii unguri pot să vă mulțu
mească pentru ajutorul pe care 
ni l-ați acordat în acele vremuri 
grele..-

Dragi tovarăși și prieteni 
nomini I

Noi am venit acum, în țara dv. 
pentru ca pe caiea schimburilor 
directe de păreri și a tratative
lor și prin contactul personal să 
adincim și să dezvoltăm și mai 
mult încercata noastră prietenie. 
Dorim să lărgim, spre binele am
belor popoare legăturile politice, 
economice și culturale dintre cele 
două țări, buna colaborare spre 
avantajul nostru reciproc. Vrem 
să strîngem și mai mult legătu
rile dintre partidele noastre prin

schimb de experiență și o infor
mare reciprocă. Dorim să întărim 
legăturile dintre cele două po
poare și țări democrat-popuiare, 
legături care constituie parte 
integrantă a unității strînse, de 
nezdruncinat a popoarelor țări
lor socialiste, frățești.

Dorim să intensificăm efortu
rile noastre comune în interesul 
problemei centrale și cele mai 
importante probleme a omenirii, 
apărarea păcii.

Cunoscînd năzuințele identice 
ale Partidului Muncitoresc Ro
mîn și guvernului Republicii 
Populare Romîne, sîntem încre
dințați că vizita și activitatea 
delegației noastre guvernamen
tale și de partid în Republica 
Populară Romînă va fi fructuoa
să și bogată în rezultate.

Delegația noastră a adus cu 
sine și vă transmite salutul fier
binte al poporului muncitor din 
R. P. Ungară.

Trăiască prietenia veșnică din
tre poporul 
mîn !

Trăiască 
vincibilă a 
lui și al păci: !

In numele tuturor membrilor 
delegației noastre vă mulțumim 
încăodată pentru această primire 
caldă, frățească.

ungar și

unitatea 
lagărului

poporul ro.

și forța In- 
socialismu-

Masă intimă oferită de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

în cinstea delegației guvernamentale 
și de partid a R. P. Ungare

Vineri seara tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., a oferit o masă 
intimă la casa de oaspeți a Con
siliului de Miniștri in cinstea de
legației guvernamentale și de 
partid a R. P. Ungare în frunte 
cu tovarășul Radar Janos, mem
bru al Biroului Politic, prim-se-

cretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, ministru 
de stat care ne vizitează țara.

Au luat parte membrii delega
ție; guvernamentale și de partid 
a R. P. Ungare, precum și con
ducătorii de stat și de partid ai 
R. P. Romîne.

Depunerea unei 
la Monumentul
Vineri după amiază, la ora 

16,30 delegația guvernamentală 
și de partid a R. P. Ungare, în 
frunte cu tovarășul Radar Janos 
a depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au participat 
tovarășii : Chivu Stoica, Petre 
Borilă, Alexandru Moghioroș, 
general colonel Leontin Sălă- 
jan, Vladimir Gheorghiu, Avram 
Bunaciu, Florian Dănălache, 
Dionisie Ionescu, Anton Vlădoiu, 
generali și ofițeri superiori ai 
Forțelor Armate ale R. P. Romîne, 
reprezentanți ai presei

Pe platoul din fața Monumen
tului Eroilor Patriei se afla un 
mare număr de cetățeni ai Capi-

coroane de fiori 
Eroilor Patriei
talei veniți să salute pe reprezen
tanții de seamă ai poporului 
ungar.

O companie de onoare cu 
muzică și drapel a prezentat 
onorul. Fanfara a intonat imnu
rile de stat ale R. P. Ungare și 
R. P. Romîne. Apoi, tovarășul 
Radar Janos și ceilalți membri ai 
delegației depun o coroană de 
flori albe și roșii. Delegația gu
vernamentală și de partid a R. P. 
Ungare a păstrat un moment de 
reculegere în memoria eroilor 
romîni.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea companiei de onoare.

(Agerpres)

In secția rotărie vagoane a Atelierelor C.F.R. Grivița Roșie, maistrul Eugen Dănilă, veri, 
fică împreună cu Gh. Ioniță calitatea unui nou grup de roți.

Foto: Agerpres
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Propunerile cetățenilor Informații

(Urmare din pag. l-a)

le-au făcut cu prilejul întîlnirilor 
cu candidați! F.D.P.

Sfatul popular al raionului „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ a acordat o aten
ție deosebită propunerilor făcute 
de cetățeni cu prilejul acestor în- 
tîlniri. O comisie specială, în 
frunte cu un vicepreședinte al Sfa
tului popular, a centralizat pentru 
a putea fi urmărite mai ușor, toate 
propunerile alegătorilor.

— Intîlnirile oandidaților cu ale
gătorii au constituit Un prilej deo
sebit de folositor în atragerea 
practică a maselor la gospodărirea 
treburilor obștești ale raionului, 
obișnuiește să spună tov. N. Con- 
stantinescu, vice președinte al co
mitetului executiv al sfatului po
pular raional ..Gh. Gheorghiu- 
Dej“.

Așa și este. Cu prilejul acestor 
înttlniri, cetățenii au făcui diferite 
propuneri prețioase, au dat suges
tii sfatului popular, s-au angafat 
să participe în mod efectiv la rea
lizarea propunerilor făcute pentru 
o mat bună gospodărire și înfru
musețare a raionului.

Multe dintre propunerile alegăto-

torilor, care au putut sau pot fi 
înfăptuite imediat, s-au luat mă
suri să se realizeze. Foarte multe 
propuneri edilitar-urbanistice (pri
vind introducerea canalizării, a Iu- 
mini electrice, înființarea unor dis
pensare, a unor centre de lapte, 
magazine alimentare GOSTAT, re
pararea de clădiri, amenajarea u- 
nor solare, parcuri, terminarea ci
nematografului din cartierul Mi
litari, lărgirea bulevardului Liber
tății și multe altele) au și fost in
troduse în planul de activitate pe 
lunile următoare al comitetului 
executiv al sfatului popular raio
nal.

Alte peste 300 de, propuneri, pri
vind construcții de amploare (in
troducerea. gazului metan, prelun
girea liniei tramvaiului 13, ame- 
najarea unor terenuri sportive, 
etc.) și care nu pot fi realizate din 
bugetul actual al sfatului popular 
raional sau care întrec atribuțiu- 
nile acestuia, au fost înaintate Co
mitetului executiv al sfatului popu
lar al Capitalei.

După cum se vede și în raionul 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ din Capitală 
propunerile alegătorilor sînt 
mărite și traduse în viață.

Tineri candidați ai F.D.P. 
din raionul Domnești

(Urmare, din pag. l-a)

e. secretarul comitetului U.T.M. și 
directorul căminului cultural din 
comuna 'Cornetu. Organizația 
U.T.M. pe care el o conduce e 
fruntașă pe raion. Munca cultura
lă cunoaște o vie activitate. Ca 
director al căminului el a contri
buit la formarea echipei de tea
tru, a celei de dansuri și a coru
lui. Despre transformarea socia
listă a agriculturii, el a ținut mul
te conferințe. Apropiat de oa
meni, el le vorbește acum — fiind 
propus candidat în circumscripția 
electorală comunală nr. 16 Cor- , 
netu — despre ce trebuie făcut în 
viitor. Școala din satul Glogorea- 
nu e pe terminate. Tinerii și 
vîrstnicii trebuie să pună umărul . 
alături de el ca școala să fie gata i 
cît mai curînd. i

ur-

ță-Și tînărului Nicolae Nica, 
ran întovărășit, sătenii i-au acor
dat cinstea de a figura pe listele 
de candidați ai F.D.P. în circum
scripția electorală raională nr. 15. 
El a muncit pentru întărirea în
tovărășirii din Vîrtejn. La electri
ficarea comunei, el a muncit vo
luntar multe zile. La fel, și la 
construcția căminului. Oamenii îl 
știu harnic și priceput și au toa
tă încrederea în el.

S-ar mai putea vorbi despre tî- 
nărul Cornel Caehi, inginer agro
nom, vicepreședinte al sfatului 
popular raional-Domnești, propus 
candidat al F.D.P. în circumscripția 
electorală raională nr. 9, de tînă- 
ra țărancă Maria Popescu, candi
dată £n circumscripția electorală 
comunală nr. 9 Domnești și des
pre mulți alți tineri.

îndatoriri importante
PENTRU TINERII COLECTIVIȘTI ȘI ÎNTOVĂRĂȘIȚI
DIN REGIUNEA PITEȘTI
Astfel, folosind metode agroteh
nice superioare, gospodăriile co
lective din regiune au obținut o 
producție medie de 1586 kg. grîu 
la hectar și 2.134 kg. porumb, 
depășind cu 15 la sută la griu 
și 30 la sută la porumb produc
țiile obținute de țăranii muncitori 
cu gospodării individuale. Au fost 
gospodării ca aceea din Stoică- 
nești care, pe 210 hectare, a ob
ținut o producție medie la hec
tar de 2800 kg. griu, iar colecti
viștii din Stoborești de pe o par
celă de 12 hectare au recoltat 
108.000 kg. porumb.

Creșterea animalelor — 
tant izvor de venituri 
gospodăriile colective — 
stituit, de asemenea, o preocupa
re pentru colectiviștii din regiu
nea Pitești. Astfel, în anul 1957 
au revenit ia suta de hectare 7,8 
capete taurine, 1,2 vaci de
lapte, 9,1 porcine și 83 oi. 
Din păcate, această creștere s-a 
făcut, după cum a reieșit din lu
crările consfătuirii, mai mult prin 
cumpărări și prea puțin prin pră- 
silă, fapt care a făcut ca în multe 
părți fermele să fie alcătuite din 
animale de rasă inferioară, slab 
productive. Astfel, producția me
die de lapte de vacă a fost de 
numai 945 litri într-o perioadă 
de lactatie, numărul de purcei la 
o fătare a fost redus, lina pe 
cap de oaie de asemenea. De a- 
ceea și cifrele care reprezintă 
contractarea acestor produse cu 
statul au fost destul de mici in 
anul 1957; 1.746 hectolitri lapte, 
9.930 kg. lînă, 18,5 tone carne.

Ca o consecință firească, veni
turile totale obținute anul trecut 
de gospodăriile agricole colecti
ve din regiunea Pitești, cu toate 
că au fost cu 51 Ia sută mai 
mari ca,in anul 1956, nu sînt pe 
măsura posibilităților.

Preocuparea colectiviștilor față 
de dezvoltarea, avutului obștesc 
s-a concretizat în 1957 în crește-

rea acestuia cu aproape 6.500.000 
lei, ajungînd astfel la suma de 
peste 45.000.000 lei. Este o creș
tere apreciabilă, dar care nu re
flectă In întregime posibilitățile 
pe care le au gospodăriile colec
tive din regiunea Pitești. Sînt

toate sectoarele de activitate ale 
gospodăriei colective și îndeosebi 
în cele mai importante și mal 
grele (creșterea animalelor, po
micultură, legumicultură) tinerii 
pot să aducă un aport prețios la 
sporirea veniturilor gospodăriei.

însemnări pe marginea unei consfătuiri

impon- 
pentru 
a con

gospodării colective ca cele din 
Oarja, Pădureți, Rătești, Siliștea 
și altele care în anul trecut n-au 
alocat nici un leu pentru fondul 
de bază. Altele, ca aceea din Ște- 
fănești, au alocat pentru acest 
fond sume infime față de veni
turi (nici 0,50 la sută).

Această orientare greșită, de 
a împărți toate produsele și ve
niturile la ziua-muncă, rezultă 
din neînțelegerea faptului că bu
năstarea personală a fiecărui 
colectivist depinde de creșterea 
neîntreruptă a averii obștești. 
Tendința aceasta, manifestată sub 
diferite forme, există și în alte 
gospodării colective din regiunea 
Pitești. împotriva ei sînt datoare 
să lupte și organizațiile U. T. M. 
Din păcate, organizațiile de bază 
U.T.M. din gospodăriile colective 
și chiar comitetul regional și co
mitetele raionale U. T. M„ nu au 
incă in preocupările lor de bază 
munca pentru educarea colectivi
stă a tineretului, nu explică tine
rilor necesitatea de a întări 
toate căile avutul obștesc — 
vorul bunei stări personale,
activitatea multor organizații de 
bază U.T.M. din gospodăriile co
lective se face simțită ruperea de 
activitatea economică a gospodă
riei, dezinteresul față de dezvol
tarea continuă a averii proprie
tate comună, singura chezășie a 
prosperității colectiviștilor.

Participlnd activ la muncă in

P* 
iz- 
ln

Datoria organizațiilor U. T. M. 
este că acolo unde nu se respectă 
prevederile statutului cu privire la 
alocarea cotelor din venituri 
pentru fondul de bază, să ceară 
cu toată hotărîrea respectarea 
prevederilor statutului.

Referitor la activitatea întovă
rășirilor, lucrările consfătuirii au 
arătat că multe din aceste unități 
s-au consolidat, organizlnd mai 
bine munca în comun, cumpărîn- 
du-și mașini și unelte agricole, 
instalații de irigat și alocînd su
me importante la fondurile de 
bază prin contractarea și vînza- 
rea unor cantităti de cereale din 
producția țăranilor muncitori în
tovărășiți.

La altele însă, întovărășiți: 
continuă să execute multe lucrări 
individuale, iar pentru fondurile 
de bază nu s-au încasat nici mă
car taxele de înscriere a mem
brilor. La sfîrșitul anului 1957 
fondurile de bază ale întovără
șirilor din regiunea Pitești însu
mau 800.000 lei.

Participanții la consfătuire au 
apreciat că gospodăriile colective 
și întovărășirile agricole din re
giunea Pitești au obținut anul 
trecut o serie de rezultate bune. 
Cu toate acestea însă, au existat 
sectoare importante ale produc
ției în unele unități care n-au 
dat rezultate pe măsura posi
bilităților, iar altele au fost negli
jate. Sînt multe gospodării colec-

tive, care, deș; au posibilități 
mari, nu cresc decît puține ani
male, ca cele din Bascov, Suseni, 
Stolnici etc. Altele, ca Vlaici, Că- 
zănești, Breben| etc., au avut vaci 
de rasă care dădeau producții 
mari de lapte, dar pe care le-au 
vîndut datorită lipsei de furaje. 
Posibilități pentru producerea 
sau procurarea furajelor au exis
tat și există suficiente. Se putea 
însiloza porumb, se puteau obține 
recolte suficiente de paie și fi- 
nuri prin însămînțări în miriști. 
N-a existat insă preocupare din 
partea colectiviștilor față de dez
voltarea acestui sector rentabil— 
creșterea animalelor. Pomicultura 
— ramură caracteristică regiunii 
și foarte bănoasă — este neglijată 
în foarte multe gospodării colec
tive . In aceeași măsură cultura 
legumelor nu-i preocupă pe mulți 
colectiviști de pe marginea Oltu
lui.

lată atîtea sectoare aducătoare 
de venituri mari, care au fost ne
glijate.

Tinerii, cărora le este specific 
elanul, spiritul de inițiativă, pu
teau să aducă un ajutor deosebit 
la dezvoltarea acestor sectoare. 
Au existat unele acțiuni tinerești 
în această privință; în gospodă
ria colectivă din Stoicănești la 
creșterea animalelor, la întovără
șirea agrozootehnică din Hîrtiești, 
în pomicultură etc. Asemenea ac
țiuni sînt însă sporadice. Din par
tea organizațiilor U.T.M. ițu exis
tă o preocupare intensă, cu ca
racter de masă, pentru dezvolta
rea puternică a celor mai renta
bile și mai folositoare ramuri de 
producție. Asigurarea furajelor în 
gospodăriile colective din Vlaici, 
Căzănești, Brebeni etc., nu era o 
treabă pe care o puteau realiza 
tinerii, așa cum au procedat to
varășii lor din alte părți ale ță
rii ? Plantarea și îngrijirea pomi
lor nu este o acțiune sipecific ti
nerească ? In grădinile de legume,

Vineri, 21 februarie, la ora 
9,30, tovarășul Petre Borilă, vice- 
președinte a{ Consiliului, , ... ________ de
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, a primit în audiență pe 
noul ambasador al Republicii 
Populare Federative Iugoslavia 
la București, dr. France Hocevar, 

în aceeași zi, la ora 10,20, dr. 
France Hocevar, ambasadorul 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia, a fost primit de tova
rășul Ștefan Voitec, vice-pre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne.

Vineri 21 februarie a.c. minis
trul Afacerilor Externe al R. P. 
Romîne, Avram Bunaciu, a pri
mit în audiență pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Indiei Ia București, Jagan Nath 
Khcsla, în legătură cu apropiata 
depunere a scrisorilor de acredi
tare.

(qSEMâlTOMAFE)
Coordonate necunoscute — PA

TRIA, BUCUREȘTI. GH. DOJA ; 
Lizzie Mac Kay ♦- REPUBLICA, 
ELENA PAVEL, ALEX. POPO.V ; 
Umbre în plină zi — MAGHERU, 
LUMINA; Copilărie în Donbas — 
V. ALECSANDRI, 'I. C. FRIMU, 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE; 
O scrisoare pierdută — CENTRAL, 
MIORIȚA ; Soldații - VICTORIA, 
ALEX. SAHIA, BOLESLAW BIE- 
RUT ; Taifun la Nagasaki — DOI
NA ; Startul tinereții — MAXIM 
GORKI ; O zînă ca-n povești și 
Balonul roșii - TIMPURI NOI ; 
Călătorie în tinerețe — TINERE
TULUI ; Arena celor curajoși — 
GRIVIIA; O lecție a istoriei—VA- 
SILE ROAITA, N. BALCESCU ; 
Erupția—-CULTURAL; Vrăjitoarea
— UNIREA ; Noapte de carnaval
— C. DAVID ; Articolul 420 — 
ARTA, 23 AUGUST. LIBERTĂȚII; 
Ispita — FLACARA ; Simfonia Le
ningradului — 1 MAI ; Luptătorul 
și clownul — DONCA SIMO, G. 
COȘBUC; Tntîlnire la bal - MUN
CA ; Don Quijotte - ILIE PIN- 
TILIE ; Două lozuri - POPULAR; 
Ștrengărită - M. EMINF.SCU ; 
Trandafirii lui Alah — VOLGA ; 
Dansez cu tine — OLGA BANCIC; 
Intr-un Ceas bun — ALIANȚA ; 
Richard al IH-lea—AUREL VLAÎ- 
CU ; Cinematograful de altă dată
— DRUMUL SERII.

în multe gospodării colective dit» 
țară lucrează în majoritate ti
neri și în deosebi fete. Șl munca 
lor se soldează cu importante ve
nituri aduse gospodăriilor din 
care face parte.

Toate aceste fapte trebuie să 
constituie preocupările de bază 
pentru toți tinerii colectiviști din 
regiunea Pitești.

Am relatat numai cîteva fapte 
în legătură cu modul în care 
organizațiile U.T.M. din sectorul 
cooperatist al agriculturii regiu
nii Pitești se ocupă de dezvolta
rea economică a G.A.C. șl Înto
vărășirilor.

Participanții de consfătuire au 
lansat o chemare la întrecere ale 
cărei puncte privesc creșterea 
producției la hectar la toate cul
turile, dezvoltarea creșterii anima
lelor și sporirea productivității a- 
cestora, contractarea cu statul a 
unor însemnate cantități de pro
duse animale și vegetale, reparti
zarea pentru fondul de bază a 
12—15 la sută din veniturile to
tale obținute de gospodăriile co
lective, creșterea valorii zilei- 
muncă etc.

Pentru ca organizațiile U.T.M. 
din gospodăriile colective și înto
vărășirile agricole din regiunea 
Pitești să-și aducă în mod con
cret contribuția I» consolidarea 
unităților lor, este necesar ca pla
nurile lor de muncă să fie axate 
pe principalele obiective ale aces
tei chemări. Se cere pentru asta 
o mai temeinică îndrumare din 
partea comitetului regional și a 
comitetelor raionale, a muncii or
ganizațiilor U.T.M. din G.A.C. și 
întovărășiri.

Stimularea interesului tineri
lor față de meseria de crescător 
de animale, preluarea în întregi
me de către tineri a muncii de în- 
șilozare a furajelor, organizarea 
în fiecare gospodărie colectivă a 
uneia sau mai multe echipe în 
cadrul brigăzilor statutare de pro
ducție, plantarea pomilor și în
grijirea livezilor, organizarea stu
dieri; broșurilor cu caracter agro
zootehnic și ținerea de conferințe 
pe. acele teme, iată numai cîteva 
obiective care trebuie să figureze 
în planul de muncă al fiecărei or
ganizații de bază U.T.M. din gos
podăriile colective și întovărăși
rile agricole. Strădania fiecărui 
utemist trebuie îndreptată spre 
înfăptuirea tuturor acestor obiec
tive.

N. SIMIONESCU

I



Presa ungară 
despre vizita delegației 

guvernamentale și de partid 
a R.P. Ungare în R.P.R.

Printre tinerii
CERCETĂTORI MAGHIARI
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Un plebiscit popular în problema
CCCCCCCOCCCCCCCCCCCXXXÎOOOO0COCCXXXXXXXXXXX2OOCOCCCCCCCCCCCCCCCCC0C

creării Republicii Arabe Unite
CAIRO 21 (Agerpres). — La 

21 februarie a avut loc în Egipt 
și Siria un plebiscit popular în 
problema creării Republicii Ara
be Unite 
telul ei.

Se știe 
ședintelui 
camere egiptene și siriene, drept 
candidat pentru postul de pre
ședinte a fost propus Gamal Ab- 
del Nasser.';

Postul de radio tairo relatea
ză că milioane de alegători din 
Egipt și Siria s-au prezentat lă 
vot incepînd de da ora 8 dimi
neața. La orele 17 votul a luat 
sfirșit. In Egipt au fost înfiin
țate 9.165 de centre de vot în 
cadrul a 184 de comisii electo
rale.

Ministrul de interne al Egiptu
lui, Moheiddin, a anunțat că în 
întregul teritoriu egiptean votul 
a avut loc în perfectă ordine și 
n-a fost înregistrat nici un inci-

dent. Numărul cetățenilor care 
s-au prezentat la urne a 
foarte mare. El a declarat 
semenea că contactul 
Cairo și Damasc se menține în 
permanență șj că rezultatul 

că la propunerea pre- ' despuierii scrutinului va fi anun- 
Kuatiy și a ambelor țat în cursul zilei de sîmbătă.

★
Agenția Men relatează că 

numărul participanțiîor la vot 
în Siria a depășit orice așteptare. 
Pentru prima oară în Siria for
țele armate au luat parte la vot 
și au depus buletinele lor în fața 
unei comisii speciale înființate 
la unitățile lor.

Unitățile militare egiptene a- 
Mate în Siria au votat in fața 
unor comisii speciale.

De asemenea cetățenii sirieni 
din Liban au călătorit pînă Ia 
frontiera siriană pentru a parti
cipa la plebiscit. Cetățenii e£ip-

și a alegerii președin-

fest 
de a- 
dintre

ten| afîați în Siria au votat la 
ambasada Egiptului din Damasc, 
iar peste 1500 de cetățeni sirieni 
aflați în Egipt au depus voturile 
lor |a ambasada siriană de Ia 
Cairo.

BUDAPESTA 21 (Agerpres).— 
întreaga presă ungară se ocupă 
pe larg de vizita în Romînia a 
delegației guvernamentale și de 
partid a R. P. Ungare. Ziarele 
publică numeroase reportaje cu 
privire la primirea făcută de-a 
lungul drumului, de nenumărații 
cetățeni veniți în gări să saluta 
pe conducătorii ungari.

Sub titlul „Intîlnire priete
nească“, ziarul Nepszabadsag 
publică un articol în care se 
spune printre altele : întîlnirea 
dintre conducătorii rcmîni și 
maghiari umple de bucurie po
porul nostru. Recent am sărbă
torit ' împlinirea a 10 ani de la 
încheierea tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală

vizită

ungaro-romîn. în cursul acestor 
zece ani, în sufletul popoarelor 
noastre s-a adîncit conștiința 
legăturii lor frățești«

In încheierea articolului se 
spune : „Poporul nostru dorește 
din toată inima ca această
să adîncească și mai mult senti
mentele de prietenie între 
două popoare și să le apropie și 
mai strîns. Credința noastră este 
că, convorbirile între conducă, 
torii popoarelor noastre vor avea 
drept rezultat lărgirea continuă a 
relațiilor noastre politice, econo
mice și culturale. Sîntem con
vinși că rezultatele acestei cola
borări vor folosi în egală măsură 
poporului romîn și poporului 
ungar“.

cele
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Se intensifică declinul
economic în S. U. A.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Agențiile de 
anunță că L 
curs de 
menite să 
nomic“. Agențiile precizează 
discuțiile care se desfășoară 
„Scară națională“ 
guvernului Eisenhower sarcina a-

de presă occidentale 
la Washington sînt în 
elaborare „programe 
combată declinul ecd- 

că 
pe 

au pus în fata

Guvernul indonezian central 
continuă să ia măsuri energice

DJAKARTA 21 (Agerpres). — 
Guvernul central indonezian de 
la Djakarta continuă să pună în 
aplicare măsuri energice pentru 
a zădărnici acțiunile trădătoare 
ale clicii separatiste din Suma
tra și Celebes. Din știrile trans
mise de diferite agenții de presă 
occidentale reiese că unități na
vale și aeriene ale armatei indo
neziene au început operații de 
patrulare în apele insulelor Su
matra și Celebes și pe deasupra 
teritoriilor din aceste insule a- 
Ilate sub controlul așa-zisului 
„guvern separatist". Guvernul a 
adresat un apel populației din 
Padang — oraș din Sumatra 
unde s-a fixat centrul mișcării 
separatiste — să nu- se apropie 
de aerodromul din localitate care 
se află în momentul de față în 
mîinile trupelor clicii separatiste. 
In cadrul aplicării blocadei na
vale toate vasele străine care se 
îndreptau spre Sumatra sau spre 
Celebes au fost oprite și invitate 
să se întoarcă din drum, pentru 
a se împiedica astfel schimburile 
comerciale și aprovizionarea 
cercurilor separatiste.

Purtătorul ,de cuvînt al Minis
terului de Externe de la Djakarta 
a avertizat că orice sprijin acor
dat clicii complotiste din Suma
tra și Celebes va fi considerat de 
guvernul, indonezian ca un act 
neprietenesc față de Indonezia.

★
DJAKARTA 21 (Agerpres). — 

China Nouă transmite: La 20 
februarie președintele Sukarno 
i-a făcut o vizită fostului vice
președinte .al Indoneziei, Hatta, 
cu care s-a întreținut timp d# 
două ore.

Președintele Sukarno a decla
rat gazetarilor ca a discutat cu 
Hatta „problemele actuale care 
stau în fața Indoneziei“,

★
DJAKARTA. — După cum a- 

nunță Comandamentul forțelor a- 
eriene indoneziene, în cursul zilei 
de 20 februarie avioane amfibii 
indoneziene au întreprins zboruri 
de recunoaștere rieasupa regiuni
lor din. estul și vestul Sumatrei, și 
în Soulawesi de nord, regiuni

ocupate 
vioanele 
monstrativă în regiunea Ngkaran 
din Sumatra centrală.

★
DJAKARTA. — La 21 

în palatul Merdeka a 
solemnitatea preluării 
dr. Sukarno a funcției de preșe
dinte de la Sartono președintele 
parlamentului, care a deținut in
terimatul în absența președintelui 
Sukarno. La solemnitate au asis
tat personalități oficiale civile și 
militare precum și reprezentanți 
ai presei străine. Președintele Su
karno a făcut o declarație cu pri
vire la situația internă din țară 
și la măsurile luate de guvern în 
legătură cu clica separatistă din 
Sumatra centrală.

Arătînd că între el ca preșe
dinte, primul ministru Djuanda, 
conducerea forțelor armate și po
liție există o strînsă unitate, pre
ședintele Sukarno a spus că a- 
probă întrutotul măsurile rapide, 
ferme și tactice adoptate de gu
vern și de, conducerea armatei în

de clica 
au făcut

separatista. A- 
o aterizare de-

februarie 
avut loc 
de către

li^sa lui în scopul asigurării se
curității poporului și unității 
țării.

DJAKARTA. — Ministerul In
donezian al Informațiilor a acu
zat'pe corespondenții de presă a- 
mericani din Sumatra centrală 
da activități „care prejudiciază 
interesele statului“.

Firele complotului 
din Siria duc din nou 
la cercurile agresive 

din S.U.A.
DAMASC 21 (Agerpres). — 

După cum relatează ziarul „An 
Nur“, ancheta privind complotul 
antistatal recent descoperit în 
Siria arată că el a fost organizat 

din 
folo- 
pen- 
aces- 
acest 

stat arab în zona de influență a- 
mericană din Orientul Apropiat 
și Mijlociu. Complotul a fost în
dreptat de asemenea împotriva 
realizării unității siriano-egiptene.

Conform unui plan elaborat 
dinainte, la 21 februarie, ziua ți
nerii plebiscitului în problema 
unificării cu Egiptul, complotiștii 
trebuiau să organizeze manifesta
ții armate ai căror participanți 
intenționau să atace elementele 
progresiste. Complotiștii au în
tocmit liste cu numele acelora 
care urmau să fie lichidați la 
Damasc, Alepp, Homs și Latakia.

Ziarul „Al-Rai Al-Arabi“ afirmă 
ci complotul a fost pregătit la 
recentă sesiune a pactului de la 
Bagdad de la Ankara și că S.U.A^ 
au alocat un milion de dolari 
pentru- realizarea lui.

de cercurile imperialiste 
S.U.A. care au încercat să 
sească agentura lor din Siria 
tru a lichida independența 
tei țări și pentru a include

In toată Indonezia continuă 
campania populară pentru eli
berarea irianului de Vest. In 
fotografie, 
olandeze din Djakarta 
rită cu ‘ ‘ ”
Irianului de Vest!“; 

colonialiștilor olandezi 1

fațada unei edituri 
acope- 

lozincile: „Libertate 
„Moarte

In seara zilei de 3 octombrie 
1957 l-am întrebat pe priete
nul meu, profesorul Kovăcs K. 
Pal, la o masă colegială, după 
ședința de deschidere a festi
vităților pentru comemorarea a 
50 arii de apariție a revistei 
maghiare „ElektroteChnika : ce 
crede că ar 
mult 
bil?

caracteriza mai 
acest eveniment remarca- 
Mi-a răspuns :
Desigur, activitatea fe- 
și posibilitățile incompa- 
mai mari, de realizări

doptării unor măsuri pentru a 
preîntîmpina continuarea decli
nului în proporțiile actuale.

După bilanțul economic al anu
lui 1957 situația economică în 
prima perioadă a anului în curs 
atestă intensificarea declinului 
economic în Statele Unite și în
răutățirea situației oamenilor 
muncii. In ianuarie a continuat să 
se reducă producția industrială și 
veniturile personale ale popu
lației. Creșterea șomajului și tre
cerea multor întreprinderi la 
săptămînă de lucru incompletă au 
scăzut cheltuielile de consum ale. 
populației și volumul vînzărilor

creș- 
pepu-

cu amănuntul paralel cu 
terea datoriei publice a 
lației.

Bilanțul lunii ianuarie 
chează continuarea reducerii pro
ducției industriale.

Aceste fapte incontestabile ale 
declinului economic în Statele 
Unite dezmint pronosticurile opti
miste ale cercurilor oficiale ame
ricane. Numeroase 
precum și o serie 
de vază au făcut 
care își exprimă
față de perspectivele nefavorabile 
ale economiei americane în anul 
în curs.

mar.

personalități 
de economiști 
declarații în 

îngrijorarea

4I
:

Ravagiile șomajului
NEW YORK 21 (Agerpres). — 
„De dimineața pînă seara timp 

de cinci zile pe săptămînă sute 
de oameni stau la rînd în fața 
biroului local peniru plata indem
nizațiilor. de șomaj“, relata re
cent corespondentul din Passaic
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Dr. Ing.
Aurel Avrameseu
Membru corespondent al 

Actdemiei R.P.R.

asumat sarcina de a ne con
duce.

Conferința despre progresele 
recente în utilizarea pașnică 
a energiei atomice a ținut-o, 
cu o competență, claritate . și 
erudiție excepțională, profeso
rul Simonyi Kăroly, cunoscut 
cercetător și director al Insti
tutului de fizică atomică. Un 
lucru demn de subliniat. Pro
fesorul Simonyi a fost electri
cian, și a construit în Unga
ria primele instalații de înal
tă tensiune, pentru cercetări

cercetători maghiari vor pleca 
la studiu in țara noastră.

La institutul de măsurători 
de precizie cp ajutorul profe
sorului Kovicș (bineînțeles, of
tul decît prietenul meu — 
ceea ce e de înțeles, deoarece 
numele, de Kovăcs este foarte 
frecvent în R, P. Ungară) am 
vizitat întrg altele o sală, lungă 
cu mese de laborator de-a 
lungul pereților laterali. Pe de 
o parte ți de alta numeroși teh
nicieni erau preocupați de pu
nerea la punct a unor aparate 
electronice.

— Ceea ce se întimplă aci 
— ne-a spus profesorul. — este 
o inovație îivorganizarea muncii 
de cercetare. La dreapta se 
află tineri cercetători ai insti
tutului nostru, îndrumați de 
specialiști cu experiență în 
cercetări electronice, iar la 
stingă secția de prototipuri a 
fabricii Orion, de aparate elec
tronice speciale. După ce 

1 principiile teoretice și planu
rile pentru diferite aparate au 
fost concepute de colectivele 
de cercetători, proiectele sînt 
predate echipelor de munci
tori specializați ai fabricii, care 
execută modelele și prototipu
rile. Orice lămurire suplimen
tară asupra intenției proiec
tantului se poate primi ime
diat. Progresul în materie de 
electronică este atît de rapid 
în lume, incit de multe ori 
cercetătorii, care urmăresc în- 
deaproape acest proces, aduc 
îmbunătățiri importante in tim
pul realizării prototipului, a- 
pUcînd ultimele cunoștințe 
științifice la fabricația indu
strială. Pe de altă parte mun
citorii tineri ai fabricii învață 
foarte mult din contactul direct 
cu cercetătorii și oamenii de 
știință, cu care lucrează 
preună. Există chiar o 
cere socialistă între cele 
grupe pentru cea mai bună 
inovație tehnică.

Astfel am înțeles de ce cali
tatea aparatelor de măsură 
electronice fabricate în R. P. 
Ungară egalează pe cea a ori
cărei fabrici din străinătate.

Eu mi-am dat seama acum 
că pot da prietenului meu, 
profesorul Kovăcs K. Pal, răs
punsul la întrebarea pe care 
tot eu am pus-o: Nu mai ră- 
mîne nicio îndoială, că tinerii 
cercetători maghiari, care lu
crează cot la cot cu muncitorii 
își dau o contribuție prețioasă 
la progresul general al teh
nicii.

brilă 
răbil 
concrete pe care numai epoca 
clădirii socialismului le-a ofe
rit electricienilor, ca și tehni
cienilor noștri din toate dome
niile. Vezi — îmi spunea din- 
sul — după cum ai auzit d.n 
conferința documentată a cole
gului nostru Taky, noi ungurii 
am avut în ultimii 50 de ani 
personalități remarcabile în 
specialitatea noastră. (Mă gin- 
deam că are dreptate. Nume 
că 'Aipernowsky, Blăthy, Dery, 
Ratkowski, Verebely, Kando și 
alții sînt bine cunoscute în 
cercurile de electricieni din 
lumea întreagă). Dar acești 
pionieri au muncit și creat in ■ 
condiții extrem de vitrege. Nu 
aveau posibilități să urmărea
scă diverse lucrări, uneori de 
mare importanță pentru viito
rul tehnicii electricității pe 
care și le puneau, din cauza > 
lipsei de mijloace materiale. 
In prezent cadrele științifice 
sînt ajutate puternic în cerce
tările lor, sînt sprijinite să 
folosească metode moderne 
etc.

— Dar cadrele tinere — am 
întrebat eu — corespund ele 
ca număr și din punct de ve
dere al calificării sarcinilor noi 
ce le au in față ? Știm că de 
ele depinde progresul în vii
tor. Desigur numărul institu
telor, al facultăților și deci al 
absolvenților a crescut și aș 
vrea să cunosc care le este , 
contribuția la progresul general 
al tehnicii. ' ț

— Cred — mi-a răspuns el ■ 
— că la această întrebare bei 
răspunde singur, după ce vei. 
asista la toate manifestările or
ganizate de noi.

In ziua următoare s-a pre-1 
văzut vizitarea unor institute 
de fizică nucleară. Participan- 
ții la comemorare, în număr 
de peste 600, membri ai aso
ciației — și abonați la revista 
de electrotehnică —. ne-am 
deplasat cu numeroase auto
care la fața locului. Inginerul 
Erigyes Andor, redactor șef al 
revistei și conferențiar la Po
litehnică, (notați în virstă de^
sub 40 de ani), care in septem-^ . . - x * •

i^ton,^ încordarea tranco-tumsiana4 A.S.l.T. din țara noastră, și-aș 1 . • ! °...... se menține serioasa
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din R. P. Ungara

atomice. Cu această ocazie a 
studiat atît de temeinic expe
riențele privind procesele ato
mice și nucleare, incit în pre
zent se numără printre cei 
mai distinși specialiști in acea
stă materie 
gă. Nu pot să nu remarc vir- 
sta: nici 40

A m fost conduși 
secțiile institutului 
directorul adjunct, 
zician respectat și 
aflat că nu împlinise 30 ani. 
In sălile de studii și labora
toare am întîlniț numai oa
meni tineri. Cînd au aflat că 
sînt din bucurești, toți au ți
nut să-și amintească de doi ti
neri cercetători de la Institu
tul de fizică atomică din Bucu
rești, fizicienii Oncescu și 
Friedlănder oare au studiat în 
acest institut timp de un an 
și jumătate, in cadrul conven
ției de schimburi culturale și 
științifice intre cele două 
țări.

Ajunși pe șantierul reactoru
lui nuclear care se află in faza 
de terminare a clădirii, mi-am 
reamintit că reactorul nostru 
de același tip, construit de a- 
semenea cu ajutorul Uniunii So
vietice este de cîteva luni în 
funcțiune. Profesorul Simonyi 
a ținut să-mi spună cu acest 
pțilej că in prezent sînt în 
curs convorbiri cu Academia 
R.P.R. și în curînd doi tineri
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦-♦ ♦ ♦ » ♦ ♦♦
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(statul New Jersey) al ziarului 
„New York Post“. Ziarul arată 
că aici 10 U sută din muncitori 
sint șomeri. „Numărul bărbaților 
și femeilor adunați în fața . bi
roului pentru plata indemnizației 
de șomaj din orașul Portland 
crește pe zi ce trece, scrie ziarul 
sindical „Labour Press“ din sta
tul Ore.gon, iar în apropiere se 
află o cantină unde oamenii în
fometați stau îa rînd de două 
ori pe zi pentru a primi o mîn- 
care caldă“. Fiecare a opta per
soană din statul Oregon, scrie 
ziarul, este șomer.

După cum au comunicat re
cent Ministerul Muncii și Minis
terul Comerțului, în prima jumă
tate a lunii ianuarie în S.U.A. 
existau 4,5 milioane șomeri. In 
ultima lună situația nu s-a îm
bunătățit, ci. dimpotrivă, s-a în
răutățit considerabil; concedie
rile în masă de muncitori și 
funcționari, care au loc aproape 
în toate ramurile industriei ame
ricane arată că numărul șomeri
lor a crescut mult. In afară de 
aceasta, peste 2 milioane de per
soane lucrează doar 3-4 zile pe 
săptămînă. ceea , ce înseamnă 
pentru ei o pierdere parțială a 
salariului.

( g
* NI ■ . ■

Regiunea Primorskaia, lacul 
Ilanku. La cîteva zeci d$ kilo
metri, la sud-vest de lac, se gă
sește movila lui Pavlov. In no
iembrie 1936 aci, la fosta fron
tieră cu Manciuria, au avut loc 
luptele înverșunate ale grăniceri
lor sovietici cu samuraii japonezi, 
în cursul cărora mitraliorul Se
mion Lagoda a încetat din viață 
eroic.

Feodor Miheev, un tînăr de 19 
ani, care lucra pe o combină din 
S.M.T. a aflat printre primii tris
ta veste. El a hotărît atunci să-l 
înlocuiască pe compatriotul său. 
In seara aceleeași zile, el a co
municat acest lucru tatălui 
Inăbușindu-și emoția, Dmitri 
heev a puț mina pe umărul 
lui său.

— Da, trebuie să mergi 
tr-acolo.

A doua zi, o scrisoare adresată 
comisarului poporului pentru a- 
parare, mareșalului Voroșilov, a 
fost expediată la Moscova.

„Dragă Climent Efremovici, 
scria capul familiei Miheev. Intr-o 
încăierare la frontieră a murit 
compatriotul nostru Semion La- 
goda. Eu sînt tatăl a nouă feciori. 
Doi dintre fiii mei servesc în Ex
tremul Orient ; al treilea, fără a 
aștepta să fie chemat în armată, 
a plecat tot într-acolo. Vă rog să 
permiteți încă unuia din fiii mei, 
să intre, înainte de termen, in 
rîndurile Armatei Roșii a mun
citorilor și țăranilor**.

Răspunsul de la Moscova a so
sit repede. Climent Efremovici îi 
mulțumea lui Miheev pentru fap
ta sa patriotică și-i permitea lui 
Feodor să intre în rîndurile ar
matei.

Curînd după aceea, colhoznicii 
l-au condus în drumul său spre 
Extremul Orient. . Împreună cu 
Feodor a plecat și Dmitri Miheev

Dmitri Miheev a vizitat atunci 
tabăra tanchiștilor. Comandantul, 
l-a invitat într-un tanc, l-a plim
bat prin pădure, i-a urătat cum 
colosul de fier poate învinge pie
dicile, ce arbori groși este 
stare să dărîme.

„Are o putere 
minuna apicultorul 
pe Volga. Dar cîți 
chipajul ?**

Primind răspunsul, Dmitri Mi- 
heev a stat pe gînduri. Apoi, a- 
dresîndu-se comandantului, a în
trebat ;

-— S-ar putea oare să se for- Suprem al Federației Ruse

Familia tanchiștilor Miheev

său. 
Mi- 
fi u-

în-

în

imensă — 
colhoznic 

oameni ara

se 
de
e-

Convorbirea
Iui N. S. Hrușciov cu un 

ziarist mexican
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 21 februa
rie N. S. Hrușciov a primit pe 
corespondentul ziarului mexica** 
..Excelsior“, Manuel Mehido, la 
rugămintea acestuia-

In cursul convorbirii N. S. 
Hrușciov a răspuns la întrebă
rile care îl interesau pe M. Me
hido.

meze un echipaj numai din 
membrii familiei Miheev 2

-— Sint destui oameni in lami- 
lia voastră ? — a întrebat 
dantul zînibind

— Destui, și nu numai
Un singur tanc.

O a doua scrisoare a 
spre Moscova, și din nou 
sul nu s-a lăsat mult timp aștep
tat. A venit aprobarea. Frații pa- 
trioți au primit in grija lor ma
șina de luptă.

Toamna, pe Volga a sosit o le- leptați. Tancurile cu șvastica gal- 
legramă. Comandamentul armatei 
din Extremul Orient îl invita pe 
Dmitri Miheev la parada care a- 
vea loc în cinstea sărbătorii 
Octombrie. Primind invitația, 
heev a luat cu sine încă un , 
pe lvan.

Astfel, s-a creat în Armata 
vietică, pentru prima oară, i 
membrii unei singure familii, 
chipajulUnui tanc. Astfel, a fost 
întemeiată familia tanchiștilor 
Miheev,

Cel mai in virstă dintre ei, Pa
vel. comanda echipajul cu sigu
ranță, Feodor a învățat bine să 
conducă mașina, Fladimir și-a în
sușit arta tragerii la țintă, iar 
lvan a devenit cel mai bup mo
torist din compania lor. Locote
nentul Victor, comanda cu suc
ces plutonul.

In. toamna 
au plecat 1a 
tanchiști. Ei 
ofițeri.

de locotenent colonel 
M. Lisenkov

coman-

pentru

plecut 
răspnn-

Feodor Miheev a primit ordin 
să stea de pază intr-o direcție pe
riculoasă pentru tancuri. Lingă el, 
puțin mai aproape de pădure, 
erau camuflate tancurile lui Vla
dimir și Ivan.

Fasciștii nu s-au lăsat mult aș-

PARIS 21 (Agerpres). — Sub
secretarul la Departamentul 
Stat al S.U.A., Murphy, care 
reprezenta S.U.A. la comisia „bu
nelor oficii“, urmează să plece la 
Londra, Paris și Tunis in vederea 
începerii discuțiilor privitoare la 
relațiile franco-tunisiene.. In aș
teptarea acestor „convorbiri“ în
cordarea franco-tunisiană se men
ține tot atit de serioasă.

Comandantul unei garnizoane 
franceze din localitatea Ramada 
(sudul Tunisiei) a dat ordin tru- 
peloț aflate sub ordinele sale să 
încercuiască primăria localității 
sus-amintite. Francezii au răpit 
pe guvernatorul adjunct al regiu
nii și doi membri ai gărzii na
ționale tunisiene. Pretextul aces
tei acțiuni l-a constituit accidentul 
suferit de un camion francez care 
s-a lovit de o mină, deși intr-un 
comunicat al Ministerului de Ex
terne al Franței se recunoaște că 
distrugerea camionului francez a 
fost, accidentală. Acțiuni de acest 
fel întreprinse de garnizoanele 
franceze din Tunisia nu sint de 
natură decît să facă și mai dificilă 
rezolvarea problemei franco-tuni
siene. Agenția Reuter relatează 
de asemenea că reprezentantul 
Tunisiei la O.N.U., Mongi Slim a 
adresat secretarului general al 
O.N.U. patru scrisori în legătură 
cu relațiile franco-tunisiene. Pe 
lingă incidentul sus-amintit, Mon
gi Slim arată că autoritățile fran
ceze au dat afară din spitalul 
francez Menzel Burguia, de lingă 
Bizerta, 40 de tunisieni care se 
aflau internați pentru a primi în
grijire medicală. De asemenea, 
potrivit agenției United Press, 
ministrul de Externe al Tunisiei, 
Sadok Mokaddem, a primit pe 
ambasadorii Angliei și S.U.A., ex-

ds 
va

primind îngrijorarea guvernului 
tunisian față de comportarea fran
cezilor din Tunisia. De asemenea 
declarațiile unor persoane cu răs
pundere din guvernul francez nu 
sînt de natură să înlesnească mi
siunea comisiei „bunelor oficii“. 
Astfel, ministrul de Externe Pi- 
neau a declarat in fața comisiei 
pentru afacerile externe a Consi
liului Republicii că Bizerta tre
buie să rămină bază strategică 
franceză și că in nici un caz nu 
se pune problema trecerii acestui 
port sub controlul N.A.T.O. Tot 
atit de categoric a fost Pineau in 
ce privește problema algeriană, a- 
firmind că comisia bunelor oficii 
nu are dreptul să ridice problema 
drepturilor Franței asupra Alge
riei.

heev unii musafiri plecau, alții 
soseau. Dmitri Miheev îi primea 
bucuros pe toți, le povestea de
tailat cum a primit ordinul și cit 
de călduros a fost întîmpinat la 
Habarovsk.

lin interes deosebit l-a stirnit 
printre musafiri scrisoarea pe care 
Miheev o primise din partea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al II.R.SA

„Stimate Dmitri Feodorovici, se 
spunea în scrisoare. Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. va 
decorat cu Ordinul „Medalia de 
onoare“. Vă felicit călduros pen
tru primirea acestei decorații gu
vernamentale. Ea arată cu priso
sință că patria și guvernul pre
țuiesc nobila dumneavoastră ini
țiativă patriotică, grija pe care 
ați manifestat-o față de întărirea 
armatei noastre sovietice. După e- 
xemplul slăvit al faptelor militate 
săvîfșite de fiii dumneavoastră, 
tanchiștii Miheev. este educată 
noua generație de apărători cu
rajoși ai patriei noastre sovietice.

Vă doresc dumneavoastră și în
tregii familii Miheev, succese în 
muncă și în învățătură precum și 
viață îndelungată“.

O fotografie circulă din mină în 
mină. Dmitri Miheev este fotogra
fiat alături de mareșalul Mali- 
novski.

Dmitri 
pre sine, 
planurile

„Patru 
el — continuă să servească 
trupele de tanchiști. 
Vladimir Miheev, după ce a ter
minat Academia Militarii de spe
cialitate, este comandantul unei 
unități de tancuri ; ofițerii Mi- 
liail. Semion și Piotr, sint coman
danții 
tancuri.
Piotr și Victor — sint ofițeri de 
rezervă. Pavel este profesor 
satul său natal. Feodor lucrează 
la stațiunea hidroelectrică din 
Stalingrad, iar Victor, care era co
mandantul unei unități militare, a 
trecut foarte recent în rezervă.

Dmitri Miheev a arătat musa
firilor săi încă o fotografie. Aceș
tia sint nepoții, Valentin și Al- 
bert, fiii lui Victor și Pavel. Pri
mul a și terminat Școala Militară 
de tancuri, iar al doilea o va ter
mina în curînd. Și ei au apucat 
pe drumul părinților...

vînătăi și război fără singe, a 
spus el încet, — și și-a privit 
fiul. Tu cum crezi, Sioma ?

Nu numai o singură dată Se
mion se gîndise că a venit timpul 
și pentru el să se ducă pe front, 
și de aceea întrebarea tatălui n-a 
fost pentru el ceva neașteptat.

—- Cred. tată, că mi-a venit și 
mie rîndul să mă duc în armată, 
pe front. Să știe afurisitul de 
Hitler că nici un loc nu va fi pă
răsit în rîndurile familiei Miheev.

— Te-ai hotărît ? Bine fiule.
Lingă Kiev, și-a găsit moartea 

eroică Alexandru, care fusese che- 
mat in armată la începutul răz
boiului. Și din nou în familia 
Miheev s-a găsit un om în schimb. 
A plecat la armată mezinul Piotr. 
La rugămintea lui Dmitri Miheev, 
în Extremul Orient a fost din nou 
format un echipaj Miheev, din

LA POSTURILE DE RADIO 
FRANCEZE

Emisiune consacrată 
delegafiei comerciale 

a R. P. R. la Paris

benă pe laturi, mergeau ca la pa
radă. Feodor a numărat cinci ma
șini. Distanța dintre locul unde 
stăteau la pîndă tanchiștii sovie
tici și mașinile dușmanilor, se 
micșora repede. Deodată, zgomo
tul motoarelor a fost întrerupt de 
bubuitul tunului de pe tancul lui 

din Feodor. Mașina fascistă care mer- t __  __ ___ _ _____ __
gea în capul coloanei s-a cutre- care făceau parte MiJiail, care în- 

unitate 
1940,

lui 
Mi- 
tiu.

So-

anului 1938, f rafii 
școala pentru ofițeri 
hotărîseră să devină

★
In ziua cînd primele 

hitleriste au căzut asupra 
lor și satelor sovietice pașnice, 
frații Miheev se aflau departe de 
casa părintească ; regimentul lor 
de tancuri se găsea la frontiera de 
vest, în apropiere de orașul Lvov. 
Victor comanda o companie. Pa
rei era adjunctul lui. iar Feodor, 
lvan și Vladimir comandau plu
toane. Frații au devenit ofițeri 
maturi, cu experiență. Desăvîrșin- 
du-și fără încetare măiestria lor 
militară, ei participau activ în 
viața politici și socială a țării. 
Victor a fost delegat la cel de-al 
18-lea Congres al Partidului Co
munist, Vladimir purta pe piept 
insigna de deputat al Sovietului

bombe 
orașe-

murat, iar după bubuitura urmă
toare a fost învăluită în fum.

Concomitent cu aceasta, un alt 
echipaj al fraților Miheev țintea 
în tancul din urmă. Dușmanul ma
nevra, încercînd să iasă din raza 
de bătaie, dar în jurul lui era o 
mlaștină și n-avea încotro s-o a- 
puce. In afară de aceasta, acțiu
nea tanchiștilor era susținută ac
tiv de infanteriști, care au tăiat 
re.tragerea mitraliorilor hitleriști, 
ce însoțeau tancurile în retragere.

In lupta aceea scurtă, plutonul 
lui Feodor Miheev a zdrobit cinci 
tancuri fasciste, iar întreaga com
panie Miheev a incendiat 8 
tancuri și a omorît mai mult de 
50 de mitraliori dușmani.

A doua zi, compania s-a 
în lupta pentru trecerea 
distrugînd intr-o luptă de 
lat. șase tancuri și 10 camioane 
ale dușmanului.

Dar bucuria primelor victorii a 
(ost întunecată de moartea unuia 
din frați, lvan. El a murit în 
tanc, atins de schija unui proiec
til dușman. Frații l-au înmormîn- 
tat pe malul riului, sub un cas
tan stufos, jurind să sp. răzbune 
crunt pe fasciști.

Când Dmitri Miheev a primit 
vestea năpraznică despre moartea ta distincție 'primită, >Miheev a 
lui lvan, lingă el slutea fiul său fosț felicitat din suflet de corn pa- 
Semion. trioți.

— Ei, nu poate fi bătaie fără j In zilele acelea, îti casa .lui Mi-

distins 
riului, 
neega-

deplinea serviciul intr-o 
de tancuri încă din anul 
precum și Semion și Piotr,

Stalingradf Kursk, Kiev, Varșo
via, Praga, Berlin, acestea sint 
etapele drumului de luptă ale fra
ților tanchiști, mai mari. Frații 
mai mici s-au evidențiat în răz
boiul cu Japonia imperialistă. 
Mai mult de 50 de ordine și me
dalii — iată care este bilanțul ac
tivității de luptă din anii Mare
lui Război pentru Apărarea Pa
triei

.Si apicultorul colhoznic Dmitri 
Miheev muncea fără să-și precu
pețească puterile. In timpul răz
boiului, frontul a primit de la el 
zeci de butoaie cu miere. In toiul 
războiului, bătrînul apicultor 
strîns toate economiile și le-a 
peniru construirea tancurilor, 
de necesare frontului.

★
Dmitri Miheev se întorcea 

Habarovsk, unde fusese plecat 
pentru a primi ordinul ce i-l a- 
cordase guvernul, drept răsplată 
pentru eroism în lupta pentru a- 
părarea patriei. In întîmpinarea 
lui a ieșit întregul sovhoz, pre
cum și reprezentanți ai raionului. 
A avut loc un miting. Pentru înal-

PARIS. — In seara de 21 fe
bruarie la posturile de radio fran
ceze s-a transmis o emisiune spe
cială consacrată vizitei făcute în 
Franța de delegația comercială ro- 
mînă sosită aici pentru tratative 
tn vederea încheierii unui acord 
comercial franco-romtn. în cadrul 
acestei emisiuni au luat cuvîntul 
Mauriciu Novac, vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a Planificării d!n 
Republica Populară Romînă, pre
ședintele delegației romtne și dl. 
d’Harcourt, reprezentantul Minis
terului Afacerilor Externe al Fran
ței, președintele 
ze la tratativele 
gația romînă.

delegației fratice- 
purtate cu deie-

n ni

ooooo
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Miheev povestește des- 
despre fiii săi și despre 
lor de viitor.
dintre fiii mei — spune 

in 
Colonelul

unor detașamente de 
Trei dintre ei — Pavel,

în

SCURTSCURT
21 februarie a a-20 februarie și-a 

la Viena confe-
VIENA. - La 

încheiat lucrările 
rința P.G. din Austria, care a a- 
doptat tezele-program „Calea Au
striei spre socialism".

OTTAWA. - La biblioteca pu
blică din Ottawa s-a deschis expo
ziția cărții și revistei sovietice.

PHENIAN. - La 21 februarie la 
ora 10 dimineața delegația guver
namentală chineză în frunte cu 
Ciu En-lai. premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze a plecat spre 
patrie.

BELGRAD. — După cum anunță 
agenția Taniug. la 23 februarie se 
va deschide la Belgrad primul fes
tival Internațional al fiimelor teh- 
nico-științifice, organizat de Aso
ciația pentru dezvoltarea științei și 
tehnicii „Nikola Tesla".

BOMBAY. — Delegația Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. care a so
sit la 20 februarie la Bombay a 
luat un prim contact cu orașul, vi- 
zltînd primul reactor al Indiei con- 
struit în 1956. La Bombay delega
ția sovietică a vizitat de aseme
nea fpbrica pentru rafinarea mine
reurilor de uraniu și: toriu și șan
tierul de construcție al celui de-al 
doilea reactor. r.

TOKIO. - La
vut loc la Tokio un mare miting 
al coreenilor care locuiesc în Ja
ponia. Partlclpanții la miting au 
salutat cu căldură inițiativa paș
nică a guvernelor R. P. Chineze și 
R.P.D. Coreene în legătură cu re
tragerea trupelor străine din Co
reea.

LONDRA. — Primul spectacol 
al ansamblului de stat de dansuri 
al R.S.S. Ucrainene la Londra a 
avut un succes deosebit. Mii de 
spectatori care au umplut marea 
sală de concert „Albert Hali“ au 
ovaționat puternic pe artiștii ucrai
neni.

BONN.— Toate ziațple vestger- 
mane din 21 februarie scriu despre 
hotărîrea guvernului englez 4* a 
trimite în Republica Federală Ger. 
mană două regimente înzestrate 
cu rachete de tip „Corporal“ cu o 
rază de acțiune de 150 kilometri.

VARȘOVIA. — Astăzi a sosit la 
Varșovia venind cu avionul de la 
București delegația Ministerului 
Chimiei și Petrolului. în frunte ■ cu 
tov. A. Constantinescu, 
ministrului Chimiei și 
Din delegație fac parte 

^specialiști în domeniul 
„petrolului,x < 4»i C

adjupet al 
Petrolului. 
5 ingineri 
chimiei și
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