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Azi mai bine 
ca ieri, 

miine mai bine 
ca azi

Cum sprijină organizația U. T. M. 
din G. A. S. Progresul - Dorohoi întrecerea 
socialistă a tinerilor îngrijitori de animale

»
»

Intr-o dimineață, pe la 
începutul lunii noiem
brie, cînd a venit la lu

cru. la grajd, Sava Urzică a 
avut o surpriză. Pe perete, 
alături de graficul de pro
ducție. a văzut un panou 
care nu fusese pînâ atunci 
acolo. Apropiindu-se. a citit 
cu emoție.* „Cinste fruntașu
lui nostru în producție !“. Pe 
panou era lipită fotografia sa, 
iar alături se afla un steguleț 
roșu. Curînd, toți îngrijitorii 
de vaci din gospodărie s-au 
strîns în jurul său. Printre ei 
se afla și un tovarăș din bi
roul organizației de partid, 
secretarul organizației de ba
ză U.T.M. și inginerul șef. 
Toți i-au strîns mina cu căl
dură și i-au urat noi succese 
în muncă. Emoționat. Sava 
Urzică le-a răspuns simplu : 
„Vă mulțumesc din toată 
inima

Ce se întîmplase ? Sava 
Urzică, un tînăr destoinic din 
brigada zootehnică a gospodă
riei agricole de stat- Progre
sul din raionul Dorohoi. își 
îndeplinise în ziua de 5 no
iembrie planul anual de pro
ducție. Era primul cîștigător 
în întrecerea socialistă desfă
șurată în gospodărie și acum 
era sărbătorit de toți tovară
șii săi de muncă.

Organizată de comitetul 
sihdical în colaborare cu con
ducerea gospodăriei, sub în
drumarea organizației de 
partid. întrecerea socialistă ce 
se desfășoară aici are un ca
racter permanent, viu, inte
resant. Organizatorii ei s-au 
străduit să găsească mereu 
forme noi, atractive și au 
reușit. In întrecere sînt an
trenați toți muncitorii din 
gospodărie. Obiectivele ei : 
obținerea unor producții mari 
la un preț de cost redus.

Gospodăria agricolă de stat 
Progresul are un pronunțat 
caracter zootehnic. Cea mai 
mare parte a lucrătorilor de 
aici sînt tineri. Să urmărim 
felul în care se ocupă organi
zația U.T.M. din gospodărie 
de antrenarea acestora în în
trecere, de îndrumarea și sti
mularea lor.

Intr-o adunare generală 
deschisă a organizației U.T.M.; 
tinerii și-au luat angajamen
te concrete cu privire la înde
plinirea și depășirea sarcini
lor de producție.

Fiecare tînăr a chemat la 
întrecere pe un altul, pe bază 
de angajament scris. De e- 
xemplu, utemistui Vladimir 
Burduj l-a chemat la între-

---- •----

Ti nara J o ha na Pavelescu de la 
G.A.S. Pantelimon obține zilnic 
aproape 30 litri de lapte de la 
una din vacile îngrijite de ea. 
E și acesta un motiv ca să fie 

bucuroasă.

Foto ; A. VIERU 

cere pe utemistui Jenică Băr
boi Principalul punct din 
angajamentul lor prevede în
deplinirea cu o lună mai 
devreme a planului anual de 
lapte de la lotul de vaci pe 
care le îngrijește fiecare. 
Cornelia Urzică și Ilie Nani, 
îngrijitori de viței, s-au anga- 
gajat să obțină un spor de 
greutate zilnică, la fiecare vi
țel, cu 80 de grame mai ma
re față de plan.

Apoi, comitetul U.T.M. a 
totalizat aceste angajamente. 
Din angajamentul global al 
mulgătorilor, spre exemplu, 
a rezultat o depășire a pla
nului anual la producția de 
lapte cu peste 690 hectolitri. 
Acest angajament a fost tre
cut în planul de muncă al 
organizației U.T.M. Pentru a 
putea urmări îndeplinirea lui 
au fost notate amănunțit și 
angajamentele individuale ale 
fiecărui tînăr. Pentru că e- 
sențial este să urmărești cu 
atentie realizarea fiecărui 
angajament in parte, să-1 a- 
juți zilnic pe fiecare tînăr în 
munca lui.

Tot atunci s-a stabilit cine 
răspunde din partea comite
tului U.T.M. de urmărirea 
participării tinerilor în între
cerea socialistă în scopul în
deplinirii acestor angajamen
te și s-au stabilit o serie de 
măsuri pe care trebuie să le 
ia organizația de bază U.T.M. 
în colaborare cu comitetul 
sindical. După ce organizația 
de partid a aprobat 
măsuri, s-a trecut la 
tuirea lor.

Și iată-i acum pe 
îngrijitori de animale 
nă întrecere. Graficele, com
pletate zilnic, ilustrează re
zultatele activității fiecărui 
îngrijitor de animale. Intr-o 
zi, în dreptul numelui ute- 
mistului Mircea Bighiu, să
geata graficului s-a oprit mai 
jos față de indicele prevăzut 
Acesta obținu^ de la vacile 
îngrijite de el o producție 
mai mică cu 20 de litri de 
lapte față de cantitatea pla
nificată. De ce ? Era necesar 
să se caute fără întîrziere 
cauzele. La propunerea orga
nizatorului grupei U.T.M., a 
fost organizată o scurtă con
sfătuire a brigăzii. Și iată ce 
au constatat îngrijitorii. Mir
cea Bighiufc care era de ser
viciu la transportul porumbu
lui de la siloz la grajd, din 
comoditate adusese o cantita
te insuficientă de porumb în- 
silozat. Le-a împărțit celor
lalți rațiile necesare (fiecare 
știa cît trebuie să primească), 
iar vacilor din lotul său le-a 
dat ce-a mai rămas, adică foar
te puțin. Furajate nesatisfăcă
tor, vacile au dat, în mod fi
resc, mai puțin lapte. Intîm- 
plarea aceasta nu s-a mai

aceste 
infăp-

tinerii 
în pli-

N. BARBU

(Continuare in pag. 3-a)

De curînd, la Uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu" din Capita
lă, a avut loc un spectacol 
neobișnuit, un fel de „oră de 
întrebări și răspunsuri". Adi
că, mai precis, la această mică 
adunare cei care întrebau șe
deau în sala, iar cei care răs
pundeau apăreau pe rînd pe 
scenă. Prezentatorul a fost au
torul însemnărilor de față. 
Personajele: responsabilul cu 
problemele profesionale în co
mitetul U.T.M. pe uzină, teh
nologul sectorului II Mecanic, 
tehnologul șef al uzinei, un 
reprezentant al Cabinetului 
Tehnic și numeroși tineri mun_ 
citori din sectorul amintit.

Prezentatorul : Dragi tova
răși, ora de întrebări și răs
punsuri la care v-am chemat 
să luați parte este poate, un 
spectacol neobișnuit. El s-a 
născut din necesitatea impe
rioasă de a afla răspunsuri 
concrete la niște întrebări 
foarte arzătoare. întrebarea 
de bază este aceasta: cum 
sînt sprijiniți tinerii inovatori, 
cum sînt pregătiți viitorii ti-

.Ați obținut rezultate bune, 
băieți !“. Frandsc Olah, se
cretarul o-genizației U.T.M. 
ce la secția de lăcătuși 
rr.ontori a Uzinelor „Unirea" 
din Cluj, a trecut să-i felicite 
pe tinerii Săjgo Francisc și 
Vocaru Vasile pentru fru
moasele lor rezultate in pro

ducție.

Foto : N. STELOR1AN

Concursul 
„Iubiți cartea" 

în raionul 
Caransebeș

la

In raionul Caransebeș, 
faza superioară a concursu
lui pentru citirea literaturii, 
„Iubiți cartea", a avut un 
larg răsunet. De cum au 
aflat de organizarea teze
lor pe centre de comune, 
numeroși tineri din diferite 
sectoare de activitate, au în
ceput să se pregătească în 
vederea întrecerilor. Așa se 
explică faptul că numai 
întrecerile pe centre de co
mună cu luat parte 550 de 
băieți și 125 de fete. In 
urma desfășurării acestei 
faze, au fost clasificați 74 
de tineri cc-e recent s-cu 
întrecut in cedrul fazei raio
nale. Printre portidpanții la 
faza pe raion sînt tineri de 
la Uzina „Oțelul Roșu", ce 
la întreprinderea I.P.R.O.FJ.L 
Balta Sărată, tineri colec
tiviști și întovărășiți din 
comunele : Zugujeni, Secul, 
Teregova și altele.

Comisia raională de con
curs a acordat locurile I, 
deci și dreptul de a partici
pa la faza regională, 
torilor : Ic categoria 
se : utemistă lohana 
bert, colectivistă din 
.«.Lazăr Cernescu“ din 
na Secul. La categoria șco
lii medii Ana Deccu, labo
rantă la Uzina „Oțelul Roșu", 
iar la 
rioare 
de la

urmâ- 
7 da-

Lam- 
GA.G 
comu-

categoria studii supe- 
inginer Mihai Petraș 

Sfatul popular raional.
NICOLAE PÎRVU 

funcționar

„Să nu tragem încă cortina... “
— O... „oră de întrebări și răspunsuri" cu critică la scenă deschisă —

neri inovatori de la sectorul 
II Mecanic ?

O voce din sală : Mai pre
cis cum nu sînt sprijiniți 1

Prezentatorul: Liniște, vă 
rugăm! începem...

O voce din sală : Cer cuvîn- 
tul. Mă numesc Avasiloaie 
Ilie, dar mi se mai spune și 
Stan Plimbatul (în loc de Stan 
Pățitul). Plimbat cu inovați
ile, ca să înțelegeți mai bine. 
In numele colectivului secției 
am de pus de la început două 
întrebări suplimentare celor 
care vor apare pe scenă. Pri
ma : cum explică ei faptul că 
în timp ce pretutindeni, in u- 
zine și fabrici numărul inova
torilor crește de la lună la 
lună la sectorul II Mecanic 
descrește foarte serios ? A 
doua întrebare : cum au aju
tat aceștia la ridicarea nive
lului tehnic al tinerilor de la 
acest sector ?

Prezentatorul: Sala este de 
acord cu aceste întrebări ?

DUMINICĂ ÎNCEPE

Festivalul filmului 
pentru sate

în aceste zile, la 
sate se fac ulti
mele pregătiri in 
vederea unui a- 
prepiat eveniment: 
Duminică începe in 
întreaga țară Fes
tivalul filmului 
pentru sate, orga
nizat de Ministe
rul învățămîntului 
și Culturii și Mini
sterul Agriculturii.

în perioada festi
valului, care va 
dura pînă la 31 
martie 1961, vor fi

prezentate 300 de 
filme artistice edu
cative, circa 200 de 
filme documentare 
cu caracter social- 
politic. agrozooteh
nic, filme de știin
ță popularizată, jur
nale de actualități 
— toate în premieră 
în localitatea res
pectivă. în reper
toriu figurează pro
ducții ale cinema
tografiei romîne- 
ști, sovietice și ale 
celorlalte țări so
cialiste, precum și

lată-l adus oca să porumbul ce i se cuvine drept avans, pentru 
zilele-muncă prestate, colectivistului F'rea Mi'ea de ia GA.G 

Basarabi, raionul Calafat
Foto : AGERPRES

(Un ropot de aplauze ca răs
puns). Dau cuvîntul ingineru
lui Popa, tehnologul sectoru
lui II Mecanic. (Pe scenă apa
re un tînăr cu o față roșie, cu 
un aer de om încurcat, care 
nu prea știe pe unde să scoa
tă cămașa).

Tehnologul Popa : Fraților !

Foileton
Eu ajut... ajut... așa, din cînd 
in cînd, cum se poate... (Su
ghițe, se bîlbîie, sala ride). 
Pe cuvîntul meu de onoare, 
vă jur, zău dacă vă mint, a- 
jut... ajut... (Vocea i se pierde 
încet, încet, iar el, sugrumat 
de emoția propriilor mărturi
siri se retrage în culise. Mai 
multe voci din sală strigă 
„N-a răspuns concret la între
bări !" Prezentatorul încearcă 
să-l aducă înapoi, dar nu-l 
mai găsește. Ca să nu se com

Citiți
Pag. 2-a:

„Nu mai slnt fete 
sărace

Și te-nsori cu 
cine-ți place"

— Pagini din fol
clorul nou, selectate 
și comentate de Ion 
Brad —

pro- 
alte

ale cineaștilor 
gresiști din 
țări.

în timpul 
valului vor fi or
ganizate conferin
țe, discuții asupra 
filmelor prezenta
te, precum și ma
nifestări culturale 
la care își vor da 
concursul echipele 
artistice de amatori 
ale căminelor cul
turale.

festi-

(Agerpres)

promită totuși spectacolul, 
prezentatorul introduce pe cel 
de-al doilea personaj, ingine
rul Marinescu, de la Cabine
tul Tehnic).

Inginerul Marinescu: (Ho
hote de rîs, zimbete ironice la 
intrarea sa în scenă). Ce ri- 
deți ? în definitiv, ce vreți de 
la mine ? Ce tot îi dați zor cu 
ajutorul ? Dar ce sîntem noi, 
Cabinetul Tehnic, casă de a- 
jutor cu sfaturi pentru tinerii 
care vor să ajungă inovatori? 
De asta avem noi vreme, de 
începători ? Să fim serioși! 
înțelegeți-ne și voi, măi to
varăși. Cum să vă ajutăm, 
dacă nu sîntem decît șapte 
oameni la cabinet ? (Zimbete 
ironice in sală, rîsete. O voce: 
„Păi cîți vreți să fiți, o su
tă?"). Noi, fraților, avem sar
cini mult mai serioase. Noi a- 
vem formulare de completat, 
tovarăși! (Rîsete). Nu rideți, 
tovarăși. Noi avem foarte 
multe formulare de completat.

Fier vechi = 
oțelăriilor !

Bilanțul 
tinerilor brăileni: 

7000 tone
Zilnic, tinerii muncitori, e- 

levi. funcționari din orașul 
Brăila, mobilizați de organiza
țiile U.T.M., desfășoară cu 
succes acțiunea patriotică de 
colectare a fierului vechi.

La începutul lunii noiem
brie, a plecat din acest oraș 
spre oțelăriile patriei o garni
tură de tren cu peste 200 tone 
fier vechi. în cursul acestui an 
aproape 7.000 tone fier vechi 

| colectat de tinerii brăileni au 
i luat drumul Hunedoarei și al 

Reșiței. în fruntea acțiunii se 
află tinerii de la Șantierul 
naval „Viitorul**, cei de la 
D.R.N.C. și Uzinele ,.Wilhelm 
Pieck".

Tinerii de la Șantierul na
val „Viitorul” au colectat pînă 
acum 373 tone fier vechi, de- 
pășindu-și cu mult angaja
mentul luat. Brigada utemistă 
de muncă patriotică de la ser
viciul „construcții-corp** a co
lectat peste 100 tone fier vechi. 
Tînărul Mircea Tuprea a co
lectat singur aproape 8 000 kg.

Succese importante au obți
nut și tinerii de la uzina „La
minorul". în ultimul timp ei 
au predat la I.C.M. 51 tone 
fier vechi. Brigăzile utemiste 
de muncă patriotică conduse 

j de Maria Broască și Ion Tele- 
hoi s au situat în fruntea ac
țiunii.

Pînă la sfîrșitul anului, ti
nerii din orașul Brăila s-au 
angajat să mai colecteze alte 
700 tone fier vechi.

I. BODEA i _ i
In numai 7 zile —

400 tone
CRAIOVA (de la corespon

dentul nostru).
In aceste zile. în regiunea 

Craiova, acțiunea de colectare 
a metalelor vechi se desfășoa
ră cu însuflețire. In fruntea 
acțiunii se află brigăzile ute
miste de muncă patriotică. în 
acest scop au fost organizate 
numeroase ieșiri prin între
prinderi, cartiere și sate. Re
zultatele acestor acțiuni pa
triotice sînt rodnice.

In numai 7 zile, brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
din regiune au colectat și pre
dat la I.C.M. cantitatea de 400 
tone fier vechi.

Succese deosebite au obținut 
în această perioadă brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
din orașul Craiova, care au

175 milioane lei 
economii 

suplimentare
La Direcția de statistică a 

regiunii Stalin s-au centralizat 
principalele rezultate ale co
lectivelor întreprinderilor din 
cuprinsul regiunii în ceea ce 
privește îndeplinirea planului 
anual și realizarea de econo
mii suplimentare. Iată citeva 
din aceste rezultate. In pri
mele 10 luni din acest an au 
fost date peste plan produse 
în valoare de peste 190.000.000 
de Iei și s-au obținut economii 
suplimentare la prețul de cost 
in valoare de 175.000.000 lei. 
Numai ceferiștii au contribuit 
la această economie cu aproa
pe 20.000.000 lei. Aplicarea i- 
nițiativelor pornite de con
structorii de tractoare și de 
autocamioane -in fiecare sec
ție un nivel tehnic ridicat al 
producției", „să lucrăm cel pu
țin două zile pe lună cu ma
terial economisit” și altele au 
contribui: in mare măsură la 
sporirea volumului de econo
mii,

(Agerpres) I

(O voce din sală, mai precis 
vocea tinărului Maican Gheor- 
ghe: „Păi da, după trei luni 
după ce am trimis o inovație 
la cabinet mi-ați trimis un 
formular in care mi-ați spus 
în trei cuvinte că nu e bună. 
Nu puteați să mă chemați 
să-mi spuneți de ce nu e bu
ne, ce să fac, ce să învăț, să 
citesc, ca să reușesc pe viitor? 
Astea-s formularele pe care 
le completați voi. Niște hîr- 
țoage T). Tovarăși, vă rog nu 
mă intrerupeți, strigă orato
rul roșu la față. Noi avem 
chestiuni mult mai importan
te la cabinet. Cum am spus, 
noi sîntem puțini tovarăși. 
Șapte oameni. Toată ziua fa
cem referate, rapoarte, avizări, 
întruniri, comisii, ședințe... Ce 
mai vreți de la noi ? Nu sîn
tem și noi oameni ? (O voce : 
„Sinteți birocrați, asta sin
teți r).

Avasiloaie (din sală): O 
inovație făcută de mine se

EUGEN FLORESCU
(Continuare în pag. 3-a) 

colectat și predat peste 86 
tone fier vechi, cele din. Tr. 
Severin care au predat 60 de 
tone, Tg. Jiu 55 tone, Gilort 
30 tone, G.A.S. Segarcea 20 de 
tone și altele.

Acțiunea continuă în fieca” 
re zi.

O „plîngere" 
întemeiată

în spatele uzinei de auto
camioane „Steagul Roșu" Bra
șov se poate „auzi" oricînd 
următoarea discuție care se 
poartă între niște roți vechi, 
șine, șuruburi, sobe, plăci cră
pate și alte vechituri pline de 
noroi și mîncate de rugină.

— Ce ne facem, surioare
lor ? Ne apucă viscolele și 
gerurile năpraznice ale iernii 
și ne-am dus pe copcă. La 
primăvară cine știe cît pămînt 
o mai fi peste noi. S-a dus. cu 
speranța noastră de-a mai fi 
iar oțel, de-a întineri.

— Ce destin ne-a fost dat 
să avem.

— Cum să nu fie așa cînd 
tinerii din uzina noastră, cu

In curînd va intra în funcțiune Combinatul de mobilă de la 
Pipera-București, o nouă și modernă fabrică. Toate pre
gătirile au fost făcute. Nici masurile pentru crearea unor 
condiții de lucru optime muncitorilor n-au fost neglijate, lată 
în fotografie un moment din timpul montării tuburilor de ab

sorbție a prafului din hala de fabricație.
Foto : AGERPRES

Au îndeplinit 
planul anual:

Muncitorii 
din industria zahărului

Muncitorii din industria za
hărului raportează că au în
deplinit planul Ia producția 
globală și marfă pe întregul 
an Ia data de 1 decembrie. In 
11 luni din acest an, în acea
stă industrie s-a produs cu 
peste 130.000 tone de zahăr 
mai mult fată de perioada co
respunzătoare a anului trecut. 
La acest succes a contribuit și 
intrarea in funcțiune a noilor 
fabrici de zahăr din Luduș și 
Bucecea. De asemenea măsu
rile luate înainte de începerea 
campaniei de fabricație din a- 
cest an au permis să se folo
sească mai bine capacitățile 
de producție în fabricile vechi 
și să se prelucreze o cantitate 
de sfeclă mai mare decît în 
aceeași perioadă a campaniei 
din anul trecut.

(Agerpres)

Ceferiștii - 
la transportul 
de mărfuri

In perioada ianuarie-nodean- 
brie a.c.» ceferiștii au trans
portat un volum de mărfuri ce 
întrece cu circa 1.780.000 tone 
realizările din întreg anul tre
cut. Anuntînd acest succes, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii din exploatarea ferovia
ră raportează totodată înde
plinirea planului anual la 
transportul de mărfuri cu 29 
de zile mai devreme.

împreună cu îmbunătățirea 
continuă a dotației tehnico- 
materiale, o serie de acțiuni și

Inginera Florida Timofei, de 
Ic Institutul de studii șl cer
cetări hidrotehnice din Capi
tală este una dintre cele mai 
pasionate cercetătoare, lat-o 
în laboratorul institutului 
studiind pe modelul unei vii
toare prize de apa, care va 

fi construită pe Jiu.

Foto j AGERPRES 

miile la număr și toți volnici 
ca muntele, ne uită aici, aco
perite de pămînt ? Uite, eu 
sînt la suprafață și tot nu mă 
văd. Sînt unii tineri, ca cei 
de la Direcția Tehnică sau ca 
cei de la Direcția Comercială, 
de pildă, care de la începutul 
anului și pînă acum nu au 
adunat un șurub măcar.

— Să-și murdărească mîi- 
nile ? — zise cu ironie în glas 
un șurub. Angajamentul lor a 
rămas pe hîrtie, iar noi la gu
noi. Dar știți ce ? Am o idee! 
Hai să facem o plîngere la co
mitetul U.T.M. pe uzină, să a- 
rătăm cum aci, în spatele tur
nătoriei de oțel, sînt zeci și 
zeci de tone de fier vechi, care 
pentru a deveni oțel nu tre
buie neapărat să fie trimise 
la Reșița sau Hunedoara. 
Chiar aci, în uzină, există o 
oțelărie care are nevoie de 
fier vechi! Nu-i păcat ca oțe- 
lăria noastră să se plîngă de 
materie primă, iar noi să ză
cem aici ?, Nu-i mai mare ru-< 
șinea ?.

P. B.

inițiative ce se aplică pe scară 
din ce în ce mai largă, au a- 
juitat ceferiștilor să obțină rea
lizări însemnate în întrecerea 
pentru sporirea capacității și 
pentru reducerea cheltuielilor 
de transport. Inițiativa munci
torilor de pe linia Titu-Pietro- 
șița — de a organiza încărcări 
concentrate pe stații de desti
nație și direcții de mers — ac
țiunea mecanicilor de locomo
tive de a remorca trenuri cu 
tonaje tot mai mari, adâncirea 
colaborării cu întreprinderile 
prin consfătuirile denumite 
„Marțea feroviarului" etc., au 
dus la utilizarea mai raționa
lă a locomotivelor și vagoane
lor. In acest fel, rulajul vago
nului — indice care sintetizea
ză întreaga activitate de ex
ploatare feroviară, a fost îm
bunătățit continuu. >

(Agerpres)
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„Nu mai sînt fete sărace
și te-nsori cu cine-ți place**

— Pagini din folclorul nou, selectate și comentate de Ion Brad —
Vechi de cînd lumea și nou mereu cu 

fiecare zi, purtînd pecetea vremii în care 
se naște, gingaș și răscolitor, arzînd moc
nind ori cu pălălăi înalte, sentimentul atît 
de profund uman al iubirii, al relațiilor 
dintre cei ce se au dragi, a fost cintat de 
poetul nostru popular intr-adevăr in ne
numărate feluri, intr-o gamă nesfîrșită de 
rezonanțe și culori. Insoțindu-1 pe om în 
toate împrejurările vieții, este atit de fi
resc ca dragostea s-o găsim celebrată în 
cîntecul popular alături de bucuriile și 
necazurile celui supus altădată la muncă 
istovitoare, la înjosiri și mizerii, tîrît de 
domni în cătănie și-n războaie, silit ade
seori să ia calea codrului. în haiducie. 
Cîntecele de dragoste sînt amestecate deci 
Ia tot pasul cu cele de dor și jale, de 
muncă, de cătănie, de haiducie. Dragostea 
se identifică de cele mai multe ori în con
cepția poporului nostru cu frumosul, ca o 
expresie a aspirațiilor sale spre lumină, 
spre adevăr și dreptate — iar tot ceea ce 
se opune frumosului — tîrguielile meschi
ne, specifice lumii burgheze, criteriul ave
rii, pus mai presus de dragoste — se con
fundă cu urîtul. Căci zice, simbolic și foar
te concentrat, un cîntec vechi:

Unde șade dragostea 
înflorește pajiștea; 
Unde șade urttu!
Se-negrește pămîntul, 

sau, sub o altă formă mal aluzivă, tntr-un 
cîntec de fată :

„Frunzulița încolțește, 
iubește, bade, iubește, 
Trestie mindră din balta, 
Subțirea, verde șt-naltă.' 
Nu iubi o buruiana 
Ci o floare din poiana*.

Cînd e vorba de-a apăra puritatea dra
gostei, poetul anonim părăsește adeeeori 
sugestia, simbolul și vorbirea indirectă, 
adoptînd tonul deschis, demascator. în
dreptat împotriva tîrgulelilor oneroase, a 
lăcomie! burgheze:

„Frunza verde de eusai 
Cată, mamă, cui mă dai. 
Te Idcomești la argint 
Și mi vinzi după urit, 
Ca te Idcomești la cai 
Și după urit mi dai 
Și te lăcomești la vaci 
Și după urit md tragi, 
Te lăcomești lutului 
Și md vinzi uritului*.

Nu sînt cruțate, astfel, nici alte Insti
tuții sau factorii care interver.eau de obi
cei în stricarea dragostei. In schimbarea 
cursului ei normal: „Cu bădița duee-m-aș 
/ Nu ne-ar trebui nănaș, / Nici popă să 
no cunune / Numai noi cu vorbe bune , 
sau : „Ieie-l dracu pe popa / Cum îmi fură 
mîndra mea! t Da-inima nu-o avea / Cd-i 
la mine, nu-i la ea".

Ori de cîte ori în lupte aceasta inega.ă, 
specifică lumii burgheze, tîrguielile ajung 
să biruie, să calce în picioare dragostea 
adevărată, versul popular se întunecă, 
sentimentul colectiv concentrat ta el de
vine neiertător față de cei vtaovați, mer- 
gînd pînă la blestem șl Imprecație chiar 
împotriva părinților, a „lumii" din care 
făceau ei parte. Cîntecul, balada, conden
sează în ele adevărate drame, exprimate 
uimitor de simplu, sever, fără diluațil la
crimogene t

„Foaie verde mărgărit 
Doi tineri cînd s-au iubit 
Lumea de ce îi vorbea 
Ei mai tare se iubea.
Cînd s-au dus la logodit 
Părinții nu i-au primit, 
Cînd s-au dus la cununat 
P3rinții nu i-au iertat 
El de mină s-au luat 
De trei ori s-au sărutat 
Și-n apă s-au aruncat 
La plopu cu frunza tată 
Unde-i apa adlncată, 
La plopu cu frunza lungi 
Unde-i apa mai adîncă. 
Părinții cînd au aflat 
Repede au alergat, 
Arză-i focu de părinți 
C-au despărțit doi iubiți. 
Au dat sute, au dat mii, 
Să scoată tinerii vii. 
Marinarii fură hoți 
Ci au scos tinerii morți. 
Pe băiat l-au îngropat 
La un drum apropiat, 
Pe fetiță au îngropat 
La un rîu apropiat. 
Pe mormintu' la băiat 
A crescut un brad inalt. 
Pe mormintu’ la fetiță 
A crescut un pui de viță. 
Și bradul de ce creștea 
Pe băiat îl cuprindea. 
Lumea rea îl blestema. 
Vița de-aur ce creștea 
Pe fetiță-o cuprindea. 
Lumea rea o blestema. 
Arză-i focu de părinți 
C-au despărțit doi iubiți 
Ca doi zarzări înfloriți.

Nenumărate stat versurile care, pără
sind tonul sumbru, lmprecativ, adecvat 
dramelor de acest gen, folosesc cu predi
lecție șfichiul satiric, cu care biciuesc nor
mele unei morale inumane, averea, bogă
ția de care se leagă atributele lăcomiei, 
leneviei, deformării fizice și etice, uritului, 
josnicului. Citatele stat cu miile, ta toate 
colecțiile de folclor. Contrastul dintre ver
surile, devenite zicală unanim rostită „Să- 
racile sutele I Cum mărită slutele /* șl 
între cuvinte ca acestea :

Mîndra mea-i tare săraci 
Dar mie mi-i tare dragă, 
Pe-unde trece flori se pleacă, 
Cărărușă ca să-i facă",

este foarte grăitor ta favoarea cui se în
dreaptă toată simpatia poporului.

Sănătatea lui sufletească, înaltele lui ca
lități morale, nu puteau să nu favorizeze o 
etică diametral opusă celei hrănite de con
cepțiile claselor în descompunere. In etica 
poporului nostru, dragostea reprezintă un 

sentiment statornic („Peste Murăș, peste 
tău / Ard două lumini de său. / Vara 
plouă, iarna ninge / Și tot nu le poate 
stinge".) care merge pînă la sacrificiul su
prem pentru omul iubit, cum se întîmplă 
in celebra baladă a meșterului Manole 
(„Și sufla un vint ! Un vînt pe pămînt, / 
Paltini că-ndoia, / Brazi că despoia, / 
Munți că răsturna, / Iară pe Ana / Nici 
c-o inturna I / Ea mereu venea, / Pe drum 
șovăia / Și s-apropia, / Și amar de ea, / 
lată c-ajungea").

Subliniem aceste valori etice pentru că 
ele ne dau sentimentul continuității a tot 
ce-a avut mai bun poporul nostru, ajuns 
prin revoluție la deplina înflorire a mari
lor sale virtuți, la dezvoltarea bogată a 
unor concepții noi. socialiste, care și-au 
pus pece'ea definitivă pe relațiile dintre 
oameni, pe gîndurile și pe sentimentele 
lor cele mai intime. Schimbarea structu
rală a raporturilor de clasă, noile concep
ții de viață, noua atitudine față de pro
prietate, de muncă - toate au dat o turnu
ră nouă și cintecu’.’jj de dragoste, pe care 
l-am văzut tacă de la început legat de 
marile probleme ale vierii omenești.

Deși fn ritmul străvechi șt atit de spe
cific poeziei noastre populare, versurile 
redau cu limpiditate și cu o strălucire In
tr-adevăr nouă, țîșnită din interior, min- 
dria omului îndrăgostit intr-alt chip de 
viață, de frumos — și care-și cintărește 
sentimentele ta raport cu un trecut nu 
prea depărtat judecat drastic, tăios. Etice 
nouă, socialistă, determinată de ideile 
partidului, se manifestă convingător și 
foarte artistic, ta versuri ca acestea:

floricică-a pomului 
Mîndrd-i „Țara Oltului*, 
Cresc colectitele-n sate 
Ca zambilele :n strate 
Tot mai mindre, mai frumoase 
Ca zorile. luminoase. 
Al partidului bun sfat 
Mare ajutor ne-a dar 
De-em lăsat drumul n-sos 
Mergind pe Cei irsas. 
Și-apoi fni’jd trei speeace 
Nu mai sînt fete sărace 
Și te-nsori cu eine-ți place. 
Averea, bat-o pustia 
Te făcea să-ți iei momiia.

Pentru efteea hectare 
Luai o sperietoare. 
De s-așeza-n poarta surii 
Părea că-i muma pădurii. 
Pentru doi boi și-o purcea 
Luai toantă cum era.
Cu boii cărai ia piatră 
Și toanta dormea pe vatră. 
Și-ți trăiai viața cu silă 
De-ți plfngeei singur de milă. 
Dar s-a dus vremea acei 
Cind dragostea se rindea 
Și bogatu-o cumpăra. 
Astăzi, dragostea-i eurată 
Ca o floare de mușcată. 
Fetele-n gospodărie 
Sînt bogate, au moșie. 
Cit cuprind ochii. Mărie, 
Prin muncă și hărnicie 
Trăiesc tot cu bucurie. 
Astăzi te-nsori, frățioare, 
Cu-a inimii tale floare 
Mindră fată muncitoare 
Și trăiești în noua casă 
Viață veselă, frumoasă, 
Viață faini ea-n povești 
Ltngă floarea ce-o iubești".

Născute ta acești ani de profunde înno
iri ta viața oamenilor, cîntecel* acestea 
tinerești au îmbrăcat ta haina lor poeti
că multiplele frămîntărl șl probleme ale 
vieții. Multe din motivele foarte des In
finite Și vehiculate în folclorul nostru au 
fost reluate, revalorificate, schimbate în 
mod structural, apărlndu-ne astăzi noi șl 
foarte firești. Ele afirmă cu pasiune etica 
nouă, scoțîndu-ne în față pe rînd, parcă 
anume să nu se supere, cînd fata, cînd 
băiatul ta postura de militant pentru 
ideile noi, înaintate. Iată cum a evoluat 
„motivul plugului" i

Pe costișa dealului 
Ară plugul badelui. 
Boii trag și plugul ară,

Badea-i zice-n frunzișoară. 
Cîntă-ți bade, cîntecu’ 
Că mi-i drag ca sufletu’ 
Și ca rouă ierbilor
In poiana cerbilor ;
Ca licărul stelelor
In mijitul zorilor
Zorilor,

surorilor,
Ceasul deșteptărilor.
Bade, cintecelul tău
E taman pe gindul meu;

Inima din frunză-ți spune, 
C-avem astăzi vremuri bune , 
Vremuri bune și curate; 
Pace fi belșug în sate. 
A prins la noi rădăcină 
Un pom tinăr de lumină ; 
Crește pomul și se-ntinde, 
Viața noastră o cuprinde — 
Unde pică dalba-i razi 
Tara se înseninează. 
Codrul tot e numai muguri, 
Viile se fring de struguri, 
Griul crește pe hotare 
De nu te mai vezi călare. 
Boaba cucuruzului 
Cît măseaua calului f 
Ară. bade, ară dragă. 
Ară. bade, nua-ntreagă, 
Pină vine inr.optatu’ 
Că s-a dus din sat bogatu’ 
Și-a pierit din piept oftatu', 
Griul-xalt. cu spice pline 
Crește numai pentru tine.

Tot fata, fiind nu numai ..bună de 
gură" cum o arată folclorul din totdea
una. dar și foarte inimoasă, sensibilă la 
tot ce-ar putea tace viata iubitului mai 
frumoasă, mai fericită, i se adreseert ia 
acest fel:

..Boit trag ți plugul eră 
Pe ogor de primăveri. 
3cde. plugul fi-e de lemn. 
.*■ brezdează. face tem». 
Besi-s slabi șs g-zpa-i rec 
Șl sămmșa-t jnțiuea 
Bcide. lasi-te de boi. 
Hai în colectiv cu noi 
Și scapi, bade, de nevoi*.

Vamă răspunztad aceste-: gr..': plină de 
dragoste, profund R csneaeee nouă, fiă- 
aiul din clasicul jnoriv al caratei eu 
boi" se grăbește să aducă lauda cuvemtă 
iubitei sale colectiviste:

Jt margmta rialul 
Pm pulberea drumului 
Trece carul badeltd ; 
Badea merg» lingă bal 
Șl-i îndeamnă pe-amtndol- 
Badea țme taeiu-n mină 
Și cu versul se fngtaă ;
— Hai, Cudalbu Cea Prior 
Pină-n codrul fraților 
Si mai tai de-uu căprior 
Că la teamed mă huor, 
Căprior la casă nouă 
Burorie-n ea si plouă; 
Căprior de lemn de fag 
Ca si am unde si trag 
Lingă floarea crinului 
Fecioara vecinului 
Fruntea colectivului ;
Că, doamne, In astă floare 
Ai pus lumina din soare. 
Frăgezimea primăverii 
Și toate oțelele serii*.

Dragostea ne apare aici luminoasă, în 
perspectiva unei împliniri depline, Izvo- 
rită tocmai din resursele bogate ale vie
ții noi. In aceeași perspectivă, ne apare 
schimbat afluxul abundent de sentimente, 
dovedit ta atitea ctotece vechi, spre iu
bitul ciobănaș (De exemplu :

„—De ți-ar fi mintea ca părul / N-ai iubi 
pe domnișorul / Și-ai iubi de-un ciobă
naș / Seara ți-ar aduce caș...', etc, sau: 
„Ia vezi mamă pe fereastră / Cine bate-n 
poarta noastră, / Un cioban vrea să bea 
apă, / Ieși măicuță de-l adapă," etc.).

Schimbarea nu * ta bogăția cantitati
va a sentimentelor, ci ta calitatea lor, ta 
impulsurile inițiale care nu mal stat doar 
„gura dulce", „cașul" — ci aprecierea va
lorii pentru întreaga țară a muncii cio
banului J

„Iarbă verde de imaș 
Badiul meu e ciobănaș 
Cu trupul de pălimar, 
Cînd îl văd că vine iar 
Zburdă inimioara-n mine 
Că pămintu-abia mă ține, 
Mă ține pămînt cu flori, 
Bădița de subțiori ; 
Mă ține pămînt muntos 
Și un ciobănaș frumos. 
De-l zăresc ochii de mură 
Dragostea, loatră, mă fură 
Și-mi ia gîndul cătinel 
Tot alăturea cu el, 
Pe poteca muntelui, 
Sub cetina bradului... 
„.Uite bădița cum serie

Dorul meu pe cărăruie, 
Paște bade oile 
Să te scalde ploile. 
Că e turma satului. 
Fala colectivului.
Dragu-mi-i bădiț de tine 
Că știi purta turma bine 
Pe imaș de săptămînă 
Să-mbrad țara toată-n lină, • 
Țot in lină mătăsoasă 
S-o gătim ca o mireasă".

Dar pe lîngă tălmăcirea nouă a multip
lelor motive folclorice vechi, au apărut și 
s-au cristalizat artistic tot mai multe cîn- 
tece de dragoste legate, cum era firesc, 
de oameni care au astăzi meserii necu
noscute la noi înainte de eliberare, oameni 
cu idei și rosturi noi, cu pasiuni felurite, 
bogat nuanțate. Din cîntecele de acest 
gen. cele dedicate tractoriștilor dețin un 
loc de frunte. Se vede că aceia care au 
desțelenit pămînturile au lăsat brazde 
mai adinei și-n inima fetelor de la țară, 
care le cîntă hărnicia. Uneori, ca în acest 
cîntec Inedit, flăcăii înșiși țin să-și dezvă
luie mîndria și dragostea :

„Frunză verde-a bobului, 
Tractorist ca mine nu-i 
Pe întinsul ctmpului... 
C-are neică o brigadă 
Ari ptnă dă zăpadă. 
Și cind dă, tractorul meu 
tl «cobor la Semeteu. 
Toată iama l îngrijesc 
Și mereu tl doftoresc; 
Primăvara o aștept 
Ca si iau cimpul de-adrept... 
Hotarul e lingi sat. 
Nu mai e răzor nici hat, 
Că pe toate le-am arat. 
Și-am arat singur o dată 
De-o gospodărie toată ; 
C-am avut și eu o fată. 
Fetiță colectivistă — 
Toată vara fn batistă 
Mi-a adu» prinsul și cina 
Ci eu i-am condus combina.

Foaie verde trei migdale 
Să m-aftepți mindruțo-n vale 
La brigada de tractoare... 
C-am ceva, neică, să-ți spui 
Ceva de-aie cimpului.
Viao riad sănt singurel 
Să-fi erit s* mdgereL 
Măpe-el roșu la floare 
Da: m brazdă de tractoare. 
Si ți-l pui mindruțo-n piept 
Si nu mi faci să te-aștept. 
Ci eu mindră m-am jurat 
St rămii la voi In sat. 
Ci-ndrigii satul șt cimpul. 
Să treci valea, să vezi dimbul. 
Nu e dimb pe eimp la voi 
Unda n-am poposi: noi.
Pe toate dimburile
Am schimbat brăzdarele. 
Colza-n vel* -nlrș rilcele 
Au înflorit micșunele. 
-Vu-s ialzla, viorele, 
Viorele, printre clăi. 
Mlndruțo tins ochii tăi—"

Dragoștaa. noțiunea da frumos, capătă 
dec; o sferă de cuprindere din ce ta ce 
mai largă, botăritori fiind factorii care-1 
laogă pe om de ferereș și frumoșul ge
neral din colectivul ta care muncește, 
din societatea noastră socialistă. Preocu
pării* de fiecare zi. mărturisite adeseori 
între cei ce se au dragi, sînt proiectate pe 
acest fundal cuprinzător care amplifică 
bogăția sentimentelor, le face să vibreze 
eu o sinceritate nouă. Omul iubit a văzut 
și efntat ta acțiunile lui noi. determinate 
de toate schimbările la care el contribuie, 
pentru care se frămtată și luptă. Noi me
serii, noi idei, o circulați* intensă și vie 
Intre lumea satului renăscută și cea a ora
șului industrial, acum pentru prima oară 
afirmată masiv în folclor. Să pornim cu 
acest gen de dntec, dinspre sate spre 
oraș. Iată cum se exprimă dorul unei 
fete de la țară :

„Foaie verde trei spanace 
Fi-mi, doamne, ee mi-i face 
Fă-mă floare din grădină 
Si dorm la badea pe mină, 
Fă-mă fir de lămiiță 
Să-mi ascult pe-al meu bădiță 
Ce-mi discută la ședință, 
La ședință el vorbește 
Pe popor îl lămurește.

Mîndria și fericirea de-a-ți lega viața 
de un astfel de om care militează pentru 
cauza poporului este discret și concis ex
primată. în vechea noțiune de „omenie", 
intră acum și atributele cetățenești:

Bine i stă lui badea Ion, 
Președinte la raion. 
Se cunoaște dintr-o mie 
Ci e om de omenie.

Dragostea se împarte generos Intre cel 
iubit și pasiunea unei munci noi, care 
dă tuturor „zestrea cea mare", durabilă, 
cunoscută abia în zilele noastre. Versu
rile exprimă cu multă gingășie și farmec 
această „împărțire" a dragostei, de fapt 
o îmbogățire unitară a ei cu sensuri no! 
și majore:

„Foaie verde măr sălciu, 
Băiețaș din Tirgu-Jiu, 
De ce vii seara tirziu ? 
Spune, cine m-a pirlt, 
De ți-am căzut cu urit ? 
Că vii numai pe-nserat 
Cînd se culcă lumea n sat,

Vii numai pe drum de stele 
Și fn zori te-ntord cu ele, 
Spune, dragule, cinstit 
Altă mindră ți-al găsit ?
— Mindră mea, creangă eu rouă. 
Eu vă iubesc pe-amtndouă. 
Și ea-i -naltă și subțire, 
Da’ tot ție ți-oî fi mire; 
Crenguță cu trei lăstare, 
Nu-ți fie cu supărare. 
Cu batic roșu-i gătită 
Cit trăiesc mi-o fi iubită t 
Tînără-i ca mugura’ 
Și dulce ca struguru’, 
Frumoasă-i ca lumina, 
La lucru-i ca albina !
Din floarea pimîntului 
In bătaia viatului 
Scoate miere gălbioară 
Și-o iubește maică țari, 
Ici în țara Oltului 
O-ndrăgesc flăcăi destui 
Că ea dă la fiecare, 
Pentru muncă, zestre mare, 
Și iar verde viorea 
„Sonda" se numește ea.

Evident, prin valoarea semnificației so
ciale și morale, marile calități poetice ale 
acestui cîntec sînt cu totul exemplare. 
La fel de expresive ne apar rîndurile ce 
le trimite o fată de la tară Iubitului ei, 
care e muncitor strungar. Prin limpezi
mea lor de cristal, versurile amintesc 
cunoscutul fragment epistolar („De din 
vale de Rovine...") scris de Eminescu în 
stil popular ta Scrisoarea UI. Dar, să pri
vim mai bine zborul cinteculul:

De pe-aci din depărtare 
Eu îți scriu bade scrisoare, 
Și ți-o scriu noaptea pe lună 
Să-ți vestească voie bună; 
Și ți-o scriu c-un vtrf de rază 
Ci dorul mi săgetează. 
Bade-al meu de la oraș, 
Frumos ea un muguraș. 
Bade-al meu, voinic strungar, 
Și de pluguri făurar, 
Vreau să știi că pe la noi 
Pică frunza din zăvoi 
Și bat vinturi și cad ploi, 
Și pe eimp tractoare ară 
De cu zori și pînă-n seară. 
Cînd zăresc tractoarele 
Risturnind ogoarele 
Se aprinde dorvn mine 
Și-aș zbura pină la tine 
Să te văd lucrind la strung 
Dorul să mi-l mai alung, 
Și vreau bade si mai știi 
C-avem multe bucurii, 
Bucurii și veselie 
C-am făcut gospodărie.
Bădiță, la tine-acasi, 
Miicuța-i tare voioasă, 
Nu-i trece timpu-n zadar 
C-a-nvițat abecedar 
Și ea miine o să-ți scrie 
Gîndurile pe hîrtie.

Pentru toate eîte-ți spui 
Mulțumim partidului 
Că a dat lumina lui 
In folosul omului.

Te sărut, bade, frumos, 
Și mi iscălesc mai jos 
C-o rază din mîndra lună 
Să ne vedem împreună.

Văzute astfel, despărțirea și dorul, 
ară »ă-șl piardă nimic din intensitatea 

emoțională, cîștigă enorm în adîncime, ta 
semnificație, In prospețime. Schimbările 

acestea profunde în concepțiile și sen
timentele oamenilor, ajunse pînă în cu
tele cele mai ascunse ale cugetului și ini
mii, au făcut să apară o lumină nouă 
pînă și în cîntecele de cătănie, copleșite 
altădată de o tristețe iremediabilă. Acum 
iubita vorbește în vis cu cel dus departe:

„Ce-i cu tine, mă Ionele, 
De-ți făcuși nasturi de stele 
Și cismuțe de oglindă 
Inima să mi se-aprindă ? 
Iar Ion ce-mi răspundea: 
— Bine, Leano, ce să fie ? 
Așa-i la militărie : 
Stelele înaltului 
La pieptul soldatului 
Și lumina cărților 
In izvorul minților 
Că astăzi Republica 
tși îngrijește oastea".

împlinirea dragostei se realizează în că
sătorie și fericirea e sporită și de senti
mentul că fiii tăi vor aparține acelor gene
rații care vor duce mai departe visurile 
noastre îndrăznețe, înflăcărate de ideile 
comunismului.

Dragostea de patrie, grija pentru viitorul 
plin de lumină se citește astfel în ochii 
tinerei mame care își leagănă odorul, 
cîntîndu-i străvechiul, dar atît de noul 
cîntec de leagăn :

Pui micuț cu ochi de mure 
Vine somnul să te fure 
Nani... nani... nani...
Somnul, pasăre ușoară, 
Călător pe drum de seară 
Pirv-la tine se strecoară : 
Nani... nani... nani...
Uite-l cum ne trece pragu’ 
Să te-alinte cu tot dragu' 
Vine somnul, vine, vine, 
Și se-așează lingi tine 
Și-ți dă pleoapa binișor 
Peste mura ochilor; 
Mi te ia in seama lui 
Pe cărarea visului 
Și te duce copăcel 
Tot alăturea de el 
Pînă-n cale i o fintînă

Unde stă pe jgheab o zlnă-
Din urcior iți di șl ție 
Strop curat de apă vie 
îndulcită ca zaharu’ a
Să crești mare eît stejaru' 
Țării să-i brăzdezi ogoru’ 
Ca să crească griușoru’ 
Frunzuleană foi de nalbă 
S-avem munți de pline albă 
Și-apit iară copăcel 
Te ia somnul lingi el 
Și te duce-ntr.o grădină 
Să-ți dea miere o albină 
Să fii toată viața ta 
Harnic tot cum ește ea ; 
Și frumos ca florile 
Cînd le-nfașă zorile ;
Și iar verde trei gravate 
Te ia somnul mai departe 
Și te duce-ntr-o cetate, 
In cetatea luminată 
Dai de tata la armată; 
Te mingile pe obraz 
Tot ca el să crești viteaz, 
Să păzești a noastră țară 
Nouă ca o primăvară... 
Că-n pădurea lumii largă 
E un lup turbat ce-aleargă, 
Dar pe-aiei o să mai calce 
Cind s-or face mere-n salce, 
Cînd s-or face melcii junei 
Poate-atunci... și nici atunci! 
Nani... nani.., nani,..

, Uite luna cum răsare... 
Puiul meu o vede oare ? 
Nani,., nani,., nani...

Descifrată numai în cîteva din boga
tele ei manifestări și expresii poetiee 
contemporane, dragostea ne apare ca un 
sentiment complex, pur, degajat de ser
vitutile lumii și concepțiilor burgheze în 
descompunere, ca un tărîm pe care mo
rala noastră nouă, socialistă, și-a înfipt 
definitiv steagurile ei de lumină.

Ar fi bine ca organizațiile U.T.M, să 
îndrume mai atent pe toți tinerii talentați, 
pasionați pentru cunoașterea tezaurului 
artei populare, al folclorului nou, să cu
leagă aceste eîntece atît de îndrăgite de 
tineret.

Fiind adevărate ștafete ale ideilor noi, 
ale moralei sănătoase, care se afirmă cu 
strălucire, sub grija părintească a partidu
lui, trebuie să ne îngrijim ca textele 
folclorice actuale să fie cît mal larg răspîn- 
dite și cunoscute. Ele ne pot fi un sprijin 
de mare preț în munca educativă și pot 
contribui la îmbogățirea activități! cultu- 
ral-artistlce de masă, la- înviorarea și 
eficacitatea programelor ce se desfășoară 
la cluburi și cămine culturale, la șezători 
și serbări, făclnd și mal atractivă munca 
brigăzilor artistice de agitație, a recitato
rilor artistici, în genere a tuturor artiștilor 
amatori.

A cunoaște poezia populară de azi în
seamnă a-ți îmbogăți gîndirea și sensi
bilitatea cu tot ce gîndește șl simte mai 
profund poporul nostru liber, talentat, 
creator al tuturor frumuseților cu care se 
mîndrește patria noastră socialistă.

(Versurile au fost citate după culege
rile : „Poezii populare” (V. Alecsandri), 
„Doine și strigături din Ardeal" (larnlk- 
Birseanu), „Pe un picior de plal“ (Teodor 
Balș) precum și din colecții în manuscris 
alcătuite de Ion Socol. Nelu Boroană, P, 
Lenghel-Izanu, N. Mihuță).

Desene de V. SAVONEA



O DISCUȚIE DESPRE
PERSPECTIVA VIITORILOR ANI

Pe marginea unui seminar al cursului seral U.T.M. 
de la Fabrica de mobilă „23 August"-Tg. Mureș

în cadrul cursului seral 
U.T.M. anul II de la secția 
montaj a Fabricii de mobilă 
„23 August" din Tg. Mureș, a 
avut loc de curînd, seminarul 
la tema : „Sarcinile planului 
de dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1960—1965. Li
niile directoare ale programu
lui economic de perspectivă", 
din ciclul de seminarii consa
crat documentelor Congresu
lui al IlI-lea al partidului.

Seminarul la această temă 
a fost așteptat cu interes de 
utemiștii de la secția montaj.

Documentele Congresului a! 
Ill-lea al P.M.R., care cuprind 
imaginea nivelului înalt la 
care se va ridica economia, 
cultura, bunăstarea poporului 
nostru în viitorii ani, au stîr- 
nit un larg ecou în mintea și 
inima cursanților. Majoritatea 
dintre ei au studiat Raportul 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghki-Dej, Documentele Con
gresului ai IlI-lea ai P-M.R. 
eu multă seriozitate.

Mulți utemiști au interve
nit activ, chiar de mai multe 
ori, In discuție.

Luînd cuvîntul la dezbate
rea primei probleme cuprinse 
în tematica seminarului ute 
mistui Toni Jena a vorbit 
despre sarcinile de bază 
ale planului de 6 ani, care 
prevede continuarea în ritm 
susținut a industrializării ță
rii, încheierea procesului de 
colectivizare a agriculturii, 
extinderea mecanizării și au
tomatizării producției, îmbu
nătățirea în continuare a re
partizării teritoriale a forțelor 
de producție și creșterea con
tinuă a bunăstării materiale 
și culturale a oamenilor mun
cii de la orașe și sate.

Pe baza cifrelor cuprinse în 
Directivele Congresului, mai 
mulți cursanți au ilustrat teza 
cu privire la dezvoltarea cu 
precădere a industriei grele, 
cu pivotul ei — industria con
structoare de mașini.

în cadrul seminarului ute
miștii David Bela. Menyhart 
Deneș, Janosi Tibor, Toth 
Sandor și alții au ilustrat și 
ei cu cifre și exemple concre
te o seamă de prevederi ale 
planului de 6 ani.

Luind cuvântul la discuții, 
utemistul Szatmary Laszlo a 
subliniat faptul că — așa cum 
se arată in Raportul tovară
șului Gheorghe Ghee’-gh'U- 
Dej — un element caracteris
tic al industrializări; in a- 
ceastă perioadă este trecerea 
la valorificarea superioară a 
resurselor naturale. El a a- 
mintiit că Pe baza Directive
lor Congresului al IlI-lea ai 
partidului, muncitorilor din 
industria lemnului le revine 
sarcina de a obține în 1965. 
dintr-un metru cub de masă 
lemnoasă, produse prelucrate 
de o valoare cu 80 la sută mai 
mare decît In anul 1959.

Lucrind într-o fabrică de 
mobilă, utemiștii s-au referit 
adeseori în cadrul seminaru
lui la problemele specifice in
dustriei de prelucrare a lem
nului. îndeosebi la valorifica
rea superioară a masei lem
noase. Utemistul Dealt Lajoș

-----•-----

Comemorarea 
lui Dinu Lipattl

Vinari leara, ■ ovul loc in 
Capitală comemorarea a 10 ani 
de la moartea lui Dinu Lipatti, 
organizată de zeefia de muzică 
a Asociației oamenilor de artă 
din isutituțiile teatrale ți muâ- 
oale din R- P. Romlnă.

Despre personalitatea artistu
lui a vorbit proi. Teodor Bă
lan, de la Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu**.

Participanții au audiat apoi o 
imprimare a ultimului recital de 
pian al lui Dinu Lipatli. care a 
avut loc la Besangon, înaintea 
marții sale.

După „Valurile Dunării", 
„Darclee- vine să confirme 
evoluția spre maturitate a 
celei de-a șaptea arte £n țara 
noastră. Împreună cu fericiții 
spectatori din această săptă- 
mină, am aplaudat o triplă 
izbîndă a cinematografiei ro
mânești — căci avem de-a 
face cu primul film biografic, 
primul film muzical, primul 
film artistic de lung metraj 
in culori (exceptând ecraniză
rile). ,

Succesul e cu atit mai îm
bucurător cu cît a fost obți
nut intr-un domeniu prezen- 
tind numeroase dificultăți 
Ne sînt încă proaspete in a- 
mintire unele realizări de 
mare anvergură („Verdi", 
,.Melba', „Carusso") in care 
actori talentați și cîntăreți de 
faimă mondială se rătăceau 
prin meandrele unui subiect 
melodramatic. Și nu putem 
fi de acord cu părerea că la 
un asemenea film vii doar ca 
să asculți muzică de bună 
calitate.

„Darclee" a fost pornit cu 
dreptul încă de la scenariu. 
Dovedind cunoștințe temei
nice, perseverență în tratarea 
realistă a temei fi un simț 
artistic de bună calitate. Con
stantin Cîrjan și Ionel Hristea 
au închegat un subiect lipsit 
de efecte tari și stridențe. Pa
siunea Haricleei pentru muzi

a arătat, de pildă, că valori
ficarea superioară a lemnului 
trebuie să înceapă încă în ex
ploatările forestiere, printr-o 
sortare judicioasă, în vederea 
obținerii unui procent cit mai 
mare de lemn de lucru; apoi 
trebuie să continue în indus
tria de prelucrare a lemnu
lui, prin producerea unor mo
bile și articole din lemn de 
calitate superioară, mai fru
moase și la un preț de cost 
cit mai redus. Această idee a 
fost continuată de utemiștii 
Thot Sandor, Menyhart De
neș și alții care au vorbit 
despre pregătirile ce s-au fă
cut în fabrică pentru a se a- 
sigura îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al III- 
lea al P-M.R

Legarea strinsă a probleme
lor ridicate de Documentele 
Congresului partidului, de sar
cinile concrete ce revin fiecă
rui cursant este lucrul de că
petenie în desfășurarea semi- 
nariilor. Nu trebuie uitat nici 
o clipă că rolul invățămintu- 
lui politic U.T.M. este acela 
de a-i ajuta pe tineri să-și în
sușească temeinic politica 
partidului pentru a o putea a- 
plica mai bine în viață.

Trebuie spus însă că, deși 
s-a străduit să antreneze cit 
mai mulți cursanți la discu
tarea problemelor de semi
nar, propagandistul cursului 
la care ne referim (tov. Irsai 
Kalman > n-a fost întotdeauna 
destul de exigent in condu
cerea dezbaterilor. El ia lă
sat pe unu tineri sâ treacă 
cu ușurință peste unele pro
bleme importante, a lăsat să 
persiste unele neclarități și 
chiar confuzii in luările de 
cuvint ale cursanților, nu i-a 
ajutat suficient să dea discu
țiilor un caracter șl mai con
cret, mai legat de sarcinile și 
obiectivele ce le stau in față.

Această cerință — a exi
genței — este învățătura prin
cipală ce se desprinde din 
analizarea, din experiența se
minarului despte care vor
bim aici. E vorba atit de exi
gența propagandistului față 
de cursanți. față de caracte
rul și nivelul discuțiilor rit 
și de exigența propagandis
tului față de ri însuși.

Tovarășul irsai Kalman 
este un propagandist cu ex
periență care a condus cu 
succes anul trecut cursul se
ral. Bazindu-se insă pe cu
noștințele și experiența sa 
anterioară, el n-a mai consi
derat că e necesar să se pre
gătească temeinic.

Tovarășul Irsai a studiat 
Documentele Congresului și 
a făcut un conspect, dar n a 
întocmit un pian concret de 

0 scena din film.

„D A R C L E E“
că, munca ei neobosită pen
tru ridicarea măestriei artisti
ce, curajul cu care înjruntă 
greutățile materiale și adversi
tățile de tot felul, sînt reda
te cu o sobrietate care le spo
rește forța educativă. Ferin- 
du-se de facilitatea spectacu
larului, scenariștii au pus ac
centul pe mișcarea sufletească 
a personajelor. Tînărul și în
zestratul regizor Mihai Iacob 
și-a însușit această concepție 
și a știut s-o transmită inter- 
preților, tradueînd-o apoi în 
imagini cinematografice de o 
reală plasticitate. Poate ci e 
încă prea devreme să vorbim 
despre pecetea personală a 
regizorului. în orice caz, Mi
hai Iacob a depășit faza stîn- 
găciilor și a cucerit treapta 
simplității — ceea ce nu e de 
loc puțin lucru, mai ales pen
tru a șaptea artă.

Și interprețU ?...
In cuvîntul său introductiv 

la premiera filmului, tova
rășul Ion Florea, director 
la Studioul cinematografic 
„București", o prezenta pe 
deținătoarea rolului principal 
și cu numele său de îm
prumut : Silvia Popovici — 
Darclee. Ceea ce mi s-a părut 
atunci o glumă era, de fapt, 
recunoașterea deplinei iden
tificări a actriței cu persona
jul interpretat. Cred că nu 
numai pentru mine Silvia 

seminar și aceasta este una 
din cauzele care au făcut ca 
discuțiile să alunece uneori 
spre probleme neesențiale.

Mai mulți cursanți, cum 
sînt Toni Jeno, Menyhărt De
nes, nau înțeles, de pildă, 
suficient de clar deosebirea 
dintre mecanizarea și auto
matizarea producției. A tre
buit să intervină comunistul 
Bogdanov Zoltan, maistru la 
secția montaj care a fost in
vitat la seminar, pentru a ex
plica în ce constă automati
zarea. Ce s ar fi întâmplat 
însă dacă tovarășul Bogda
nov n-ar fi fost prezent la 
seminar ? Este limpede că 
propagandistul are datoria să 
se pregătească cu cea mai 
mare atenție și profunzime, 
să-și însușească temeinic toa
te noțiunile, toata tezele ce 
intră in dezbaterea seminaru
lui respectiv, pentru a i lă
muri pe tineri.

Deși majoritatea cursanțt- 
Jor au studiat materialul bi
bliografic nu toți au aprofun
dat problemele; unii cursanți 
ca Tordai Daniel, Anthal 
Bela, Dudi Tiberiu s-au mul
țumit să citească materialul 
bibliografic, fără să-și facă 
conspecte din care cauză nici 
v-au fost in stare să ia cu
vântul la discuții. Propagan
distul n-a controlat cursanții 
ca aceștia să conspecteze cu 
toții, sistematic problemele 
de seminar. Ei nu le-a dat 
îndrumări în ce privește pro
blemele esențiale care se ce
reau a fi mai mult aprofun
data.

Concluzia este clară.
Pentru Ca un seminar să 

dea cele mai bune rezultate, 
să ducă la lămurirea și Însu
șirea profundă, temeinică a 
problemelor discutate este ne
cesar ea pregătirea atit a 
propagandistului rit și a 
cursanților să se desfășoare 
eu cea mai mare seriozitate și 
atenție.

în viitor, atit comitetul or
ganizației de bază U.T.M. din 
secția montaj rit și propagan
distul trebuie să controleze 
cu mai multă atenție felul 
eum tinerii se pregătesc pen
tru seminar, modui in care 
conspectează, măsura în care 
aprofundează șl înțe'eg toate 
problemele studiate Pregătita 
temeinic, semmanile vor pu
tea fi mai bogate in conținut, 
vor contribui mai bine ia în
țelegerea profundă de către 
cursanți a politicii partidului, 
ia creșterea contribuției tine
rilor în înfăptuirea sarcini
lor mărețe trasate de cel 
de al IlI-lea Congres al 
P.M.R.

ȘT. NECANTTCHI

Popovici va rămîne Darclie 
(așa cum, de pildă. Elina 
Bistrițkaia a rămas Alinia 
din „Donul liniștit"). Lucrul 
acesta se datorează în primul 
rind surprinzătoarei măiestrii 
cu care a biruit tinăra actri
ță dificultățile specifice ale 
rolului. Mă refer, anume, la 
secvențele care o înfățișează 
pe Darclee cîntînd. Păstrînd 
de-a lungul întregului film o 
frumoasă ținută artistică, Sil
via Popovici se întrece pe ea 
însăși in aceste secvențe, cul- 
minînd cu splendida scenă 

Cronica filmului
din „Tosca". Capacitatea emo
țională a actriței, vibrînd 
discret în părțile vorbite ale 
rolului, se exteriorizează aici 
într-o dăruire care ne face li
teralmente să uităm ci vocea 
aparține Artei Florescu.

Vocea Artei Florescu... As- 
cultînd-o, ascultîndu-i și pe 
ceilalți cîntăreți care inter
pretează ariile din film, înțe
legem mai bine triumful Ha- 
ricleei pe marile scene ale lu
mii. Căci străluciții reprezen
tanți de astăzi ai școlii romi- 
nești de operă păstrează tra
diția marilor lor înaintași -» 
Elena Teodorini, Giovani Pu

Brigada de electncieni conduși de utemistul Constantin Chivu 
de la întreprinderea de Prefabricate Metoiioe din Ploești 
este fruntași pe întreprindere. Ea își depășește cu regularitate 

planul.
/ Foto: S. NICULESCU

A. A* Epișev a făcut o vizită 
la Consiliul General A.R.L.U.S.
Vineri 2 decembrie A. A.

Epișev, ambasadorul extraor- 
; dinar și plenipotențiar al 
i U.R.SJ5. in R. P. Romînă a 

tăcut o vizită la Consiliul Ge- 
, neral A Ri.UK In legătură 
; cu plecarea sa definitivă din 

țara noastră.
Au fost de față acad. prof.

Plecarea 
delegației culturale birmane

ciuda timpului scurt petre-
cut ia Capitala țârii dt am a- 
ras posibilitatea — datorită gri
jii atente de care ne-atn bucurai 

■ dtn partea Ministerului învăță- 
\ minUdssi ți Culturii — să vizi

tăm suneroate inattluții cultura
le, să ne intîlnitn eu oameni de 
artă fi culturi fi să ne [avem o 
imagine asupra dezvoltării im
petuoase ■ culturi. in Rominia, 
a declarat U Than S-in. secre 
tar pariamentar în Ministerul 
Culturii al Uniunii Birmane, 
conducătorul delegației culturale 
birmane. care ne-a vizitat țara, 
într-o convorbire eu un redactor 
al Agenției Romîne de Presă 
,„Agerpres“.

Pentru delegația noastră cui- 

mitrescu, Crigore Gabrielescu, 
Darclie și alții, siliți si co
linde străinătățile pentru ci 
statul burghezo-moșieresc nu 
se hotăra să acorde subvenția 
necesară înființării și existen
tei unui teatru romînesc de 
operă...

Dar să ne întoarcem la fil
mul nostru.

Silvia Popovici e secondată 
cu brio de o echipă de actori 
experimentați (Costache Anto
nia, Toma Dimitriu, Marcel 
Anghelescu, Fory Etterle, Geo 
Barton, Mircea Constantine- 

seu, etc.). Mai puțin indicat 
mi s-a părut Victor Rebengiuc 
pentru rolul lui Iorgu Hartu- 
lar. Talentatul interpret al 
lui Bif Loman din „Moartea 
unui comis voiajor" nu se 
simte la largul lui în unifor
ma căpitanului de artilerie și 
nici în hainele ponosite ale 
jucătorului de cărți care și-a 
risipit moștenirea și s-a re
tras la Cotnari. Mai ales în 
ultima întîlnire dintre soți, 
Rebengiuc alunecă ușor spre 
grotesc — ceea ce nu pare să 
fi fost intenția scenariștilor 
și nici a regizorului.

Se cuvine să intîrziem ceva 

P. Constantinescu-Iași, Mar ir. 
Florea Ionescu, vicepreșe
dinți ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., Eugen Rodau și 
Ion Moraru, secretari ai Con
siliului General A.R L.U.S.

(Agerpres)

turală — a spus U Than Sein — 
au fost deosebit de utile vizitele 
la Muzeul Satului, la Biblioteca 
Centrală de Stai, la Muzeul de 
Artă ți la alte instituții cultu
rale. La întoarcerea noastră în 
Birmania vom căuta să aplicăm 
multe din cele văzute cu prilejul 
acestei vizite în privința organi
zării muzeelor, a bibliotecilor, a 
invățăminiului.

Construcțiile noi ale Bucureț- 
țiului, a declarat apoi oaspetele, 
oferă o imagine îneîntăioare. 
El ți-a exprimat convingerea că 
atunci cînd va mai veni în țara 
noastră, „Bucureștiul, care este 
ți în prezent un oraș frumos, va 
deveni și mai frumos".

Secretarul parlamentar în Mi
nisterul Culturii al Uniunii Bir
mane s-a pronunțat pentru dez
voltarea relațiilor culturale din. 
tre Uniunea Birmana și R. P. 
Romînă. „Politica Birmaniei — 
a spus ol în încheiere — este o 
politică de coexistență pașnică și 
noi sperăm să avem relații tot 
mai strinse cu țara dv., cu toate 
țările care sini de acord să în
trețină relații bune cu noi. Spe
răm că prietenia dintre țările 
noastep va fi folositoare nu nu
mai celor două popoare ale noa
stre. ci, totodată, păcii mondia
le".

if
Vineri dimineața delegația 

culturală birmană a părăsit Ca. 
pitala, fiind condusă la aeroport 
de Constanța Crăciun, adjunct al 
ministrului I nvățămîntului și 
Culturii, Al. Buican, vicepre' 
ședințe al Institutului romin 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, prof. Stanciu Stoian, 
secretar general <al Ligii romîne 
de prietenie cu popoarele din 
Asia ți Africa, funcționari supe
riori din Ministerul Invățămîntu- 
lui și Culturii și Ministerul Afa
cerilor Externe, ziariști.

(Agerpres)

mai mult asupra reușitei lui 
Cristea Avram în rolul Eugen 
Giraldoni. înzestrat cu un chip 
deosebit de fotogenic și cu 
prestanța necesară unui ade
vărat june prim al ecranului 
romînesc, tînărul actor a do
vedit totodată calități care-i 
ingăduiesc să țintească mai 
sus. Jocul său reținut și nuan
țat din scenele de dragoste 
(mai cu seamă schimbarea la 
față din timpul repetițiilor cu 
„Tosca ), felul în care a redat 
sentimentul copleșitor al des
părțirii de ființa iubită, ne 
îndreptățesc să-l vedem inter
pretând și pe mai departe ro
luri de compoziție.

Am vorbit pînă acum mai 
ales despre reușitele filmului, 
la care trebuie să adăugăm a- 
curatețea imaginii — cu toate 
că n-ar fi stricat mai multă 
îndrăzneală în mișcarea apa
ratului (operator Andrei Fe- 
her) plasticitatea și elegan
ța lipsită de ostentație a de
corurilor (realizate de Nicolae 
Teodoru și Filip Dumitriu), 
perfecțiunea sincronizării (in
giner de sunet Dan Ionescu). 
Există, desigur, și unele ca
rențe — dintre care precipi
tarea finalului mi se pare a 
fi cea mai demnă de luat în 
seamă.

După despărțirea de Giral
doni, Darclâe își caută alina
rea în muncă, în artă, în 
lupta pentru înființarea ope
rei romîne. Ne-am fi așteptat 
măcar la cîteva secvențe de 
legătură pînă la aceea în care

Azi mai bine 
ca ieri, 

mîine mai bine 
ca azi

(Urmare din pag. l-a) 

repetat. Critica, îndrumările 
Pe care le-a primit din partea 
tovarășilor săi de muncă, i-au 
fost de un real folos lui Mir
cea Bighiu.

Una din formele cele mai 
eficiente prin care organiza
ția U.T.M. îi sprijină pe ti
nerii îngrijitori de animale 
în cadrul întrecerii socia
liste o constituie răspândi
rea șj aplicarea metode
lor înaintate de lucru fo
losite de îngrijitorii fruntași. 
In acest scop s-a născut ideea 
organizării odată pe lună a 
„zilei îngrijitorului de ani
male". în această zi se anali
zează în amănunțime rezulta
tele întrecerii, ale îndeplini
rii angajamentelor, fruntașii 
împărtășesc experiența lor tu
turor celorlalți îngrijitori de 
animale și se stabilesc măsu
rile care trebuie luate pentru 
luna următoare. Această zi 
are caracterul unei largi con
sfătuiri de producție. Ea este 
în același timp și un prilej 
pentru sărbătorirea fruntași
lor în întrecere pe perioada 
analizată

Iată, spre exemplu, cum 
8-au petrecut lucrurile în 
luna trecută. Utemiștii Vla
dimir Burduj și Jenică 
Bărboi, îngrijitori fruntași, 
cu experiență, care își 
realizaseră și ei planul 
anual de producție, ase
menea lui Sava Urzică, le-au 
vorbit tovarășilor lor de mun
că despre metodele pe care 
le folosesc ei, le-au făcut și 
cîteva demonstrații practice 
și le-au dovedit că fiecare 
are posibilitatea să obțină 
producții mari. Totodată ei 
s-au angajat să-și depășească 
și în luna următoare planul 
de producție. Urmîndu-le 
exemplul, și alți tineri îngri
jitori de animale și-au propus 
să-și depășească angajamen
tele luate.

Cu prilejul acestei consfă
tuiri, la gazeta de perete a 
apărut un număr special con- 
saerat întrecerii socialiste în
tre îngrijitorii de animale. La 
club, echipa artistică a pre
zentat un scurt program în 
cinstea fruntașilor.

Tot în sprijinul obținerii 
unor producții sporite. în în
trecere este prevăzut un o- 
biectiv deosebit de impor
tant : studierea cu regulari
tate a literaturii de speciali
tate în vederea ridicării con
tinue a calificării profesio
nale. Organizația de bază 
U.T.M., la îndemnul organi
zației de partid, se ocupă cu 
multă atenție de această pro
blemă. Organizatorul grupei 
U.T.M. din brigada zootehni
că împrospătează cu regulari
tate biblioteca volantă de la 
grajd cu cărțile noi pe care 
le cumpără comitetul sindical 
din fondurile culturale. Zil
nic, în pauza de prînz, a fost 
organizată. din inițiativa 
grupei U.T.M., ora de lectu
ră. Se citesc articole de spe
cialitate din presă și din re
viste, capitole din cărți cu 
caracter zootehnic, se organi
zează discuții pe marginea 
celor citite.

Iată acum rezultatele în
trecerii socialiste dintre în
grijitorii de animale de la 
G.A.S. Progresul-Dorohoi :
pină la 1 noiembrie, ei au 
obținut peste 2.850 litri de 
lapte pe cap de vacă furajată, 
realizînd în același timp o e- 
conomie la prețul de cost al 
produselor animaliere de 
peste 100.000 lei. Angajamen
tul lor prevede însă ca pînă 
la sfîrșitul anului să obțină 
3.400 litri lapte pe cap de 
vacă furajată, față de 3.000 
litri cît era planificat. Re
zultatele obținute pînă acum, 
preocuparea care există aici 
pentru buna desfășurare a 
întrecerii socialiste, oferă ga
ranția îndeplinirii acestui 
angajament.

o vedem bătrînă, asistând 
la inaugurarea operei din 
București (1921). Scurgerea 
timpului putea fi sugerată 
măcar printr-un artificiu re
gizoral. Așa cum e acum, tre
cerea prea bruscă provoacă 
o ușoară nedumerire.

Aș vrea să semnalez și a- 
mănunte care diluiază o cli
pă convenția cinematografică. 
La banchetul dat de guvern în 
onoarea Haricleei, Leonca
vallo toastează pentru muzica 
romînească — probabil in 
italienește. Iar unul din 
convivi se interesează dacă 
„domnul" e compozitorul bu
cății anunțate de Darclee ca 
aparțintnd lui Gheorghe Șțe- 
fănescu... în sfîrșit, spectato
rul cu ochi buni distinge ime
diat textele din ziarele noa
stre cotidiene peste care au 
fost lipite anunțuri privind 
cariera artistică a Haricleei, 
de la începutul secolului...

Dar toate acestea nu um
bresc entuziasmul cronicaru
lui, care salută încă odată suc
cesul binemeritat al noii pro
ducții romînești și își expri
mă dorința de a putea retrăi 
emoțiile încercate la premieră 
și peste douăzeci de ani. Să 
nădăjduim că Arhiva Cine
matografică ne-o va păstra 
pe Darclâe așa cum a renăs
cut pe peliculă, în anul îm
plinirii unui veac de cînd 
Haricleea Hartular a deschis 
ochii pe pămîntul țării ace
steia pururi ÎTidrăgite.

ION HOBANA

COMUNICAT 
cu privire la țedința Comisiei permanente 

pentru Comerțul exterior 
a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
în zilele de 30 noiembrie și 

1 decembrie I960 a avut loe la 
Moscova ședința Comisiei per
manente pentru Comerțul ex
terior a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La ședința comisiei perma
nente au luat parte delegați
ile tuturor țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc conduse de : mi
nistrul Industriei al Republi
cii Populare Albania, tov. D. 
Spahiu ; ministrul Comerțului 
Exterior al Republicii Popu
lare Bulgaria, tov. G. Kum-bi- 
liev; locțiitorul ministrului 
Comerțului Exterior al Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
tov. K. Krejca ; locțiitorul mi
nistrului Comerțului Exterior 
și Intergerman al Republicii 
Democrate Germane, tov. E. 
Kerber ; ministrul Comerțului 
Exterior al Republicii Popu
lare Polone, tov. W. Tram.po- 
zynski ; ministrul Comerțului 
al Republicii Populare Romî
ne, tov. G. Rădulescu ; minis
trul Comerțului Exterior al 
Republicii Populare Ungare, 
tov. J. Incze; ministrul Co
merțului Exterior al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste, tov. N. S. Patolicev.

La ședință au asistat, de a- 
semenea, în calitate de obser
vatori, reprezentanții Republi

Deschiderea expoziției anuaie de grafică
lntrauia din noile săli ale 

Muzeului de Arta al R. P. Ro
mine a avui loc vineri la amia
ză deschiderea expoziției anuale 
de grafică organizată de Minis
terul Inxățămintului și Culturii 
și Uniunea Artiștilor Plastici, în 
prezența unor reprezentanți ai 
acestor două instituții și a nw 
meroși artiști plastici.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de graficianul Fosile Ka
zor, secretar ol Uniunii Artiști
lor Plastici. Vorbitorul a arătat

INFOFMATII
Joi seara a sosit în Capita

lă o delegație a Prezidiului A- 
cademiei polone de științe for
mată din acad. Janusz Grosz- 
kowski, vicepreședinte al A- 
cademiei polone de științe, 
conducătorul delegației, prof. 
Maurycy Jaroszynski, mem
bru corespondent și secretar 
adjunct ai Academiei polone 
de științe, prof. Kazimierz 
Smulikowski, secretar adjunct 
al secției de geologie și direc
torul Institutului de geologie 
al Academiei polone de știin
țe. și Falkovska Mira, de la 
Oficiul de relații cu străină
tatea al Academiei polone de 
științe. Delegația urmează să 
semneze zilele acestea planul 
de colaborare științifică între

„Să nu tragem încă cortina...**
(Urmare din pag. l-a)

aplică din luna martie și Ca
binetul Tehnic încă mai... dis
cută !

Inginerul Marinescu : Păi 
sigur, ca să dai un referat, un 
aviz, trebuie să discuți, nu ? 
Pentru asta e nevoie de șe
dințe, de întruniri, de comisii. 
Timpul trece. Așa că n-are 
rost să vă supărați. De altfel 
ca să vă spun sincer, eu per
sonal nici nu cred că la sec
torul vostru se pot face cine 
știe ce inovații. Ar fi cazul 
să nu ne mai pisați mereu cu 
tot felul de propuneri. Ușura- 
ți-ne și voi munca. Știți cîte 
avem pe cap. Și nu sîntem 
decît șapte oameni...

Sala : Destul, ne-am lămu
rit !

Prezentatorul : Să vină pe 
scenă inginerul Abrihan losif, 
tehnologul șef al uzinei, unul 
dintre responsabilii comisiei 
de inovații.

Abrihan (Intră maiestos, 
privind sala de sus). Eu voi 
fi scurt. Cine are de făcut 
propuneri de inovații, n-are 
decît să facă! Vrea ajutor ? 
Foarte bine. Să mă ia coautor. 
Așa înțeleg și eu ajutor și co
laborare. Altfel, pe ce ches
tie ! ?... De florile mărului ? 
Unde-i cointeresarea — mate
rială, ca să zic așa ? Altfel să 
știți că n-am tâmp de ajutor. 
Să vă fie clar ! (Salută abia 
mișeîndu-și capul, plin de 
sine, pleacă, apoi se întoarce 
ca și cînd ar fi uitat ceva). 
Cît despre faptul că nu mai 
sînt inovatori la sectorul II 
Mecanic aud ca pentru prima 
dată și mă mir. De altfel nici 
nu mă interesează, prea puțin 
îmi pasă.

Abrihan iese plictisit. Sala 
rămîne cîteva clipe înlemnită. 
Publicul este vădit încurcat. 
La o așa jignire nu se aștep
tase. După cîteva momente pe 
scenă urcă un grup de tineri 
strungari și frezori, autorii 
unor vechi propuneri de ino
vații. Printre ei recunoaștem 
pe Matei Marin, Marin Ilie, 
Lighean Gheorghe, Avasiloaie 
Ilie, Buică Gheorghe și mulți 
alții.

Tinerii inovatori (în cor) : 
Noi, sîntem tineri, n-avem 
încă experiență și cunoștințe 
tehnice suficiente. Toate aces
tea le vom căpăta cu tâmpul. 
Dar, avem dragoste pentru 
uzină, pentru calitatea produ
selor noastre. Poate că. în- 
tr-adevăr, propunerile noastre 
nu sînt inovații deosebite. 
Știm însă că ele aduc benefi
cii întreprinderii, ușurează 
munca oamenilor. In fața Ca
binetului Tehnic însă ele nu 
contează. Ni se trimite la toți 
unul și același răspuns stereo
tip și formal: „Propunerea nu 

cii Populare Chineze, Republic 
cii Populare Democrate Core
ene, Republicii Populare Mon
gole și Republicii Democrate 
Vietnam.

Comisia a examinat rezulta-1 
tele tratativelor bilaterale și 
încheierea acordurilor de lun
gă durată între țările membre 
C.A.E.R. pentru livrările reci
proce de mărfuri în anii 
1961—1965. Comisia a consta
tat cu satisfacție că în cursul 
acestor tratative între țările 
membre C.A.E.R. s-a convenit 
asupra unui program larg de 
livrări reciproce în anii 1961— 
1965 de mașini și utilaje, ma
terii prime și combustibil, ce
reale și produse alimentare, 
precum și de mărfuri de larg 
consum, ceea ce va contribui 
la dezvoltarea în continuare a 
economiei acestor țări și la ri
dicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

Comisia a examinat d® ase
menea și alte probleme care 
prezintă interes pentru țări, le
gate de dezvoltarea comerțului 
exterior al țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a adoptat reco
mandări corespunzătoare.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat în spiritul colaborării 
prietenești și frățești și a de
plinei înțelegeri reciproce întră 
partidpanti.

că organizarea anuală a expo, 
zițiilor de artă grafică a devenit 
o tradiție în viața noastră ar
tistică, ea constituind o trecere 
în revistă a celor mai bune rea
lizări ale graficienilor noștri.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția care cuprinde peste 450 de 
lucrări semnate de 154 de artiști. 
Lucrările aparțin unor genuri 
variate ale graficii : ilustrații de 
cărți, gravuri, acuarele, desene, 
afișe, caricaturi.

( Agerpra)

Academia R. P. Romîne și A- 
cademia polonă de științe-
• Vineri dimineața a luat sflr* 

șit meciul de baraj dintre șahis- 
tele Alexandra Nicolait (R. P. 
Romînă) și Henrietta Konarkow- 
ska (R. P. Polonă) pentru de
semnarea unei participante la 
turneul candidatelor. Cea de-a 
patra partidă terminîndu-se re
miză rezultatul final al meciului 
este de 2-2, Potrivit regulamen
tului, la turneul candidatelor se 
califică Alexandra Nizolau, care 
a avut un coeficient Sonneborn 
mai bun în turneul inter-zonal 
de la Sinaia.

După cum se știe, o altă șa- 
histă din tara noastră, Elisabeta 
Pollhroniade, a obținut dreptul de 
a participa la turneul candidate
lor la titlul mondial de șahu 

constituie o noutate tehnică". 
Trec luni de zile pînă primim 
chiar și un asemenea răspuns, 
care nu ne ajută cu nimic să 
progresăm, nu ne învață ni
mic.

O voce din sală : Dar orga
nizația U.T.M. ?

Prezentatorul (tresare) ț To
varăși, vă rog să mă scuzați. 
Am uitat să dau cuvîntul in
ginerului Virgil Stroescu, res
ponsabil cu problemele profe
sionale în comitetul U.T.M. pe 
uzină.

Sala : Să-l vedem! Să vină 
pe scenă !

Scena rămîne însă goală. Ti
nerii privesc mirați în toate 
părțile. în sfîrșit, personajul 
așteptat apare. Privește sala 
mirat, apoi stă o vreme cu 
mîinile încrucișate fără să 
zică nimic. Prezentatorul îl 
înghioldește să vorbească.

Stroescu : Păi ce să vă 
spun eu, tovarăși ? Eu nu 
știu nimic... Pe cuvîntul meu... 
Nu credeam că e de compe
tența noastră... Sigur că da, e 
o lipsă a mea personală... Dar 
dacă nu știu nimic !? Nu m-am 
interesat... nu m-am preocu
pat... vă rog să mă iertați.

Și, fără să mai adauge ceva, 
o zbughi în culise.

Prezentatorul : Propun să 
tragem cortina și...

Tinerii : Nu să nu tragem 
cortina peste întrebările noa
stre pînă nu se vor lua mă
suri ca și noi, tinerii inova
tori, să primim ajutorul cuve
nit din partea celor care tre
buie să facă asta. Aceștia tre
buie chemați și rechemați la... 
scena deschisă a criticii 
pînă-și vor schimba atitudi
nea.

TINERI I

cunoajiefi-vă 
frumusefile patriei 

citind

Almanahul 
turistic 1961 

editat de O.N.T. Carpați.

Lucrare instructivă și plă
cută de 240 pagini care 

• cuprinde: 15 schife de
hărți în text, 8 pagini de 
umor, 236 fotografii turis
tice, mică enciclopedie, 
jocuri distractive, sfaturi 

practice etc.

Ri.UK


Opinia publică mondială 
salută strălucita victorie 

a științei sovietice
Comunicatul Agenției T. A. S. S. 

cu privire la deplasarea navei

Prînz oferit 
de Prezidiul C. C. 

al P.C.U.S. în cinstea 
participanților 

la Consfătuirea 
reprezentanților 

partidelor comuniste 
și muncitorești

este hotare

Dezbaterile din Comitetul Politic

MOSCOVA 2 (Agerpres). TASS transmite : 
Cea de-a treia navă-satelit sovietica continuă 
să se deplaseze pe orbită. Aparatele instalate 
la bordul navei-satelit și diferitele stații radio- 
tehnice de pe sol funcționează normal. Siste
mul de condiționare a aerului asigură in ca 
bină o temperatură și o presiune a aerului, 
precum și o componență și umiditate a aces
tuia apropiate de valorile lor normale. In ca
bină sînt menținute permanent condițiile ne
cesare asigurării activității vitale a animalelor.

Observațiile sistematice asupra animalelor 
aflate pe bordul satelitului, cu ajutorul siste
melor telemetrice și liniei de radio-te!eviziune 
continuă. Prelucrarea datelor măsurătorilor te 
lemetrice arată că sistemul respirator și car-

dio-vascular ai animalelor, după plasarea na
vei-satelit pe orbită, funcționează normal.

Prin sistemul de televiziune au fost obținute 
și înregistrate Pe pelicule cinematografice ima
gini ale cîinilor, care au perm>, să se observe 
comportarea calmă a animalelor în condițiile 
imponderabilității.

Semnalele radioemițătorului „Signal** conți 
nuă să fie recepționate de stațiile de observații 
situate în diferite puncte ale globului pămîn- 
tesc. La 2 decembrie nava-satelit trece pe dea
supra următoarelor orașe : Mexico-City (ora 
6,09). Santiago (6,25), Colombo (7.01), Ulan-Ba 
tor (7,13), Los Angeles (7,34), Delhi (8,35), Ca
petown (9,44),

(lt.34).
Așhabad 10,06), Honolulu

Varșovia

MOSCOVA 2 (Agerpres). - 
TASS transmite: Prezidiul 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice a oferit la 2 decembrie 
un prânz la Kremlin în cinstea 
participanților la Consfătuirea 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești.

La prînz au luat parte șefii 
și membrii delegațiilor a 81 de 
partide comuniste 
rești, membri ai 
C C. al P.C.U.S., 
C.C. al P.C.UJS.

Prînzul s-a desfășurat în at
mosfera cordială și de priete
nie frățească ce caracterizează 
relațiile dintre partidele 
muniste și muncitorești.

și muncito- 
Prezidiului 

membri ai

co-

O nouă performanță de seamă
a științei sovietice

în problema dezarmării
YORK 2 (Agerpres). 
ședința din după-a-

Știrea despre lansarea celei 
de-a treia nave cosmice satelit 
sovietice s-a răspîndit fulge
rător la Varșovia și în cele
lalte orașe din Polonia. Postul 
de radio central polonez a 
transmis de câteva ori -în 
cursul zilei știrea despre lan
sarea cu succes a cosmonavei. 
Acest eveniment se află în 
centrul atenției ziarelor apă 
rute joi seara.

Lansarea celei de-a treia 
nave cosmice reprezintă fără 
îndoială o nouă performanță 
de seamă a științei sovietice 
în cucerirea spațiului cosmic, 
a declarat unui corespondent 
al agenției TASS, Jan Gadom- 
ski, președintele Societății po
loneze a astronomilor amatori. 
Treb’’îe subliniată în primul 
rînd greutatea uriașă a navei

satelit, a spus el Aceasta 
poate, fără îndoială, permite 
plasarea Pe orbită a unei na- 
ve-sa:elît avînd un am la 
bord Faptul că Uniunea So 
vietică a trimis o dată mai 
mult în Cosmos o navă-satelit 
cu animale Și plante, demon
strează spiritul de răspundere 
excepțional cu care oamenii 
de știință sovietici abordează 
problema zborului omului în 
spațiul cosmic

Oamenii de știință polonezi 
vor urmări noua navă-satelit 
sovietică cu ajutorul aparata- 
jului ce ie-a fost pus Ia dis
poziție ir. acest scoo de către 
U.R-HS. Ir. încheiere J. Ga- 
domsk; a transm: 
de știința sovietic: 
eu prilejul noului 
marcabil

lui ut Cosmos. Ziarele ,, Tokio 
Simbun**, „Yomiuri”
și altele subliniază in comenta
riile lor că noua lansare a unei 
nave cosmice cu animale la bord 
dovedește că oamenii 
sovietici se străduiesc 
pe deplin securitatea 
călătoria cosmici.

de ftunfâ 
m asigure 
omului in

N. S. Hrușciov 
l-a primit pe 

Maurice Thorez

NEW
— în
miaza zilei de 1 decembrie a 
Comitetului Politic al Adu
nării Generale a O.N.U. a 
continuat discuția cu privire 
la dezarmare. Delegațiile pu
terilor occidentale care ante
rior se pronunțaseră împo
triva proiectului de rezoluție 
al celor 12 țări neutre, care 
cuprinde directivele princi
pale cu privire la dezarmarea 
generală și totală, nu au ma
nifestat nici un fel de entu
ziasm nici față de numeroa
sele proiecte de rezoluție cu 
privire la măsuri parțiale de 
dezarmare. Majoritatea ace
stor proiecte prevăd interzi
cerea experiențelor cu arme 
nucleare și înfăptuirea altor 
măsuri care să contribuie la 
atingerea scopului final, și 
anume realizarea dezarmării 
generale și totale.

In ședința din 1 decembrie

a luat cuvîntul reprezentan
tul Angliei, Ormsby-Gore, 
care expunînd în mod ten
dențios desfășurarea tratati
velor de la Geneva în pro
blema interzicerii experien
țelor cu arme nucleare, a vor
bit mult despre „greutățile 
tehnice ale controlului" asu
pra încetării acestor expe
riențe. Totodată el a trecut 
sub tăcere proiectele de rezo
luție cu privire la această 
problemă prezentate în comi
tet.

Ținîndu-i isonul delegatul 
Olandei, Schurman, și delega
tul Canadei, Nasbitt, au în
cercat să creeze impresia că 
realizarea unui acord cu pri
vire la interzicerea experien
țelor cu arme nucleare ar fi 
zădărnicite de „refuzul" Uniu
nii Sovietice de a adopta un 
sistem de control eficient.

A luat apoi cuvîntul dele
gatul Romîniei, E. Mezincescu.

N.A.T.O. au prezentat propu
neri care oglindesc intenția lor 
binecunoscută de a îneca pro
blema dezarmării în oceanul 
unor discuții sterile. Esența 
proiectelor de rezoluții pre
zentate de ei constă în încer
carea de a acredita ideea că 
Adunarea Generală n-ar pu
tea să facă ceva pentru a con
tribui la soluționarea proble
mei dezarmării generale și 
totale.

Nu sîntem departe, a arătat 
Eduard Mezincescu, de terme
nul pe care Adunarea Gene
rală l-a fixat pentru încheie
rea lucrărilor celei de a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. Ar fi timpul să în
cheiem dezbaterile și să tre
cem la votarea proiectului de 
rezoluție care se află în fața 
Comitetului.

Nu este adevărat că pu
terile occidentale întîmpină 
dificultăți în luarea de hotă
rîri politice importante, a su-

bliniat E. Mezincescu. Marile 
puteri occidentale iau în fie
care zi asemenea hotărîri ca 
de exemplu : hotărârea guver
nelor S.U.A. și Marii Britanii 
de a crea în Scoția baze pen
tru submarine atomice ame1 
ricane, hotărârea de a trimit» 
flota S.U.A. în Marea Carai
bilor, hotărîrea guvernului 
francez de a crea o forță da 
șoc nucleară, hotărîrea guver
nului S.U.A. de a pune ar
mele nucleare la dispoziția co
mandamentului N.A.T.O.

E. Mezincescu a cerut în în
cheiere ca, în timpul scurt ca 
mai rămîne pînă la data fi
xată pentru încheierea sesiu
nii, să se treacă la votarea 
unor proiecte de rezoluție 
care să fie adoptate. Delegația 
română insistă ca începând^ 
dacă nu de acum, atunci de 
săptămâna viitoare, Comitetul 
Politic să treacă la votarea 
proiectelor de rezoluții pe car® 
consideră posibil să fie votate.

Sofia

Măreția 
științei sovietice 

constă in aceea că 
realizările sale sint 
puse in slujba păcii

>o-.screo cu succes
3-c ■'ev* cosmice

•ge-țic Telegrafica

Londra

tis oamenilor 
fel 50* țâri 

succes re-

O măreață realizare
Comentînd lansarea celei 

de-a treia nave cosmice sate
lit în U.R.S.S., cunoscutul 
astronom englez Patrick Moo
re a declarat unui corespon
dent al agenției TASS că „a- 
ceasta este, fără îndoială, o 
măreață realizare*1.

El a spus că lansarea cu 
succes a unui nou satelit con
stituie, in mod evident, o par
te a unui program bine orga
nizat și foarte eficient, o re
petiție in vederea trimiterii 
unui om în Cosmos.

Desigur, a declarat Moore, 
înainte de a se putea trimite 
un om, trebuie să se efectueze

o serie de lansări 
de succes.

Dr. Eggen. prim-colaborator 
științific al Obserratorultti re
gal din Greenwich, a fost im
presionat in mod deosebit de 
pregătirea minuțioasd a in
vestigațiilor sovietice între
prinse in cadrul programului 
de lansare a sateliților.

S-c constatat ce noul sate
lit rus corespunde intruMul 
așteptărilor oamenilor de 
știință occidentali, a declarat 
el. După părerea doctorului 
Eggen, actualul satelit apro
pie ziua cînd se va putea tri
mite un om in Cosmos.

Tokio

încununate

Comentând 
a celei de-o 
sete It _ .
B- gară subliniază că populația 
B.» goriei c primit cu cdmirație 
știnle desore uricșa greutate a 
neve -sete t

Nu esfe pentru intiia oara, se
::

țîei Teieg-cfce Bulgare, and 
oc—e-'ii de șt nțo sov«6d lan
sează cu succes în Cosmos 
ncve-sate’’tj cu o greutate de 
4-5 tone. Măreția științei sevie- 
tce cc "istă in iaptu! co rec li ză
rile sa e grcndiocse sint puse 
in slujba dezvoltării pcșnice a 
omenirii în timp ce in S-UA. 
eforturile similare ale oomenilor 
de știință u"ne'esc crearea de 
solei îți-sp ioni.

MOSCOVA 2 (Agerpres). - 
TASS transmite : Nikita Hruș
ciov, prkn-secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, l-a 
primit pe Maurice Thorez, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Francez, și a avut cu 
el o convorbire. La convorbire 
a fost de față Boris Ponoma- 
riov, membru al C.C. cl P.C.U.S. 
Convorbirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială și prie
tenească, atmosferă ce carac
terizează relațiile dintre două 
partide frățești.

-- •--
Sosirea la Praga 
a unei delegații 

a U.T.M.
PRAGA. La Praga a sosit h 

decembrie o delegație a U.T.M, în 
frunte cu Constantin Ctrțînă, se
cretar al C.C. al U.T.M. Oaspeții 
romînj vor vizita diferite între
prinderi. școli și cooperative din 
R. S. Cehoslovaci

1

Rațiunea umană a făcut un nou pas
înainte în vederea călătoriei

omului în Cosmos
Ziarele japoneze publică in 

primele pagini sub titluri uriașe 
informații, comentarii^ declarații 
ale oamenilor de știință japonezi 
consacrate noii cuceriri a științei 
și tehnicii sovietice. Acest eve
niment este comentat pe larg de

toate posturile de radio și tele
viziune din țară.

Rațiunea umani, a declarai 
comentatorul Corporației japo
neze de radiodifuziune, Iydzima, 
a făcut un nou pas înainte pe 

omu-calea înfăptuirii călătoriei

Cuvîntarea reprezentantei
R. P. Romîne la sesiunea

F. D. I. FConsiliului ■ ■ ■

Intervenția reprezentantului
R. P. Romîne, E. Mezincescu

ir it

VARȘOVIA 2. - Corespon
dentul Agerpres transmite : 
în cadrul discuțiilor în ședin
ța plenară din după-amiaza 
zilei de 2 decembrie a sesiunii 
Consiliului Federației Demo
crate Internaționale a Femei
lor, în numele delegației ro
mîne a luat cuvîntul tovarășa 
Maria Rosetti, președinta Con
siliului Național al Femeilor 
din R.P. Romînă, care a sub
liniat printre altele aportul 
adus de femeile din R.P. Ro
mînă la acțiunile de luptă și 
solidaritate inițiate de F.D.I,F. 
în cei 15 ani de existență.

Arătînd necesitatea ridică
rii activității F.D.I.F. la nive
lul sarcinilor pe care le pun 
problemele deosebit de im-

fața 
Ro

ce stau azi în 
delegația R.P.
propus organizarea 

regionale, ca și 
unor seminarii 

pe anumite 
interesa femeile

portante 
omenirii, 
mine a 
unor întâlniri 
organizarea 
internaționale 
teme care ar 
dintr-un anumit grup de țări. 
De asemenea, delegația R.P. 
Romîne a propus lansarea 
unui apel privitor la educa
rea copiilor și a tineretului în 
spiritul păcii, respectului re
ciproc și prieteniei între po
poare.

In încheiere, vorbitoarea a 
exprimat solidaritatea femei
lor din R.P. Romînă cu lupta 
femeilor din țările coloniale, 
pentru libertate și o viață 
mai bună.

Situația din Congo
LEOPOLDVILLE 2 (Ager

pres). — Corespondentul din 
Leopoldville al agenției Fran
ce Presse anunță că la ora 
17 (ora locală) a fost adus cu 
avionul la Leopoldville pri
mul ministru al Republicii 
Congo, Patrice Lumumba, a- 
restat de jandarmii lui Mo
butu în orașul Port-Francqui.

Rebelii au luat toate măsu
rile de precauție împotriva 
unor eventuale încercări ale 
populației de a-l elibera pe 
Lumumba. Avionul cu care a 
fost adus Lumumba s-a oprit 
departe de clădirea aeropor
tului. La ieșirea din avion, 
primul ministru a fost în
conjurat de un grup compact 
de soldați ai lui Mobutu. El 
a fost urcat într-un automo-

bil și transportat intr-o direc
ție necunoscută.

Agenția Associated Press, 
anunțînd sosirea la Leopold
ville a avionului care-l trans
porta pe primul ministru Lu
mumba, arată că acesta a 
fost scos din avion cu cătușe 
la mîini și transportat ime
diat sub o escortă puternică.

Corespondentul relatează că 
puțin înainte de sosirea avio
nului pe aerodrom au sosit 
cîteva camioane încărcate cu 
soldați rebeli. Adepții și per
soanele apropiate primului 
ministru, aduse cu același 
avion, au fost urcate într-un 
camion. Toți prizonierii băr
bați aveau mîinile legate la 
spate. Ei au fost transportați 
în tabăra militară a rebelilor.

NEW YORK 2 Corespon
dentul Agerpres transmite : 
Luînd cuvin tul la 1 decembrie 
în cadrul dezbaterilor din Co
mitetul Politic al O.N.U. în 
problema dezarmării, reprezen
tantul R. P. Romîne, Eduard 
Mezincescu, a expus punctul 
de vedere al delegației romî
ne asupra proiectelor de rezo
luție în problema dezarmării 
prezentate în Comitet.

Criticînd poziția obstrucțio
nistă a reprezentanților S.U.A. 
și Angliei față de dezarmarea 
generală și totală. E. Mezin
cescu a spus :

Se pare că în concepția gu
vernelor puterilor N.A.T.O. o- 
rice inițiativă menită să slă
bească primejdia războiului și 
să consolideze pacea este in
compatibilă cu tratativele a- 
supra unui tratat de dezar
mare generală și totală. Dar 
adevărul este altul. Nu numai 
logica și bunul simț dezmint 
o asemenea concepție, ci însă
și realitatea.

In continuare, vorbitorul

Eșecul încercării de a se atribui
premiul Goncourt

unei lepădături legionare

transfu- 
Caftan- 

răsu- 
zile, 

crea- 
fran- 
scrii-

PARIS 2. — Coresponden
tul Agerpres transmite: în
cercarea de a se atribui Pre
miul Goncourt 1960 
gului Vintilă Horia
gioglu s-a soldat cu un 
nător eșec. în ultimele 
scandalul a continuat să 
scă în amploare. Ziare 
ceze de toate nuanțele,
tori și publiciști bine cunos- 
cuți, organizații obștești se 
ridică cu vehemență împotri
va alegerii la care s-a oprit 
juriul și cer anularea ei.

în fața atitudinii 
unanime, a opiniei 
organizatorii acestei 
se acțiuni au fost 
să dea înapoi, 
dezmintă trecutul său 
dar de scrib al fascismului și 
trădător de patrie, Vintilă 
Horia Caftangioglu s-a văzut 
silit să caute o ieșire din si
tuația creată și într-o scri
soare adresată Academiei Gon
court, anunță că „renunță- la 
premiu. Președintele Acade
miei a luat act de această 
scrisoare.

Agenția France Presse sem
nalează că „Vintilă Horia 
este acum ținta atacurilor 
ziariștilor parizieni... de la 
imaginea „exilatului- romîn, 
ei sînt puși acum în fața ima
ginii unui publicist care a 
dat friu liber sentimentelor 
sale șovine în momentul cînd 
fascismul și nazismul cuprin
dea Europa-.

Romancierul Jacques Ma- 
daule a calificat drept „de
plorabil- faptul că Academia 
Goncourt a premiat un scrii
tor care în țara sa de origină 
s-a făcut complicele naziștilor 
și al politicii lor rasiste". „O 
josnicie care inspiră dezgust-, 
astfel califică „Le Figaro Lit- 
teraire- articolele scrise de 
Horia în diferite fițuici fas
ciste.

Exprimindu și indignarea 
față de activitatea de scrib 
fascist a lui Vintilă Horia, 
scriitoarea Franțoise Mallet- 
Joris a declarat : „Este un 
personaj odios și aS fi fericită 
să-i văd portretul în ziare 
ca arestat. Cînd scrii articole 
de felul celor pe care le-a 
semnat el și în condițiunile 
în care au fost scrise, porți 
o răspundere mai gravă decît 
un criminal <je drept comun-.

Aceeași indignare manifes
tă presa franceză constatând 
lipsa de valoare artistică a 
cărțij premiate. Așa cum scrie 
Andre Wurmser: „nimic din 
calitatea sa literară nu poate 
justifica laurii cu care a fost 
încoronat capul unui hitle-

hotărîte, 
publice, 
rușinoa- 

constrinși 
Incapabil să 

mur-

rist-. „Tot atât de nefericit a- 
pare în ochii cititorilor fran
cezi, scrie comentatorul agen
ției France. Presse, faptul că 
la acuzațiile de fascism și an
tisemitism se adaugă și ace
lea ale criticilor literari com
petent care consideră roma
nul ca mediocru, scris in
tr-o limbă franceză atît de 
stingace, incit editura a fost 
nevoită sâ-i îndrepte sintaxa 
și punctuația-. Ziarul „Paris 
Jour- semnalează și faptul că 
„două importante case de e 
ditură refuzaseră anterior 
cartea-.

La rindui ei, revista litera
ră „Arts- scrie sub semnătu
ra lui Mathieu Galey despre 
„opera- lui Caftangioglu : „Se
ninătate găunoasă, vorbărie, 
falsă simplitate, interpretări 
tendențioase — sânt calitățile 
acestei cărți de mina a doua 
care nu valorează nici măcar 
un sfert din cei 11 franci cit 
ni se cere pentru ea“.

Scriitorul Andre Billy, el 
însuși membru al Academiei 
Goncourt caracterizează „lu
crarea- drept „tot ce poate fi 
mai contrariu unui premiu 
Goncourt-

„Scandalul literar al anu
lui I960- a atins asemenea 
proporții încât a pus Pe mem
brii juriului Goncourt intr-o 
mare încurcătură și, așa cum 
relatează agenția France 
Presse. ..a provocat o mare 
agitație în Academie-. După 
ce președintele juriului, Ro
land Dorgeles anunțase că 
„laureatul- nu va fi invitat 
la dejunul tradițional cu pri
lejul căruia premiul este de
cernat în mod oficial, o serie 
de membri ai juriului, printre 
care Raymond Queneau și 
Herve Bazin au declarat pu
blic că în nici un caz nu ar 
fi participat la o asemenea 
întîlnire. După cum relatează 
,Taris Jour-. în rândurile ju
riului „domnea teama că pre
zența laureatului la reuniu
nea tradițională ar putea pro
voca manifestații ostile-.

De asemenea a fost contra
mandat programul de televi
ziune care trebuia să aducă 
în fața telespectatorilor fran
cezi pe noul „laureat- în mij
locul membrilor juriului, iar 
o parte dintre membrii Aca
demiei Goncourt s-au decla
rat în mod public în dezacord 
cu votul dat lui Caftangioglu.

Consemnînd frământările, e- 
zitările și unele din aceste 
măsuri luate în ultimele zile 
de membrii juriului, ziarul 
„Paris Jour- scrie : „Membrii 
juriului Goncourt încearcă să

găsească o soluție care să le 
permită să iasă din impas-.

în această atmosferă, este 
evident că știrea anunțată vi
neri de presa pariziană că 
Vintilă Horia „a renunțat- la 
premiu „nu rezolvă — scrie 
..Aurore** — decît cu totul in
suficient criza juriului-. Zia
rul „Combat- subliniază de a- 
semenea că „aceasta nu schim
bă cu nimic cazul de conștiin
ță care se pune în continuare 
pentru membrii juriului-, a- 
flați în prezent în fața cere
rii generale de a reveni asu
pra hotărârii luate. In același 
sens se pronunță și „Figaro-, 
iar cunoscutul scriitor Ar
mand Salacrou. membru al 
juriului Goncourt, a declarat 
la televiziune că „menținerea 
hotărîrii ar fi o nebunie-.

Ziarul ,.Liberation" subli
niază că „juriul pentru decer
narea premiului Goncourt 
trebuie să-și anuleze hotărî
rea, dacă nu vrea să arunce 
pe acest premiu o pată ce nu 
se va șterge. Este singura cale 
care îi va permite să se retra
gă onorabil din această situa
ție-. „După părerea noastră — 
scrie ziarul — premiul Gon
court pe 1960 trebuie să fie 
considerat nul și neavenit, 
șters de pe listă și dat uită
rii-. Unele ziare franceze cer 
Academiei Goncourt nu numai 
să anuleze premiul acordat, 
dar să și împiedice pe Horia 
Caftangioglu „să-și umple bu
zunarele cu banii celor pe 
care i-a insultat-. într-o scri
soare adresată membrilor A- 
cademiei Goncourt, Federația 
națională a foștilor deportați 
și internați, participanți la 
mișcarea de rezistență atrage 
atenția că „menținerea hotă
rîrii juriului ar putea părea 
o reabilitare a nazismului și 
rasismului-. Făcîndu-se ecoul 
cerinței legitime a opiniei pu
blice, ziarul ..L'Humanite- în
treabă : „Juriul Academiei 
Goncourt va pune oare capăt 
scandalului ?**

Oricare va fi hotărîrea pe 
care o va adopta juriul Gon
court, este limpede că opinia 
publică a respins cu indigna
re și dezgust încercarea de a 
se atribui unui criminal de 
război cel mai înalt premiu 
literar al Franței, a înfrînt pe 
inițiatorii acestei încercări, 
obținînd o victorie importan
tă. Cazul Vintilă Horia-Caf- 
tangioglu a aruncat în ace
lași timp o lumină vie asupra 
nemulțumirii cu care poporul 
francez urmărește activitatea 
desfășurată de cei care, după 
cum scrie „Liberation-, „ne
demni în țara lor, au găsit 
azil în Franța-.

a 
amintit că în fața Comitetu
lui se află mai multe proiecte 
de rezoluție referitoare toc 
mai la adoptarea de recoman
dări menite să creeze o at
mosferă favorabilă' soluțio
nării problemei dezarmării 
generale și totale. Este vorba 
de proiectul de rezoluție pre
zentat de delegația Poloniei, 
de acela al Etiopiei și altor 
nouă țări din Africa, de pro
iectul Afganistanului și al al
tor 25 de țări, de 
Austriei, Indiei și 
precum și de acela 
dei.

Delegația romînă 
că proiectul de rezoluție al 
Etiopiei, Ghanei, Liberiei, Ni
geriei, Somaliei, Sudanului și 
Tunisiei, referitor la interzice
rea folosirii armelor nucleare 
merită o atenție deosebită din 
partea Adunării Generale a 
O.N.U. Delegația romînă îm
părtășește pe deplin părerea 
autorilor acestui proiect de re
zoluție că „folosirea armelor 
de distrugere în masă înseam
nă negarea directă a idealuri
lor și obiectivelor O.N.U.-. 
Problema este coaptă de mult 
și O.N.U. ar săvîrși o abatere 
gravă de la principiile sale 
fundamentale dacă ar refuza 
o dată mai mult să acționeze 
pentru a ajuta la rezolvarea 
ei.

Referindu-se la criticise a- 
duse de reprezentanții țărilor 
occidentale poziției țărilor so
cialiste în problema dezarmă
rii delegatul R. P. Romîne a 
spus :

Reprezentanții S.U.A. și 
Angliei au pretins în repetate 
rînduri că țările socialiste cer 
„totul sau nimic-, că ele do
resc să lege problemele refe
ritoare la dezarmare într-un 
singur pachet. Dar atunci când 
este vorba de adoptarea de 
măsuri parțiale, care ar putea 
influența în modul cel mai 
favorabil evoluția vieții inter
naționale, aceiași reprezentan
ți vor să le ambaleze în ace
lași pachet cu dezarmarea ge
nerală și totală. Explicația a* 
cestei versatilități poate fi gă
sită în atitudinea fundamen
tal negativă a cercurilor con
ducătoare din S.U.A. și din 
alte țări ale N.A.T.O. față de 
orice fel de măsuri de dezar
mare, fie ele parțiale, fie ele 
de dezarmare generală sau to
tală. S.U.A. și aliații lor din

Au urinat la cuvînt delega* 
tul Bulgariei, Ciobanov și de
legatul Poloniei, Winiewicz; 
care au cerut adoptarea cit 
mai grabnică a unor hotărîri 
concrete în problema dezar
mării.

In cuvlntarea sa delegatul 
Indoneziei, Wirjopranoto, și-a 
exprimat speranța că va fi 
adoptată în unanimitate o re
zoluție cu privire la 
cerea experiențelor cu 
nucleare și a folosirii 
arme.

Comitetul a hotărît 
cadrul următoarei 
care va fi consacrată

interzi- 
arme 

acestor

ca în 
ședințe 
proble-

mei dezarmării să fie puse ta 
vot proiectele de rezoluție.

In cursul ședinței, delegați* 
lor li s-a împărțit încă un 
proiect de rezoluție prezent 
tat de Etiopia, Ghana; Gui
neea, Mali și Maroc. Acest 
proiect de rezoluție cheamă 
toate statele să se abțină de 
la efectuarea în Africa a 
experiențelor cu arme nu
cleare și rachetă, să lichideze 
toate bazele de arme nucleare 
și rachetă de pe acest conti
nent și să transforme Africa 
într-o zonă neutră denuclea- 
rizată.

proiectul 
Suediei, 

al Irlan-

consideră

Lucrările Adunării Generale
NEW YORK 2 (Agerpres).- 

De patru zile în Adunarea 
Generală a O.N.U. continuă 
discuții aprinse în problema 
acordării independenței tutu
ror țărilor și popoarelor colo
niale, inclusă pe ordinea de 
zi la propunerea delegației 
Uniunii Sovietice.

In cadrul ședinței din 1 de
cembrie a Adunării Generale 
primul a luat cuvîntul repre
zentantul Dirmaniei. U Tan. 
El a avertizat că tărăgănarea 
acordării independenței po
poarelor coloniale va duce la 
intensificarea luptei de elibe
rare națională in aceste țări.

In loc să sprijine declarația 
cu privire la acordarea ime
diată a independenței țărilor 
și popoarelor coloniale repre
zentantul Hondurasului a pre
zentat un proiect propriu de 
rezoluție pus în slujba intere
selor colonialiste. In acest 
proiect se propune constitui
rea unei comisii alcătuită, din 
cinci reprezentanți — cite un 
reprezentant din partea Afri
cii, Asiei, America Latine și 
doi din partea țărilor colonia
le. Sarcina Comisiei ar fi să 
studieze colonialismul și să 
stabilească condițiile în care 
va fi acordată independența.

Nu este pentru prima dată 
cînd puterile occidentale pro
cedează astfel cînd vor să 
încurce într-un labirint de 
discuții rezolvarea unei pro
bleme actuale.

Referindu-se la Declarația 
cu privire la acordarea inde
pendenței tuturor țărilor și 
popoarelor coloniale, inclusă 
pe ordinea de zi la propune
rea guvernului U.R.S.S., dele
gatul Pakistanului 
întreaga lume 
recunoscătoare

pentru grija sa față de ome- 
nire.

După cuvlntarea rostită de 
reprezentantul statului Peru 
ședința Adunării a luat sfirșit.

Lucrările Comitetului 
economic și financiar

NEW YORK 2 (Agerpres). 
— La 1 decembrie Comitetul 
economic și financiar a înche
iat discutarea proiectului de 
rezoluție asupra reformei a- 
grare propus de delegațiile 
Boliviei, Cubei, Ghanei, Ira’ 
kului, Iugoslaviei și R.A.U. In 
proiectul de rezoluție se su
bliniază că reforma agrară 
este una din premisele prin
cipale ale dezvoltării produc
ției agricole în ansamblu șl în 
legătură cu aceasta se propu
ne secretarului general al 
O.N.U. să continue să studiez® 
problema progresului realizat 
de țările care au înfăptuit sau 
înfăptuiesc un program de 
transformări ale structurii a- 
grare, și să prezinte spre exa" 
minarea Consiliului economic 
și social un raport în care să 
se arate ce factori împiedică 
înfăptuirea reformei agrare în 
țările slab dezvoltate.

Majoritatea covârșitoare a 
delegaților au subliniat nece
sitatea adoptării proiectului d® 
rezoluție cu privire la refor
ma agrară.

Trecîndu-se la vot rezoluția 
propusă de delegațiile Boli"' 
viei, Cubei, Ghanei, Irakului, 
Iugoslaviei și R.A.U. a fost 
adoptată în unanimitate.

a spus : 
trebuie să fie 
d-lui Hrușciov Situația la Atena

MOSCOVA. în 
cembrie a plecat 
intr-o călătorie 
prinful Norodom 
statului Cambodgia, și persoane
le care îl însoțesc.

El a fost condus la gara Ia- 
roslavl de Leonid Brejnev, Niki
ta Hrușciov. Ekaterina Furțevax 
Aleksei Kosighin, de miniștri ai 
U.R.S.S. și de alte persoane ofi
ciale. Leonid Brejnev și Norodom 
Sianuk au rostit cuvîntări.

TOKIO. In cadrul turneului pe 
care-l întreprind în Japonia în- 
cepînd de la 15 noiembrie, vio
lonistul Ștefan Ruha și pianistul 
acompaniator Ferdinand Weiss, 
primii artiști rcmîni care vizitea
ză Japonia după cel de-al doilea 
război mondial, au, susținut pînă 
acum recita le la Toyama, Kobe, 
Toyohashi. Tokio Niigata și Ka
nazawa.

PARIS. In cursul discuțiilor 
care au avut loc la U.N.E.S.C.O. 
in grupul de lucru în legătură cu 
elaborarea unui document inter
național cu privire la învăfămîn- 
tul profesional și tehnic, delega
tul romin C. tones cu Bujor a 
prezentat un amendament care 
prevede ca această problemă să 
fie rezolvată înainte de viitoarea 
conferință generală U.N.E.S.C.O.

Amendamentul delegatului ro
min a fost adoptat in unanimi
tate.

BUDAPESTA. La 2 decembrie, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne 
la Budapesta. Cornel iu Mănescu, 
a fost primit de către președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, dr. Ferenc Mun- 
nich.

NEW YORK 2 (Agerpre*). - 
La 1 decembrie a avut loc la
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seara de 1 de-
din Moscova 

prin U.R.S.S. 
Sianuk, șeful

continuă să rămină
încordată

Cleveland primul concert 
turneul pe care maestrul Geor
ge Georgescu îl întreprinde în 
S.U.A. In frumoasa sală ..Seve
rance-. dirijorul romîn a condus 
una dintre cele mai bune orches
tre din Statele Unite, avînd în 
program Simfonia 104 în Re ma
jor ..Londra “ de Haydn, ,,Trel 
dansuri românești" de Teodor 
Roga-lschi și ..Viață de Erou“ de 
Richard Strauss. Publicul care a 
umplut pînă la refuz sala — încă 
cu cîteva zile înainte de concert 
toate biletele erau vîndute — a 
răsplătit pe dirijorul romîn cu 
aplauze prelungite.

PRAGA. La Praga au început 
lucrările Conferinței internațio
nale a istoricilor militari în pro
blema luptei armate a poporului 
cehoslovac in anii celui de-al 
doilea război mondial, organiza
tă de Direcția superioară politi
că din Ministerul Apărării Na
ționale a R. S. Cehoslovace șl 
Institutul de istorie militară.

Participă ca invitați istorici 
militari din U.R.S.S., R. P. Ro- 
mină. Polonia, Ungaria, Bulga
ria și R. D. Germană.

BUDAPESTA. La / decembrie, 
la Budapesta s-a deschis sesiu
nea Adunării de Stat a R. P. 
Ungare. La ședințele din prima 
zi au fost adoptate in unanimi
tate legile cu privire la industria 
minieră și cu privire la prestarea 
serviciului militar de către cetă
țenii R. P. Ungare. Lucrările se
siunii vor fi reluate la 7 decem
brie.

BELGRAD. La 1 decembrie a.c. 
s-a deschis la Belgrad, sub aus
piciile Comisiei pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a R.P.F, 
Iugoslavia, o expoziție de arhi
tectură românească.

tATENA 2 (Agerpres). — Si
tuația la Atena continuă să 
rămină încordată. Ziarele a- 
nunță că în dimineața de 2 
decembrie poliția și unitățile 
armate din Atena au fost a- 
duse în stare de luptă. Deta
șamente întărite de poliție 
patrulează pe străzile centra
le ale orașului. Au fost inter
zise orice adunări ale oame* 
nilor muncii.

în semn de protest împo
triva reprimării sîngeroase la 
1 decembrie a tovarășilor lor, 
muncitorii constructori au 
continuat la 2 decembrie gre
va declarată cu o zi înainte.

Ziarul „Phoni This Ellados* 
anunță că greva se desfășoa
ră sub lozinca : „Construim 
case, dar trăim în maghernițe. 
Muncim, dar sîntem înfome
tați. Cerem să se pună capăt 
tuturor acestor lucruri".

Presa relatează că nume
roase organizații sindicale au 
adoptat declarații de protest 
împotriva reprimării muncito
rilor.

La 1 decembrie opoziția a 
cerut în parlament discutarea 
comportării autorităților. Li
derul partidului liberal, Veni- 
zelos, a declarat că „poliția 
este aceea care poartă vină 
pentru evenimentele sînge
roase care au avut loc la 1 
decembrie".

Parlamentul grec a fost con
vocat în ședință vineri seara 
pentru a discuta situația exis
tentă.

w


