
'Proletari din toate țările, unifi-vă !■ ianjnreia . tineretului
ORGAN CENTRAL ALUNIUNII TINERETULUI MUNCITOR.

TINERI ȘI TINERE!
Munciți cu tot entuziasmul și avîntul vostru tineresc pentru 

însușirea științei, tehnicii și culturii înaintate!
Fiți luptători hotărîți și activi pentru victoria măreței cauze 

a socialismului în patria noastră scumpă !
(Din Chemările de 23 August 1954 ale C. C. al P. M. RJ
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Chemările
SE APROPIE ÎMPLINIREA primului 

deceniu de cînd deasupra patriei noa- 
fctre, după veacuri de asuprire și robie, au 
răsărit, luminoși ca soarele, zorii liber
tății. Gîndul ne zboară dealungul acestor 
eni de bucurie și fericire. Au trecut numai 
10 ani de atunci—și cite nu s-au înfăptuit 
In patria noastră dragă! In zece ani de liber
tate, am realizat pe tărlm economic, cul
tural etc., cit nu s-a făcut înainte într-un 
secol de dezvoltare, capitalistă. Și toate 
aceste cuceriri le-am dobîadit sub înțe
leaptă călăuzire a marelui nostru conducă
tor, învățător, deschizător de drumuri, 
Partidul Muncitoresc Romîn.

Partidul — care a condus în anii grei 
ei terorii burghezo-moșiereștl lupta forțe
lor patriotice pentru eliberarea țării și a 
poporului ..muncitor, partidul — care a stat 
cu fermitate la cîrma rodnicei opere con
structive desfășurate în ultimii zece ani, 
ne deschide astăzi, pentru mai departe, 
perspectiva unor noi biruinți, ne cheamă 
la noi bătălii. Chemările Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn cu 
prilejul celei de a zecea aniversări a eli
berării, publicate în ziarele de ieri, de
semnează cu precizie științifică tocmai 
obiectivele care stau acum în fața poporu
lui muncitor în vederea desfășurării cu 
succes, mai departe, a operei noastre con
structive. Tineretul muncitor al patriei 
noastre, însuflețit de patriotism, strîns 
unit în jurul partidului, a primit cu bucu
rie și mîndrie, alături de întregul popor, 
aceste chemări ca pe un program măreț 
de luptă.

Chemările Comitetului Central al Parti
dului sînt străbătute de ideea nobilă a 
solidarității internaționaliste în spiritul 
căreia partidul educă oamenii muncii; 
partidul învață poporul nostru muncitor 
că munca sa creatoare, lupta sa constituie 
o parte integrantă, indisolubilă din lupta 
tuturor popoarelor lumii.1 Chemările adre
sează un salut fierbinte, plin de recunoș
tință, marelui popor sovietic —• ziditorul 
comunismului, eliberatorul nostru, fratele 
mai mare care ne ajută să pășim înainte. 
Partidul cheamă pe oamenii muncii din 
țara noastră să contribuie prin munca lor 
creatoare la apărarea păcii, să lupte pen
tru asigurarea securității colective în Eu
ropa, pentru dezvoltarea legăturilor eco
nomice și culturale îhtre toate țările, pen
tru zdrobirea oricăror uneltiri ale dușma
nilor păcii. Chemările adresează un salut 
călduros marelui popor chinez și popoa
relor din celelalte țări de democrație 
populară, ca și popoarelor din țările ca
pitaliste și coloniale care luptă pentru 
pace, pentru o viață mai bună, pentru 
progres social.

Principala contribuție adusă de poporul 
nostru la lupta tuturor popoarelor pentru 
pace, este desfășurarea cu avînt a con
strucției socialismului. Comitetul Central 
al partidului ne cheamă ,,să strîngem și 
mai mult rîndurile în jurul Partidului 
Muncitoresc Romîn șl guvernului R.P.R., 
să ne mobilizăm forțele și energia crea
toare pentru măreața cauză a construirii 
societății socialiste în scumpa noastră pa
trie", să întărim necontenit unitatea din
tre partid, guvern și popor, prietenia din
tre poporul romîn și minoritățile națio
nale, alianța dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare.

In fața oamenilor muncii care lucrează 
în industrie, Chemările partidului pun 
sarcina desfășurării largi a întrecerii so-

partidului
cialiste pentru îndeplinirea planului de 
producție la toți indicii, pentru sporirea 
producției, pentru ridicarea productivi
tății muncii, pentru un regim strict de 
economii, pentru reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea. calității produselor. 
Alături de aceste sarcini generale de foar
te mare însemnătate, valabile pentru oa
menii muncii din întreaga noastră indus
trie, muncitorii, inginerii și tehnicienii 
care lucrează în fiecare ramură de pro
ducție în parte găsesc în chemări in
dicații precise asupra sarcinilor specifice 
cele mai actual» care le stau în față. Co
mitetul Central al Partidului cheamă oa
menii muncii vîrstnici și tineri să lupte 
pentru dezvoltarea continuă a industriei, 
pentru un puternic avînt al producției 
bunurilor de larg consum.

Numeroase chemări' sînt adresate țără
nimii noastre muncitoare. Partidul chea
mă pe țăranii muncitori cu gospodării 
mici și mijlocii, pe colectiviști și înto
vărășiți, pe muncitorii și tehnicienii din 
S.M.T.-uri și gospodării agricole de stat, 
să lupte pentru ridicarea producției agri
cole la hectar, să dezvolte creșterea anima
lelor, să asigure strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei, să grăbească treierișul 
și dezmiriștitul, să-și îndeplinească con
știincios îndatoririle către stat. Dezvol
tarea agriculturii este în perioada actuală 
veriga principală pentru dezvoltarea în
tregii noastre economii naționale și ridi
carea nivelului de trai al poporului mun
citor. Tinerii țărani muncitori trebuia să 
lupte cu tot entuziasmul lor tineresc, cu 
toată înflăcărarea pentru ceea ce este nou 
șl înaintat, spre a contribui într-o mă
sură cît mai mare la sporirea producției 
agricole vegetale și animale, la transfor
marea socialistă a agriculturii.

Grija partidului pentru tînăra generație, 
încrederea în forțele ei creatoare și preo
cuparea pentru îndrumarea acestor forțe 
pe calea muncii creatoare se reflectă lim
pede și în Chemările de 23 August 1954 ale 
C.C.. al P.M.R. „Tineri șl tinere ! Munciți 
cu tot entuziasmul și avîntul vostru tine
resc pentru însușirea științei, tehnicii 
și culturii înaintate I Fiți luptători hotărîți 
și activi pentru victoria măreței cauze a 
socialismului în patria noastră scumpă!“ 
Exigența partidului este sporită față de 
utemiști, care trebuie să dea exemplu tu
turor tinerilor. O chemare se adresează 
de aceea în mod special comuniștilor și 
utemtștilor : „Fiți în primele rînduri în 
lupta pentru sporirea producției indus
triale șj agricole, pentru creșterea bunei- 
stări a poporului nostru muncitor I Strîn- 
geți șl mai mult legăturile partidului cu 
masele! Fiți pildă de disciplină, vigilență 
și devotament pentru cauza poporului nos
tru muncitor !“

Chemările de 23 August ale C.C. al 
P.M.R., însuflețesc tineretul, îi dau noi 
puteri în luptă. Este o fericire neasemuită 
aceea de a-ți putea făuri, liber și într-o 
patrie liberă, cu propriile tale mîini, vii
torul — așa cum îl dorești și cum îl vi
sezi. Pentru aceasta sîntem recunoscători 
din suflet partidului; forța conducătoare 
a întregului popor muncitor, inspiratorul 
și organizatorul victoriilor noastre. Să 
pornim la muncă cu entuziasm pentru a 
întîmpina ziua de 23 August și cel de al 
2-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn, cu noi succese în opera de dezvol
tare a economiei naționale și a culturii, 
de îmbunătățire continuă a traiului oame
nilor muncii!

In cinstea zilei de 23 August
Mecanizatorii 
de la Mojăfei
CRAIOVA (de la 

corespondentul nos
tru Sîrbu Oprea).

Față de angaja- 
cinstea zilei de 23 August 

agri-
mentul luat în 
harnicii muncitori din gospodăria 
colă de stat Moțăței raionul Calafat au 
terminat mai înainte cu 4 zile de plan 
treieratul păioaselor. In cadrul acestor lu
crări s-au evidențiat combinerii Oprea 
Anghel, Boiangiu Dumitru și Ștefan Ber- 
cescu care au folosit din plin capacitatea 
de lucru a mașinii, realizînd zilnic cîte o 
normă și jumătate.

In prezent se dă bătălia pentru între
ținerea culturilor de bumbac. Tractoriștii 
Duță Constantin, Roman Constantin și 
alții din brigada lui Dima Dumitru au 
reușit ca pînă în ziua de 10 august să facă 
prașila 5-a la bumbac în procent de 80%.

TG. MUREȘ (de la 
corespondentul nos
tru Balint Gheorghe).

Pe ogoarele raio
nului Reghin se des
fășoară cu intensita
te bătălia pentru 

strîngerea la timp și fără pierderi a pă
ioaselor.

In multe comune din raion — Iernuțeni, 
Breaza și Ibănești, recoltatul păioaselor e 
aproape terminat.

In general însă situația nu poate mul
țumi. Multe sfaturi populare, considerînd 
că au făcut treabă la seceriș, nu se mai 
preocupă de mobilizarea țăranilor mun
citori la treieriș și dezmiriștit. De exem
plu, în comuna Pețelea, pînă la 6 august 
nu se mai treieraseră decît 12 hectare iar 
în satele Lunca și Glăjăria treierișul nici 
nu începuse.

Situația aceasta se datorește slabei pre
ocupări a unor sfaturi populare. De exem
plu, tovarășul Ambruș Iosif, secretarul 
comitetului executiv al sfatului popular 
din comuna Simbriaș care este rămasă în 
urmă cu treierișul și dezmiriștitul susține 
că : „Este lucru cu mult mai corect dacă 
se termină întîi secerișul și apoi rînd pe 
rînd se vor face cu încetul și celelalte lu
crări".

De asemenea în multe comune din ra
ionul Reghin, căratul la arie se desfă
șoară extrem de încet, iar treierișul se 
face din căruțe, așa cum se întîmplă în 
Beica de Jos.

In urma unei slabe munci politico-orga- 
nizatorice în rîndul maselor largi de ță
rani muncitori, decalajul între seceriș și 
treieriș în raionul Reghin și seceriș și 
dezmiriștit este foarte mare.

Astfel în ziua de 8 august secerișul era 
executat în proporție de 83,6 la sută, tre
ierișul numai în proporție de 3,9 la sută 
iar dezmiriștitul 24,5 la sută.

Urgentarea 
constituie în 
principală la 
Iar raional și 
strînsă legătură 
cele mai urgente în vederea mobilizării 
țăranilor muncitori pentru executarea 
treierișulul șl dezmiriștitului la timp și 
fără pierderi.

Să grăbim 
treierișul 

și dezmiriștitul

muncilor agricole de vară 
momentul de față sarcina 

sate. De aceea sfatul popu- 
comitetul raional U.T.M. în 

trebuie să ia măsurile

Rodnică activitate politică la aria
IAȘI (de la coresponden

tul nostru Bucur Constan
tin).

O vie activitate politică 
se desfășoară la aria G.A.C. 
„9 Mai" din satul Cucuteni 
comuna Lețcani, regiunea 
Iași.

Instruiți de organizația de 
partid, agitatorii vîrstnici 
și tineri - îndeamnă colecti
viștii să grăbească treisri- 
șul și dezmiriștitul. For
mele de agitație vizuală 
sînt folosite din plin.

„Pentru o recoltă îmbel
șugată" este titlul gazetei 
instalate pe arie: aci ca
drele didactice din comună, 
îndrumate de comuniști au 
dat un ajutor prețios la 
scrierea articolelor despre 
treieriș, paza ariilor, dez
miriștit și altele.

Cadrele didactice de la 
școala elementară de patru 
ani, ajutate de utemiști, au 
scris lozinci mobilizatoare 
pentru munca la arie. în 
pauze colectiviștii participă

G.A.C. „9Maî“ 
la citirea articolelor și re
portajelor din broșuri și 
ziare.

Din partea căminului 
cultural, echipa artistică în
tărită cu elevi veniți în va
canță, se pregătește să pre
zinte la arie, în fața colec
tiviștilor, un frumos pro
gram artistic, menit să dis
treze colectiviștii, să stimu
leze pe cei fruntași și să-i 
critice pe cei codași, dîhd 
prilej impulsionării muncii 
la treieriș.

Al 5-lea Festival Mondial 
al Tineretului

PEKIN 13 (Agerpres). — China Nouă 
transmite:

In cadrul ședinței din 13 august a se
siunii Consiliului F.M.T.D. s-a anunțat că 
cel de al 5-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților pentru pace șl prie
tenie va avea loc la Varșovia în iulie 1955.

Realizări în producția de hîrtie
Tinerii din fabrica de 

hîrtie „1 Mai“ Petrești, ob
țin noi succese în cinstea 
zilei de 23 August.

Tovarășa Tutelea Su- 
zana, responsabila brigăzii 
nr. 22 de la secția sortat 
hîrtie, fruntașă în întrece
rea socialistă, a reușit să-și 
depășească planul pe luna 
iulie în proporție de 207 
la sută.

In întregime brigada 
utemistă nr. 22 de la sec
ția sortarea hîrtiei desfă
șoară o rodnică muncă 
pentru a obține titlul de 
brigadă fruntașă.

Dar nu ne putem opri 
aici, fără să arătăm și me
ritele brigăzii utemiste de 
la secția confecțiuni caiete. 
Brigada nr. 37 își intensi
fică tot mai mult efortu
rile pentru mărirea pro
ducției de caiete. Din bri
gada nr. 37 s-au evidențiat 
utemistele Matei Elisabeta 
care și-a depășit planul cu

159 la sută, Pfaff Maria 
care are o depășire de plan 
de 150 și Varga Anesia 
care își îndeplinește zilnic 
sarcinile de plan în pro
porție de 152 la sută.

Prin munca bine orga
nizată, și prin aplicarea 
metodei înaintate de mun
că, Ciutkih, brigada ute- 
mistă nr. 37 de la secția 
confecții caiete a reușit nu 
numai să-și depășească 
planul dar să dea produse 
de bună calitate.

Brigada utemistă nr. 39 
a reușit să fie de asemenea 
cunoscută prin meritele ei 
în muncă. Cele trei tinere 
ca David Ana, Crețu Ma
ria și Avram Ana care 
compun această brigadă, 
și-au depășit sarcinile de 
plan în proporție de 43-132 
la sută.

în fabrica noastră a luat 
ființă secția de recuperare 
a deșeurilor care este con
dusă de utemistul Tompoș

Gheorghe. Secția a reușit 
ca în luna iulie a.c. să dea 
peste plan bunuri de larg 
consum în valoare de 
76.258 lei iar în luna iulie 
a fost realizată o economie 
de 5321 lei. Utemistul Tom
poș Gheorghe prin munca 
rodnică pe care a depus-o 
a reușit să fie confirmat 
fruntaș în producție.

Tinerii din fabrica de 
hîrtie „1 Mai“ Petrești, 
regiunea Hunedoara își 
arată tot mai mult dragos
tea lor față de măreața 
sărbătoare a eliberării pa
triei noastre.

Eforturile depuse de ti
neretul din fabrica noastră 
au fost încununate de suc
cese, contribuind alături de 
muncitorii, inginerii și teh
nicienii din întreaga între
prindere la depășirea pla
nului de producție pe luna 
iulie cu 109,45 la sută.

Corespondent
DRĂGOI NICOLAE

Țesături și fire peste plan
Harnicii textiliști de la 

fabrica „Țesătura" din 
Iași au reușit pînă acum 
să-și depășească cu mult 
angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 August.

Astfel, în sectorul de fi
latură, sector al tineretu
lui, membrii celor 21 de 
brigăzi utemiste au reușit 
ca de Ia luarea angaja
mentelor pînă în prezent 
să fileze peste plan 5.875 
kg. de fire, ceea ce întrece 
cu 2375 kg. angajamentul 
luat. Acest rezultat a pu
tut fi obținut datorită mai 
bunei organizări a muncii, 
datorită folosirii metodelor 
înaintate de lucru. Așa de 
pildă în cursul lunii trecute 
au fost înființate 4 noi bri
găzi de producție, 
în secția de 
B, unde este 
Brăiescu, 24 
antrenați în 
profesii.

brigăzi au 
de fire de 

de fuse cite 
la 237 în

Numai 
ringuri, ture 

maistru Petre 
de tineri sînt 

întrecere pe

în sectorul de filatură, 
brigada condusă de Teo
dora Andreeș a reușit, prin 
folosirea inițiativei tovară
șei Alexovici Antoneta să 
fileze în fiecare decadă 
cîte 34 kg. fire mai mult 
decît se fila înainte. Mem
brele acestei 
redus ruperile 
la 266 pe mia 
erau în iunie, 
luna iulie.

La frumoasele realizări 
ale sectorului de filatură 
au contribuit în bună mă
sură tinerele din brigăzile 
conduse de Emilia David, 
Aristița Zaharia și altele.

Cu același elan au mun
cit și țesătoarele din între
prindere. Ele și-au depășit 
angajamentele 
cinstea zilei de 
dînd peste plan 
tri pătrați de

luate în
23 August 
35.433 me- 

pînzeturl,

ceea ce depășește angaja
mentul luat cu 5.483 me
tri pătrați. In același timp 
harnicele țesătoare au pro
dus 9 desene noi, ca: ar
ticolul „Horia", batiste băr
bătești, precum și articolul 
nou, poplin, pentru cămăși 
de vară.

Datorită îmbunătățirii 
calității produselor și a 
reducerii deșeurilor, prețul 
de cost a scăzut cu 5 la sută 
față de 0,5 la sută cît fu
sese angajamentul.

In fruntea întrecerii so
cialiste sînt țesătoarele 
Antoaneta Ochiană care 
și-a întrecut planul cu 
2.000 metri pătrați țesături, 
Lucreția Gavrilă cu 1.427 
m., Elena Marin cu 1.420 m, 
Piua Scwartz cu 1.600 m. 
șl altele.

Corespondent
J. LENȚER

„Circuitul orașului București1'
După cum se știe, mîine, duminică 15 

august a.c. pe străzile Capitalei se va des
fășura ștafeta polisportivă „Circuitul ora
șului București".

Alături de sportivi, utemiștii și tinerii 
din Capitală manifestă un mare interes 
pentru această ștafetă. Multe organizații 
de bază U.T.M. care au sediile pe traseul 
unde se va desfășura ștafeta sau în apro
pierea lui, și-au manifestat dorința de a 
întîmpina pe traseu sportivii participanți. 
Astfel, din inițiativa organizației de bază 
U.T.M. de la Complexul „Grivița Roșie“ 
un mare număr de tineri vor întîmpina pe 
sportivi la locul unde se va efectua schim
bul II (Podul linia Constanța)

Pentru ca ștafeta polisportivă „Circui
tul orașului București" să cunoască un 
succes desăvîrșit, este necesar ca toate 
organizațiile de bază U.T.M. din apropie
rea traseului pe unde vor trece sportivii, 
să mobilizeze pe tineri la punctele de 
schimb sau pe traseu, pentru a-i încuraja 
pe sportivii care se întrec mîine în prima 
ediție a acestei competiții.

— • —

Oaspeți de peste hotare
La invitația Institutului Romîn pentru 

Relațiile Culturale cu Străinătatea, joi a 
sosit în Capitală un grup de oaspeți sue
dezi, format din prof. Karl Stilhandske, pic
torul Erik Engvall, Ruth Lindberg, Dagmar 
Wattman și Esther Lindmark care ne vor 
vizita țara pentru a cunoaște realizările 
poporului nostru.

Oaspeții au fost întîmpinați la Gara de 
Nord de reprezentanți ai Institutului Ro
mîn pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea.

---- •-----

Muncitori, tehnicieni și ingineri 
romîni, distinși cu ordine 

ale R. P. Bulgaria
Joi Ia amiază, la Ambasada R. P. Bul

garia la București a avut lcc solemnitatea 
înmînării decorațiilor unui grup de mun
citori, tehnicieni și ingineri romîni, dis
tinși cu ordine ale R. P. Bulgaria pentru 
contribuția deosebită adusă la construirea 
podului peste Dunăre Giurgiu-Russe.

Ordinele au fost înmînate de către am
basadorul R. P. Bulgaria, Stoian Pavlov, 
în prezența membrilor Ambasadei.

Au fost de față Al. Samoilenco, locțiitc-r 
al ministrului Căilor Ferate, Dionisie lo- 
nescu, directorul Protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe, I. Crișan, direc
tor ad-interim în Ministerul Afacerilor 
Externe și alții.

In numele celor decorați, Ion Șoptă- 
reanu, mecanic, a mulțumit călduros pen
tru înaltele distincții acordate.

(Agerpres)

■ I DECADA
«MANIFESTĂRILOR CULTURALE

DECADA

Opera Romînă de Stat din Cluj: „Tînăra gardă“ de Meitus

Fotografia noastră înfățișează o scenă din noul film romînesc 
„Răsare soarele" („Nepoții gornistului" seria II-a) prezentat 
vineri seara cu prilejul deschiderii decadei manifestărilor cul
turale în cinstea celei de a 10-a aniversări a eliberării patriei 
noastre, într-un spectacol de gală organizat de Ministerul Cul
turii la grădina Boema.

(Citiți darea de seamă în pagina Iii-a)

Vineri la amiază, a avut loc în sala Dalles deschiderea 
expoziției de grafică, organizată de Ministerul Culturii și Uni
unea Artiștilor Plastici din R.P.R.

La deschidere au participat numeroși oameni de artă, 
studențl din învățămîntul artistic, oameni al muncii.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de pictorul Jules Pera- 
Eta, secretar al Uniunii Artiștilor Plastici din R.P.R.

Interpretînd 
pe Oleg Coșevoi...
Montarea operei „Tînăra 

gardă", lucrarea compozitoru
lui sovietic Meitus, a consti
tuit pentru noi, actorii Operei 
Romîne din Cluj, o dublă în
cercare : pe de o parte trebuia 
să aducem pe scenă fapte pe
trecute nu de mult, chipurile 
unor eroi contemporani nouă, 
iar pe de alta ne revenea 
greaua dar nobila misiune de a 
reda sufletul omului sovietic 
în toată complexitatea lui. 
Faptul că mie mi-a revenit ro
lul lui Oleg Coșevoi, minuna
tul erou aflat în fruntea aces
tui grup de tineri patrioți so
vietici, m-a făcut să simt cu 
atît mai mult răspunderea.

Pe măsură ce mă documen
tam asupra personajului (de 
mare ajutor în această pri
vință mi-au fost relatările 
asupra spectacolului montat la 
opera din Leningrad) am în
ceput să simt o puternică a- 
tracție pentru el. înaltele ca
lități morale ale lui Coșevoi 
mi l-au apropiat și m-au fă
cut să-1 iubesc deosebit de 
mult. In munca pentru reali
zarea rolului mi-am îndreptat 
în primul rînd atenția spre 
reliefarea calităților sufletești 
ale personajului ; dragostea de 
oameni, cinstea, dîrzenia și 
vitejia, înaltul devotament 
față de partidul comunist, față 
de patria și poporul sovietic.

Imaginile muzicale ale operei 
mi-1 zugrăvesc pe Oleg așa 
cum l-am cunoscut din roma

Arenele Libertății. La orele 20 Începe astăzi spec
tacolul Operei Romîne de Stat din Cluj „Tînăra gardă" 
de Meitus. Eroii „Tinerel gărzi" sînt de mult îndrăgiți 
de tinerii noștri. De data aceasta însă îi vom cunoaște 
prin muzică.

Cu prilejul acestui eveniment, doi dintre princi
palii interpret! al operei, se adresedză prin ziar tine
rilor, împărtășlndu-le cîteva impresii în legătură cu 
munca lor.

nul lui Fadeev, din neuitatul 
film sovietic închinat „Tinerei 
gărzi". Intr-unui din momen
tele cele mai emoționante ale 
operei, atunci cînd membrii 
„Tinerei gărzi" jură patriei so
vietice și Partidului Comunist 
că nu vor precupeți nimic în 
lupta pentru zdrobirea fasciș
tilor, o muzică plină de patos, 
caldă, subliniază caracterul lui 
Coșevoi. Același motiv muzical 
este reluat apoi pe rînd de fie
care membru al „Tinerei 
gărzi" ca un simbol al adeziu
nii lor la lupta împotriva duș
manului. In final vocile se 
unesc toate în cîteva acorduri 
mărețe, înălțătoare, adevărat 
imn închinat patriei și po
porului sovietic.

îmi place în mod deosebit și 
finalul tabloului VII cînd Oleg 
în fața morții își ia rămas bun 
de la pămîntul natal. El își 
exprimă regretul că a trăit așa 
puțin, că n-a putut să facă mai 
mult pentru țara lui.

La realizarea rolului lui 
Oleg Coșevoi am pus toată 
dragostea, toate posibilitățile 
artei mele, străduindu-mă să 
răspund încrederii ce mi s-a 
acordat. Cu multă bucurie am 
primit vestea decernării Pre

miului de Stat pe anul 1952 
pentru interpretarea acestui 
rol. Faptul că partidul și gu
vernul nostru au consfințit 
astfel rezultatele muncii mele 
mă fac ca pe viitor să-mi în
zecesc eforturile spre înflorirea 
artei noastre puse în slujba 
poporului.

OCTAV 
ENIGARESCU

...și Uliana Gromova
Faptul că pentru prima oară 

în țara noastră trebuia să pre
zint — alături de tovarășii 
mei — pe scena teatrului de 
operă figura omului sovietic 
contemporan, mi-a adus și 
mie destule emoții. Nu-mi în
chipuiam cum o să pot cînta, 
cum o să-i fac pe spectatori 
să se emoționeze de faptele și 
gîndurile minunatei eroine 
Uliana Gromova.

Pe Uliana Gromova am în
drăgit-o încă înainte de a fi 
primit rolul în operă. Citind 
romanul „Tînăra gardă" mă 
opream mai mult asupra pa
ginilor care mi-o descriau. îmi 
plăcea la ea duioșia, căldura 
sufletească, mă atrăgea chiar 
înfățișarea ei.

Munca la rol mi-a adus nu
meroase satisfacții printre 
care aceea că muzica Iul Mei
tus subliniază cu multă expre
sivitate figura Ulianei, așa 
cum mi-o închipuisem. In moti
vul muzical care o zugrăvește 
se îmbină poetic gingășia cu 
intransigența caracterului ei. 
Această din urmă însușire 
m-am străduit s-o scot în re
lief mai ales cu prilejul jură- 
mîntului sau atunci cînd mem
brii „Tinerei gărzi" dau foc 
clădirii unde se afla comanda
mentul german. Marșul plin 
de însuflețire din acest tablou 
sugerează cu mare forță opti
mismul acestor neînfricați ti
neri sovietici, nestrămutata lor 
încredere în victoria poporului 
sovietic.

In jeena din închisoare (ta
bloul VI) Uliana, alături de 
tovarășii ei, suportă plină de 
bărbăție durerile trupului ei 
rănit de schingiuirile la care 
au supus-o bestiile fasciste. O 
singură dorință are : răzbuna
rea. Un singur regret o încear
că : că nu va putea trăi vic
toria poporului său, nimicirea 
fiarei hitleriste.

Opera lui Meitus mai are și 
calitatea unui dramatism care 
crește în intensitate pe mă
sura desfășurării acțiunii. 
Acest lucru ne-a ușurat 
munca, făcîndu-ne pe noi ac
torii să nu lîncezim, să trăim 
cu pasiune rolurile.

Despre felul în care am reu
șit să întruchipez o adevărată 
Uliana Gromova vor putea să 
judece spectatorii bucureșteni.

SILVIA SOLTISKI

Vineri scara lâ Librăria Noastră din b-dul Republicii nr. 5 
a avut loc deschiderea festivă a bazarului cărții, organizat cu 
prilejul decadei manifestărilor culturale în cinstea zilei de 23 
August.

Iată-l în fotografie pe tov. Mihai Eeniuc rostind cuvîntul de 
deschidere. (Citiți rezumatul cuvîntării în pag. Iil-a).

Șl marile noastre ansambluri artistice se înfățișează la săr- 
bătore.știle manifestări culturale din decadă cu noi programe 
de cîntece și dansuri. Ansamblul C.C.S. a prezentat astfel ieri 
seară în Sala Teatrului C.C.S. primul său spectacol în decadă, 
cuprinzînd în program noi lucrări muzicale aie compozitorilor 
noștri cum ar fi „Cantata partidului" de Alfred Mendelsohn, 
„Cantata închinată eliberării" de Radu Drăgan, „Dimineața 
patriei noastre" de Edgar Cosma, „Cîntecul prieteniei" de Ion 
Vasilescu, „Cîntecul patriei mele" de Constantin Pallade etc., 
precum șl noi dansuri printre care suita coregrafică „Vizita 
colectiviștilor romîni în U.R.S.S." pe muzică de N. Patrichi.

In fotografia noastră un jco din Făgăraș, interpretat de echipa 
de dansuri a ansamblului.
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Cifre și fapte 
din regiunea Ploești

• Nu de mult, cetățenii comunei Corlătești au sărbătorit o 
nouă realizare măreață: pe ulițele comunei și în casele cetățe
nilor s-au aprins sute de becuri.

Materialul electric a fost asigurat de stat. Țăranii muncitori 
din această comună au contribuit prin muncă voluntară la 
săpatul gropilor, au ridicat stîlpii și au întins sîrmele. în anii 
puterii populare numai în regiunea Ploești au fost electrificate 
pînă în prezent peste 82 comune.

• în curînd trustul regional de construcție-Ploești va da 
spre folosința familiilor de muncitori din orașul Ploești un grup 
de 22 apartamente. La Ceptura, în cursul acestui an s-au dat 
în folosința muncitorilor mineri 10 apartamente și un internat 
cu 2 etaje pentru copiii minerilor din această localitate. Este 
în construcție și în cursul acestui an, se va pune în folosință 
un frumos internat pentru elevii școlilor profesionale. Un 
ajutor prețios în construirea apartamentelor și clădirilor pre
cum și la executarea instalațiilor electrice, încălzire și apă l-au 
dat și utemiștii Constantinescu Ion, tinichigiu, Diacones'cu 
Baltazar și Cărbunaru N., zidari, Trifu Ion instalator.

• în cinstea zilei de 23 August în orașul Ploești se va. inau
gura muzeul regional, ce va cuprinde pentru început 3 secții 
unde locuitorii regiunei vor avea posibilitatea să vadă 
cum s-a dezvoltat societatea omenească. Pentru această 
lîzare a fost alocată suma de 340.000 Iei.

Cu amenajarea acestui muzeu se ocupă un colectiv de
fesuri, naturaliști, geologi și alții. O contribuție de seamă în 
această privință o dă în permanență tovarășul Simache Ni- 
colae, profesor de istorie la școala medie de 10 ani „I. L. Cara- 
giale" din Ploești.

• în comuna Carnu de Jos, raionul Cîmpina tineretul 
lucrează de zor în mod voluntar la realizarea unui parc de 
cultură și odihnă. în cinstea zilei de 23 August utemiștii și ti
neretul din această comună s-au angajat să termine acest parc 
— din centrul comunei — unde se află clubul, biblioteca să
tească și căminul cultural. Mulți utemiști, ca Dulgheru Gh., 
Lupu Ion, Stoian Alexandrina, Elena Boha sau învățătorul 
Cristea Stănes'cu — directorul școlii elementare — au contri
buit în mod efectiv în timpul liber să realizeze cît mai repede 
această lucrare.

0 Comuna Pîrscov este așezată pe firul văii pe unde stră
bate zgomotos rîul Buzău. în trecut foștii exploatatori ai ace
stei comune și-au ridicat numeroase și impunătoare clădiri în 
poienele umbrite de livezile cu pomi fructiferi și arbuști de 
pădure. Cu resursele locale ale comunei și din autoimpuneri, 
cetățenii au hotărît construirea unui cămin cultural cu săli 
de studiu, bibliotecă, cinematograf și sală de teatru. în fața 
căminului cultural ce în curînd va fi inaugurat, tineretul 
a amenajat și un frumos parc.

• Pentru îmbunătățirea calității produselor în cadrul între
prinderii industriale orășenești „Republica" din Ploești în cursul 
lunii martie a fost inaugurat primul laborator dotat cu in
stalații și utilaje moderne deservit de un personal specializat. 
Astfel s-a făcut primul pas pe linia unui control științific al 
produselor și al posibilităților de îmbunătățirea calității lor.

Din resursele locale s-a realizat aparatura cu microscop, ba
lanțe analitice, refracto-metre și celelalte aparataje de sticlă 
și reactivi, unde se execută cu succes analize chimice com
plecte pentru minerale, materiale de construcții, uleiuri, ce
ruri, alimente, apă, cărbune etc. Din zi în zi acest laborator 
este perfecționat cu noi aparate unde se vor putea face încer- 
eări tehnologice pentru metale, țesături și pielărie.

Am fost în vechea cetate a Mureșului 
cu mulți ani în urmă. Am fost și zilele 
trecute. Ca orice călător care n-a văzut 
de cîțiva ani orașul, am rămas uimit de 
prefacerile care s-au petrecut în acești 
ani. Tg. Mureș, orașul acesta, care multă 
vreme a fost locul de adunare și distracție 
al grofilor și boerilor pulsează astăzi de 
o viață nouă de care freamătă întreaga 
țară.

Periferiile, în trecut, contrastînd atît 
de puternic cu centrul orașului locuit de 
cei avuți, se schimbă pe zi ce trece, se 
înfrumusețează. In anii puterii populare 
s-au creat străzi noi, s-au ridicat clădiri, 
s-au amenajat parcuri și s-au plantat în 
piețe și de-a lungul străzilor zeci de mii 
de flori. Tg. Mureș e numit astăzi pe 
drept cuvînt „orașul florilor".

Privesc orașul. Iată fabrica de piese de 
schimb pentru industria textilă „Encel 
Mauriciu". In locul acesta, pe care se ri
dică astăzi clădirea impunătoare a fabri
cii era înainte cu cîțiva ani un maidan. 
Pe malul Mureșului, în locul unui mizer 
atelier de panele s-a ridicat în acești ani 
impunătoarea fabrică modernă de mobilă 
„Șimo Gheza“. In ultimile luni, aici a în
ceput fabricarea unui nou tip de mobilă 
populară : „Ardealul", mai frumoasă, mai 
durabilă, mal ieftină. Iată noile ateliere 
moderne și spațioase ale cooperativei 
„Ciocanul". Am văzut policlinica nouă 
nr. 1 de pe strada universității, noi școli 
cu predarea în limba maternă, cartiere 
noi, locuințe și magazine noi, complexul 
sportiv de vară și Institutul Medico-Far- 
maceutic înființat în anii regimului demo
crat-popular.

Cite nu s-au făcut în acești ani! Iți tre
buie timp mult să vezi, să asculți tot ce 
ți se povestește despre fiecare lucru.

In partea de răsărit a Podișului 
Transilvaniei pînă la înlănțuirea mun
ților Gurghiuiui, Harghitei și Bara- 
oltului, pe plaiurile acestea din inima 
țării străbătută de Mureș, de Olt și Tîr- 
nave, se află Regiunea Autonomă Ma
ghiară.

De-a lungul veacurilor, asupra aces
tor ținuturi s-au abătut nenumărate vi
tregii. Au trecut năvălitori și s-au aciuit 
stăpîni mai răi decît clinii. Aceștia au 
jefuit fără miiă ogoarele șl munții, au 
învrăjbit frații de viață și muncă asu- 
prindu-i și exploatîndu-i. Despre nenu
măratele urgii prin care au trecut oa
menii acestor locuri în trecut, despre 
lupta lor dîrză, pentru libertate și o 
viață mal bună îți vorbesc locurile, ca 
șl amintirile bătrînilor. Despre vremu
rile fericite de astăzi, despre istoria pe 
care o făuresc oamenii grăiesc mii de 
fapte. Ele vorbesc despre munca oame
nilor acestor locuri care prefac și înno
iesc regiunea, țara toată — muncă 
uriașă șl grea, stăruitoare și înflăcă
rată.

Sovatei, 
așezare 
exploa-

LUMINILE CULTURII

Vizitînd orașul, atenția mi-a fost atrasă 
de vitrinele librăriilor. Am văzut aici 
cărți și broșuri ale unor tineri scriitori 
născuți și crescuți pe aceste meleaguri. 
Mi-am amintit de trecut, de restricțiile în 
care era ținută în timpul stăpînirii bur- 
ghezo-moșierești — creația literară în lim
ba maghiară. Scriitori talentați, pe vremea 
aceea nu-șl puteau publica lucrările. Se 
izbeau de zidul politicii șovine a claselor 
stăpînitoare. Și iată acum librăriile pline 
de cărți în limba maghiară. Iată cărțile 
lui Kovăcs Gyorgy, Asztaloș Istvan, Siito 
Andraș, Horvath Imre. Iată cărți de lite
ratură clasică maghiară, traduceri din lite
ratura romînă, din literatura sovietică.

Există în Tg. Mureș un palat cultural. 
L-am vizitat din nou. In ziua aceea, ca și 
în oricare alta, mai bine de o mie de oa
meni au intrat pe porțile lui. Aici ei vizi
tează expoziția de artă plastică și muzeul 
'etnografic, își petrec orele libere în sala 
de lectură a bibliotecii sau în fața tablei 
de șah. Seara, ei umplu sala teatrului unde 
pe scenă pot vedea „Furtună în munți" 
de Kis Lâszlo șl Kovacz Dezso, piesă dis
tinsă cu Premiul de Stat.

In cuprinsul Regiunii Autonome Ma
ghiare înflorește o cultură nouă, națio
nală in formă și socialistă în'conținut.

- t v ^.FABRICAM DE TOATE"

fabrică de hîrtie foto-sensibilă. Astăzi ea 
produce diferite sortimente de hîrtie foto- 
sensibilă care înainte vreme era importată 
din străinătate. In ceea ce privește pro
ducția alimentară, întreprinderea și-a cîș- 
tigat pe merit stima și încrederea cum-' 
părătorilor. In întreaga regiune sînt apre
ciate și căutate gemurile, siropurile, dul- 
cețurile, conservele, produsele de carne 
sau paste făinoase, uleiul sau esența de 
ceai care poartă marca combinatului „La- 
zăr Odon".

Am vizitat atelierul de confecții, al com
binatului. Produsele destinate celor mici 
te impresionează plăcut. Rochițe și mici 
fuste, costume și pantalonași, pijamale de 
diferite culori, toate pentru copii realizate 
prin valorificarea bucăților de material so
cotite deșeuri.

La o mașină am întîlnit pe șefa atelie
rului tovarășa Jesâk Iudith. Explica unei 
croitorese un nou model de rochiță.

— Copiii trebuie să fie bucuroși cînd se 
vor îmbrăca cu confecțiile noastre. Iată 
de ce ele trebuie să fie frumoase, bine 
lucrate și cu gust. In atelier se lucrează 
de zor. Muncitoarele secției au lucrat în 
ultimile săptămîni peste 1.000 de rochițe, 
pijamale, costumase pentru copiii oame
nilor muncii Produse ieftine și folosi
toare !

Unii cîntă în cor, alții învață versuri sau 
roluri din piese pentru serbările ce le vor 
da. Se poate spune pe drept cuvint că ti
neretul nu-și părăduiește serile ca'în tre
cut. Altele îi sînt preocupările. Martin 
Beno, S. Beki, care n-au pus niciodată 
mîna pe carte după terminarea școlii, îi 
știu acum pe de rost pe Maiacovski, 
Pețiifi, Beniuc, iar alții, care ziceau mi
nunat din frunză învață să cunoască no
tele muzicale.

SPECTACOL ÎN VIRFUL 
MUNTELUI

Există sus între munți pe Valea 
în mijlocul pădurilor seculare o 
nouă de oameni. Aici, la gura de
tare, Cîmpul Cetății, tăietorii de lemne 
duc astăzi o viață fericită. Printre brazii 
lualți uruie uriașe tractoare forestiere ve
nite din Uniunea Sovietică. Fierăstraiele 
electrice ajută oamenilor să doboare în
tr-o clipă fără oboseală falnicii străjeri 
ai munților. Cabane speciale de dormit 
cu paturi, saltele și cearceafuri curate, 
cantină, o sală de spectacol, o bibliotecă 
cu peste 200 volume, un aparat de radio 
și multe altele stau la dispoziția tăietori
lor de lemne din Cîmpul Cetății.

S-a potrivit să fiu de față cînd acolo 
sus, în mijlocul pădurii s-a petrecut un 
fapt care m-a impresionat adînc, un fapt 
deosebit de semnificativ pentru viața de 
azi pe care o trăiesc tăietorii noștri de 
lemne : au sosit tineri artiști de la între
prinderea I.F.E.T.-Sovata. Era un grup 
nu prea mare — muncitori și ei — ve
nit sus în vîrful muntelui la 
muncă al tăietorilor de lemne 
zinte un spectacol.

— Vezi, — îmi povesti Bela
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In anii regimului democrat-pcpular, mișcarea sportivă 
din |ara noastră a luat un avînt nemni întîlnit. Prin grija 
partidului • și a guvernului s-au asigurat bazele materiale 
necesare dezvoltării sportului de mase: s-au construit zeci 
și sute de stadioane și terenuri sportive, crcîndu-se astfel 
largi posibilități de practicare a sportului.

In clișeu : un aspect a noului stadion din Constanța cu o 
capacitate de 30.000 de locuri, construit în anii puterii 
populare.
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Ionași, un 
bătrîn muncitor — a fost o vreme, cînd 
noi, tăietorii de lemne dormeam afară sub 
cerul liber, deopotrivă și în nopțile cu 
lună și în zilele cînd ploaia pătrundea 
pînă sub cei mai stufoși stejari. De dormi
toare, cantină, sală de spectacole sau aparat 
de radio nici nu putea fi vorba. Dar ca să 
vie pentru noi, pînă aici în mijlocul mun
ților și pădurilor, o echipă artistică, nici 
nu visam. Păsările pădurilor ne dădeau 
concertele lor.

Astăzi glasului păsărilor i se alătură arta 
oamenilor, care luminează sufletul și bu
cură inima.

IOBAGII DE IERI

Zile fericite de tabără
la trimisul nostru Puiu Nicolae).
și munții din Bușteni răsună de cîntecele și

BUȘTENI (de
Poienile, văile , __ __.T__ _____ __ _____ „

rîsetele vesele ale pionierilor, steagurile roșii de tabără fiifîte 
în vîrful catargurilor și Valea Jepilor răsună de veselie. 
Astăzi în vilele foștilor exploatatori și în cabanele noi construite 
își petrec vacanța de vară pionierii și școlarii veniți din toate 
colțurile țării.

Era pe la începutul lunii iulie De la o vilă așezată pe vîrful 
unui deal se auzea ritmic marșul pionierilor cîntat din trom
petă. M-am abătut în direcția aceea. începusem să desprind ș’ 
vocile pionierilor al căror cîntec — „Azi e zi de sărbătoare", 
străbătea pînă pe Valea Cerbului. Aci se afla tabăra centrală 
de pionieri a Ministerului Industriei Ușoare. Pionierii și șco
larii așteptau nerăbdători deschiderea taberei și ridicarea dra
pelului roșu. Conducătorul unității și cei 3 conducători de de- 
‘ ' dat raportul. Apoi utemista Sțănescu Constanța,

superioară de pionieri, anunță că s-a deschis
*

tașamente au 
instructoarea 
tabăra.

C. Bogoli, Sabin 
aparat mecanic 
adus o îmbună- 
muncitorii erau

La întreprinderea „Argila'Roșie" din București, un colectiv 
compus din inginerul M. Tomuz și muncitorii 
Iovan și Petre Kiss a făcut o inovație: un 
pentru scos cărămizile din cuptoare. Acesta a 
tățire serioasă condițiilor de lucru. In trecut
nevoiți să intre în cuptor și să scoată manual cărămizile, lu
cru care dăuna sănătății datorită variației de temperatură. 
Acum prin introducerea acestui mecanism munca manuală se 
reduce cu mai bine de 80 la sută. Inovația mai prezintă de 
asemenea avantajul măririi productivității muncii.

★
Una dintre greutățile pe care le întîmpinau muncitorii fabricii 

de carton asfaltat din Teleajen, regiunea Ploești, era și lipsa 
unui aparat care să facă prăfuirea cartonului. Muncitorii erau 
nevoiți să prăfuiască cu mîna aceste cartoane, primejduindu-și 
astfel sănătatea din cauza prafului pe care-1 respirau. Preo
cupat de acest lucru maistrul de fabricație Gheorghe Jercan 
de la această fabrică a reușit să facă o mașină automată de 
prăfuit cartonul fapt care a contribuit simțitor la îmbunătăți
rea condițiilor de muncă ale muncitorilor.

încăperea avea un aspect puțin obișnuit. 
Pe un dulap alături de cîteva cutii cu 
hîrtie foto sensibilă erau înșirate vase de 
ceramică, glastre cu flori, sticle și bor
cane de diferite mărimi. Pe o măsuță 
erau așezate niște oale gălbui, de argilă 
refractară, cîteva bucăți de ștofă. Toate 
acestea se aflau în biroul tov. Lob Alexan
dru, directorul Combinatului de industrie 
locală „Lazăr Odon".

— Toate aceste lucruri pe care le vedeți 
sînt produse de muncitorii și tehnicienii 
combinatului nostru prin valorificarea re
surselor locale. Noi fabricăm de toate !

Intr-adevăr, combinatul fabrică de 
toate. întreprinderea oferă cumpărătorilor 
cele mai variate și diferite mărfuri : de la 
șireturi și nasturi de sidef, pînă la pantofi, 
pături, covoare, țigle, cărămizi și 
teracotă, de la confecții pentru 
plăpumi, pînă la cele mai variate 
bucătărie din argilă refractară și

In cadrul combinatului s-a construit o

sobe de 
copii și 
vase de 
sticlă.

La 
în

bel— 
atlet Orzul colec- 

aproape

ÎNFLORESC SATELE
Am văzut In multe locuri din Regiunea 

Autonomă Maghiară, mugurii puternici ai 
satului de miine. Insă nicăieri n-am sim
țit mai în adîncul sufletului emoția vieții 
noi ca la Curteni. Ce mult s-a schimbat 
viața acestui sat în ultimii anii 
Curteni, patriarhala mizerie a intrat 
tr-un amurg fără întoarcere.

Curtenii au început să cunoască 
șugul și bucuriile civil'
tiviștilor bunăoară, a ajuns la 
trei mii de kilograme la hectar; griul și 
porumbul bogat de pe întinsele tarlale 
arată sătenilor cu gospodării mici șl mij
locii încotro duce drumul cel mare al 
desființării haturilor. Legumele trans
portate în piețele orașului Tg. Mureș cu 
propriul autocamion al gospodăriei colțc- 
tive .-Partizanul Roșu", sînt căutate de 
multe gospodine.

Căminul cultural, școala, cooperativa, 
dispensarul, punctul farmaceutic, grădi
nița de copii, cinematograful și radiofi- 
carea. sînt înfăptuiri nci. de laudă, izvo- 
rlte din munca sătenilor din acest sat, 
dornici de o viață tot mai bună

In sala încăpătoare a căminului cultu
ral din Curteni. Ștefan Baki, Rozalia 
Bolazs și ceilalți săteni ascultă glasurile 
domoale ale agronomilor care-i învață se
cretul rodirii gliilor. Aici ei au aflat des
pre iarovizare și încrucișări, despre se
mănatul în cuiburi așezate în pătrat. Tot 
aici vizionează in fiecare 
noi, ascultă concerte sau 
dio.

După zorul muncilor 
teie și feciorii se adună

săptămmă filme 
emisiuni de ra-

din cîmp. fe- 
seara la cămin.

Intr-una din zile cam pe la mijlocul lu- 
n‘i iulie am poposit în Dedrad, sat mări
șor așezat la marginea dealului Tunsche 
Kell din raionul Reghin. Și cum vremea 
era trecută de amiază m-am oprit la că
minul cultural al satului. La Dedrad era 
în ziua aceea mare sărbătoare.

Bucuria, voia bună, luminau chipurile 
tuturor. In ziua aceea care va rămîne de 
pomină în istoria satului s-a inaugurat 

• gospodăria agricolă colectivă „Brazda 
nouă". Am vorbit pe îndelete despre viața 
și munca lor cu Ludovic Gyorgy șl An
drei Schmidt, doi colectiviști care au trecut 
de mult de prima tinerele.

Mi-au povestit bătrînii cum într-o seață 
la comunistul Andrei Uyeș, s-au adunat 
la sfat Gheorghe Muprischi, Rudolf 
Wellman și alții- Mulți văzuseră gospodă
riile colective din Botoș, Indeciul de Sus, 
au văzut viața colectiviștilor, le-au cunos
cut gospodăria și rodul muncit S-a format 
in seara aceea comitetul de inițiativă. Dar 
gospodăria nu era pe placul tuturor. Nu 
era pe placul lui Aurel Ciobincan care își 
lucra pămîntul în parte cu țăranii săraci 
și nici pe placul lui Floarea Moraru, Ma
ria Nasta și a altora. Viața însă, mersul ei 
înainte nu pot fi stăvilite. 61 de familii 
de țărani săraci și mijlocași, romîni, ma
ghiari și sași și-au unit în primăvară pă-; 
mînturile. Acum ei sărbătoreau inaugu
rarea gospodăriei „Brazda nouă". Am stat 
și eu și am 
lor. Și drept 
într-o mare

A doua zi 
podăriei pe 
Schmidt. Lucrează din nou împreună pe 
aceleași pămînturi care pe vremuri apar
țineau bogătașului Gyula Vekony la 
care erau iobagi. De data aceasta însă 
pămîntul este al lor. al amîndorura.

AL. PINTEA

★
cei mai mici din toată tabăra. Așa ml s-a părut

petrecut acea zi în mijlocul 
să vă spun, m-am simțit ca 
familie frățească.
am întîlnit pe tarlalele gos- 
Ludovic Gyorgy și Andrei

Era printre cei mai mici din toată tabăra. Așa mi s-a părut 
anul trecut cînd l-am cunoscut pentru prima oară pe pionierul 
loan Gheorghe în tabăra centrală de la Bușteni, a Trustului I 
Construcții București. Despre voioșia și curajul de care a dat 
dovadă pionierul loan Gheorghe mi-a vorbit cu mult entuziasm 
tovarășa Minodora Doboș, directoarea taberei. Și iată că la 
deschiderea festivă anul acesta o parte din vizitatorii de anul 
trecut s-au întîlnit din nou aici, printre ei și pionierul Ioan 
Gheorghe. Dar ei au rămas surprinși cînd au văzut clădirea 
nouă, luminoasă: care-i aștepta. Tînăra directoare le-a povestit 
chiar în ziua începerii activității de tabără, cum anul trecut 
cam prin luna aprilie muncitorii constructori ai Trustului I de 
construcții București s-au angajat ca- prin muncă voluntară, 
să construiască o clădire model pentru copii.

Mulți dintre părinții pionierilor, spunea tov. Doboș, veneau 
de sîmbătă după masă pînă luni dimineață și lucrau neobesiți 
pentru a construi o adevărată tabără de pionieri după modelul 
taberelor din U.R.S S. Printre părinții pionierilor care în mo
mentul de față sînt aici în tabăra construită intr-un timp 
record și din resurse locale ale trustului, au ajutat efectiv tov. 
Balan Gheorghe, Sicoe Nicolae și alții. Aici în stațiunea Bușteni 
străjuită de crestele înalte ale Bucegilor, în clădirea nouă, impu
nătoare, pionierii și școlarii, fiii constructorilor își petrec cu 
adevărat o viață plăcută de tabără. Paturile au cîte 4 schim
buri de lenjerie. Sînt săli pentru diferitele cercuri pe materii. 
In curtea taberei s-a amenajat un teren sportiv, o grădină cu 
iarbă și flori. Programul de tabără e variat și distractiv. Cînd 
intri in sălile de lectură sau, acolo unde ah desfășoară activi
tatea cercurilor, poți vedea cu cită pasiune si bucurie citesc 
și fac „cercetări" neobosiți pionierii și școlarii în timpul ce
lor 21 de zile de tabără. Cînd a fost vorba de excursii mulți din 
pionieri s-au întrebat cum vor ajunge ei pe vîrful masivului Bu- 
cegi, pe muntele Furnica sau Piatra Arsă? Dar profesorul de 
științe geografice le-a indicat itinerariul pe unde vor călători. El 
le-a arătat că drumul cel mai scurt este trecerea prin Valea 
Jepilor pînă la cabana Caraiman și apoi de la casa Coștila 
pînă la vîrful Omul. întoarcerea se face pe valea Ialomiței la 
valea Ialomicioarei.

★
Multe amintiri frumoase vor avea pionierii din timpul acestei 

veri. Ei nu vor uita niciodată zilele de tabără pline de soare 
și veselie, nu vor uita cîntecele și jocurile învățate aici.

UN ALTFEL DE CALENDAR
Te uiți pe harta țării și-ți oprești privi

rea, de pildă, pe locurile înverzite dintre 
Iași și Vaslui, unde satele sînt dese, a- 
peie limpezi și șesurile întinse. Odinioară, 
oamenii de pe aici, nu puteau deosebi un 
deceniu de celălalt. In 1877 flăcăii din sa
tele Vasluiului au îngroșat rîndurile 
„curcanilor" care s-au luptat cu vitejie 
în războiul pentru independență. întorși 
acasă însă au trebuit să-și agațe meda
liile în cui și să se înhame cu obidă mai 
departe la carul boierului. In 1887 s-a por
nit pe dealurile Dobrovățului un început 
de răzmeriță împotriva unui boier cîinos, 
dar răzmerița a fost sugrumată de jan
darmii boierului. In 1897, țăranii de la 
Dracseni au întocmit o jalbă către stă- 
pinire să-i mai izbăvească de dări. Jalba 
n-a căpătat nici un răspuns. In 1907, ță
ranii de la Bodești s-au sculat să-1 alunge 
pe boierul Pîncescu și să-și ia înapoi pă- 
mînturile. Ofițerii boierului au bătut de 
moarte atîția țărani că n-a rămas casă 
fără zăbranic negru la fereastră...

Acum cînd stai de vorbă cu oamenii a- 
cestor locuri, ei îți răsfoesc un altfel de 
calendar. „In 1945, am căpătat pămîntul 
pe care l-am rîvnit de cînd se știe nea
mul a lor noștri", — îți spun țăranii din 
Ipate. „In 1948 am făcut cămin cultural 
unde era crîșma", — povestesc cei de la 
Valea Satului. „In 1950 s-a născut mîn- 
dria noastră, gospodăria noastră colec
tivă" — amintesc locuitorii Rîșcanilor. 
„In 1952 ne-am întovărășit întîia oară" 
— îi poți auzi pe cei din Scînteia.

Pe filele unui asemenea calendar și-ar 
găsi desigur loc și imaginile pe care le 
culegi călătorind astăzi pe aceste melea
guri..

GRĂDINIȚA DIN BOROSEȘTI

Boroseștii, își resfiră casele pe o spina
re de deal care coboară în pantă dulce. In 
inima satului, în fundul unei livezi către 
care duce o uliță largă, e o casă mare 
vopsită într-o culoare deschisă, plăcută 
ochiului. Acum zece ani era acolo sălașul 
viespilor, cuibul chiaburului Popescu. As- 

„Scînteia tineretului^ I
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Valentin Silvestru

tăzi, e grădinița de copii a satului acesta, 
în care aproape nu e familie care să aibă 
mai puțin de patru vlăstare.

Nici n-apuci să intri în uliță că te ți 
înconjoară o droaie, cu niște șorțulețe 
albe, strălucitoare, cu chipurile rumene și 
vesele. Prietenia se leagă repede:

— Pe mine — zice unul cu părul bălai 
ca orzul copt — mă cheamă Gheorghe Liș- 
man ; iar aista-i fratele meu mai mic, Mi
hai. Vină-ncoace Mihai nu te spărie... că 
doar nu-i hiară sălbatecă.

— Eu sînt Lențica — îmi întinde mî- 
nuța grăsuță o fetiță cu gropițe în obra
jii arși de soare. Am împlinit patru ani 
poimîine... nu, alaltăieri — se corectează 
singură.

Rînd pe rînd îi cunosc pe toți; după cu
noștință ne putem trage oleacă la umbră, 
unde ne și ospătăm cu vișine și hultoane.

— Tovarășa educatoare, s-a dus pînă la 
școală — mă informează al lui Lișman
— noi aiștia mai mărișori avem grijă de 
aiștialalti mai mititei. Da’ vine și ea 
acuși... Vrei să-ți spunem o poveste pin- 
atunci ?

— Ii spun eu, bre, lasa-să-mă pi mini
— sare Mihai, scuturîndu-și pletele bălaie 
și sîsîind că abia îl pot înțelege.

—■ Hai, spune tu...
După ce-am. ascultat toată povestea ur

sului care și-a pierdut coada, Lențica .mi-a 
recitat o poezie du o pisică lacomă care 
a răsturnat oala cu smîntînă, iar Gheor
ghe, fratele ei'm-a intrebat dacă nu vreau 
să joc cu el „Baraboiul".

Mi-amintesc ca prin ceață, că acum 
zece ani ocupația principală a copiilor din 
sat era pazitul gîșteior, dacă aveau ce 
păzi — dacă nu, frămîntau glodul ori pra
ful de pe uliță.

— Dar gîștele voastre cine le păzește, 
dacă voi stați la grădiniță ? — întreb în
tr-o doară.

întrebarea provoacă rtiare nedumerire și 
chiar o clipă de tăcere.

— Eu n-am gîște — rupe Mihai tăcerea
— am un cîne mare.

— Ba noi avem cinci — sare un băie
țaș tuciuriu — da’ șăd singure in ogradă.

— Si maică-ta nu te trimite să le paști? 
Băiețașul mă privește mirat. Pare a nu 

pricepe. Lențica ne scoate din încurcătură.
— Pi mini mă trimite mama la grădi

niță, ca să mă fac mare ți dețteaptă. Nu 
mă lasă la giște ți nici la purcei. Nici pe 
Gheorghe.

Gheorghe dă din cap hotărît:
— Eu am să învăț carte și am să mă 

fac președinte la comperativă... tătă ziu
lica am să mă nine bomboane acolo.

— Toți copiii la mine! se aude din 
uliță un glas zglobiu de fată. Și într-o 
clipă, zburînd ca niște fluturași albi, co
piii m-au lăsat singur.

Peste cîteva minute, educatoarea gră
diniței din Borosesti va supraveghea gus
tarea de dimineață a copiilor. In urmă cu 
zece ani, ea minca la tatăl ei odată pe zi 
— ce apuca. Acum copiii servesc patru 
mese pe zi și dorm în paturi făcute anume 
pe potriva lor.

Iar gîștele, purceii, caprele, învață să 
pască și fără pază.

Nu-i nici o pagubă.
BAZA E PREGĂTITĂ

La Scînteia, în gară, peste drum de sta
ție, se aflau in urmă cu zece ani niște 
maggzii prăpădite, sălaș de șobolani, cu 
seîndurile mîncate de vreme și înegrite 
de ploi. Acum se ridică acolo mîndră, al
cătuită din piatră, lemn nou, fier șl sti
clă, baza de recepție a cerealelor.

La bază, ultimele pregătiri s-au terminat 
tocmai în seara asta. Șeful bazei, tovară
șul Lupu, care e de găsit acolo de pe la 
5 dimineața, pînă cînd răsare luna, se pre
gătește de plecare, laolaltă cu tovarășii 
săi de muncă. E un om pleșuv, cu ochi 
albaștri, tineri; umblă greoi; din mersul 
potolit, apăsat, cu umărul drept lăsat, ii 
ghicești trupul de plumb, forța neo
bișnuită.

La capătul drumului care vine spre 
bază, a apărut o trăsurică cu un cal. Oa
menii rămîn pe loc în așteptare. Ce ne
voie mină oare trăsurică spre bază la 
acest ceas din preajma nopții ? înainte 
încă de a opri, oaspetele a și fost recu
noscut

Lupu zîmbește prietenos. Acum zece ani 
musafirul din fața lui era văcar înlr-un 
sat megieș. Astăzi e membru în condu
cerea gospodăriei colective.

— Daca ai venit să mă vezi — zice șeful 
bazei — n-ai nimerit bine, că se întunecă 
și mă vezi negru.

Oamenii rid încetișor, săltîndu-și hainele 
pe umeri. De fapt oaspetele — după cum 
însuși lămurește — a venit să vadă baza. 
Cum așa, să vadă baza ? se 'miră careva. 
Uite — așa, să vadă dacă e pusă la punct. 
Vrasăzică colectiva trimite mîine, pe rouă, 
direct de pe aria de treier, cel dinții con
voi cu grîu, datoria către stat. La griul 
ăsta, ei, colectiviștii, au pus fiecare cîte o 
parte din sufletul lor și griul a ieșit ca 
după sufletul oamenilor care l-au îngrijit, 
aur curat. El, oaspetele neașteptat de a- 
cum.va fi mîine delegat de convoi și vrea 
să se convingă cu. ochii lui: e pusă la 
punct baza ? Dacă nu se supără șeful ba
zei, apoi să ia. fînarul paznicului și să 
meargă amîndoi să cerceteze magaziile, ca 
oaspetele să poată dormi liniștit noaptea 
asta și celelalte pînă în vara viitoare, că 
griul lor ca aurul curat, are să șadă în 
magazii tot așa de curate...

Vreo doi ridică din umeri nedumeriți. 
Cum adică pentru atîta lucru bate un om 
aproape doisprezece kilometri cu trăsu- 
rica ? Dar n-ar fi văzut mîine cum arată 
magazia ? Lupu însă, care îl ascultase tă
cut, îl înțelege. Privește cu ochii lui albaș
tri în ochii albaștri ai celuilalt și-l în
țelege.

— Bine, Neculai, hai să vezi magazia. 
Dacă ai venit tu pînă aici, dece să nu ți-o 
arătăm ? Am nădejde că după ce-o vezi, 
ai să dormi mai liniștit ca puiul de cloșcă 
sub aripa maică-si. Lupu a aprins felina
rul și a descuiat prima ușă a celei dintîi 
magazii. Flacăra felinarului aruncă lu
mini jucăușe pe pereții goi. Neculai pri
vește îndelung.

— Mda, aici pare a fi curat...
— Păi am scos dușamelele complet, înțe

legi ? Și le-am spălat cu leșie seîndură cu 
seîndură. îți dai seama cîte seînduri sînt 
în astea patru hardughii ?

Se face repede o socoteală, deocamdată 
numai pentru una. Dar nu e nevoie să se 
mai înmulțească cu patru ; e limpede !

— Dedesubt s-a măturat 1 se intere
sează musafirul.

Omul se grăbește să informeze cu ochii 
sticlind de mîndrie :

— Dedesubt s-a măturat cu măturică de 
casă, nu cu măturoiul de nuele, fiecare 
metru pătrat. Pe urmă am bătut cu grijă 
la loc seîndurile și am tras un rînd de 
ciment pe margine. îl vezi ? Tovarășe 
Lupu, luminează te rog...

— Lasă bre, face Lupu nemulțumit, 
prea te lauzi. Ia acolo un brîu de ciment...

— Bun ! aprobă Neculai. Dar stîlpii ăș
tia de lemn i-ați stropit cu ceva ? Să 
n-aibă gîngănii...

— S-au stropit.
Un ceas s-au plimbat prin magazii. Pe 

urmă au ieșit în răcoarea plăcută a nopții 
de sfîrșit de iulie.

— Ce părere ai ? l-a întrebat unul pe 
Neculai.

— Nu-i tocmai rău. Ați făcut și fîn- 
tînă ? Anul trecut nu era.

— Am făcut. Noi am săpat-o. Să aibă 
oamenii cu ce se răcori, cît așteaptă la 
descărcat.

— Măi, da’ bună treabă ! — se bucură 
Neculai. Da’ capac dece n-are ?

— Ei, bade Neculai, glumește celălalt 
lucrător al bazei, mofturos ești...

Au mai sporovăit un timp în fața bazei; 
pe urmă Neculai s-a suit în trăsurică:

— Să nu-ți fie cu supărare Lupule că 
te-am ținut... — Nu-i griul meu, e al po
porului. Mi-era în grijă, cu toate că te știu 
eu bine...

— Bine, Neculai. Magazia nu-i numai a 
mea e și a voastră. Numai să te prind că 
n-aduci grîu, așa cum l-ai lăudat...

Neculai a rîs și a șfichiuit surul, pier- 
zîndu-se repede în întunecimea drumului. 
Lupu a rămas gînditor, pe loc.

— Ia vezi, tu Costică, ia chitanțierul și 
trage un chenar frumos, la prima chi
tanță ; trebuie să fie o chitanță mai deo
sebită... Pricepi ? E pentru colectiviștii 
noștri.

UN OASPETE LA HORĂ
La Protopopești e horă Trompetîștii și 

clarinetiștii îl zic o sîrbă îndrăcită ; toba 
bate tactul puternic, iar trombonul cel 
mare urcă și coboară cele trei-patru note 
groase care țin isonul. Flăcăii și fetele 
încolăcesc, împletesc și despletesc lanțul 
sîrbei în iureș năvalnic, ba trecînd pe 
sub umbra fagilor din marginea de pă
dure, ba ieșind iară în arșița după amie
zii de vară !

Pe drumul care vine din pădure — 
cale de unsprezece kilometri de la cea 
mai apropiată gară — apare deodată un 
oaspete neobișnuit: un fotograf. Un bă- 
trînel simpatic, prăfuit și asudat, cu 
papillonul fleșcăit pe gulerul ud de tran
spirație. Și-a dat jos ușurel cutia orna
mentată cu fotografii vechi, a fixat-o pe 
trepied și apoi a invitat tineretul care se 
înghesuia împrejurul lui să se pozeze pe 

un preț „foarte minim". N-a fost nevoie 
de prea multe invitații. Amatori . erau, 
bani nu lipseau ; moșulică s-a apucat ve
sel de treabă, cerind din cînd în cînd 
cîte o ulcică cu apă proaspătă.

Se vede treaba că bătrînul nu mai fu
sese de mult pe la țară ; după prima fo
tografie, în care două fete ieșiseră cu o- 
chii holbați, surprinzîndu-le nemulțumi
rea, fotograful făcu o glumă :

— Nu vă supărați, aici e „la minut". 
La „opt zile" ați fi ieșit cu ochii mai 
migdalați...

— Ce tot spui ? — aruncă în treacăt 
una din fete, cine mai face fotografii la 
„opt zile" ? Acum în patruzeci și opt de 
ceasuri iese cea mai aleasă poză. Cînd 
m-am fotografiat pentru legitimație la 
Școala medie de cooperație din Vaslui, fo
tograful mi-a dat soroc numai două zile, nu 
opt, și mi-a ieșit poza foarte bine.

Bătrînul înghiți în sec și-și văzu de 
treabă cu flăcăul care tocmai își aranja o 
floare de cicoare la pălărie.

— Ei băiete, stai liniștit, că altfel îl 
superi pe Aghiuță ăsta al meu, din cu
tie, care face poza...

— Ce mai drac! — zîmbi flăcăul — O 
rază de lumină pe o placă. sensibilă. Așa-1 
moșule, ori ba ?

Fotograful ridică sprîncenele albe a 
mare mirare.

— Hai, dă-i drumul să nu ți se eva
poreze hiposulfitul — îl îndemnă flăcăul.

— Placă sensibilă... hiposulfit... — bîi- 
gui moșul — de unde știi dumneata toate 
astea ?

— Păi dacă-s operator de cinematograf 
— își arătă flăcăul dinții albi. Am învă
țat în armată. Să-mi scoți o poză bună, 
că de nu... mă fotografiez singur, să știi...

Bătrînul renunță la glume, deveni se
rios și se strădui din răsputeri să scoată 
fotografii cît mai cumsecade. Dar după 
ce niște copii din clasa a șaptea îi ex
plicară că grupul lor ieșise rău pentru 
că era probabil greșită așezarea len
tilei obiectivului, moșul își pierdu cu to
tul cheful de lucru și se gîndi s-o ia 
din loc.

JTotuși, pe la șase seara, mai putea fi 
văzut într-o stare plină de voioșie într-un 
grup de țărani bătrîni care-1 cinsteau cu 
vin porfir. Făcea pe casierul, adică în
casa banii pentru fotografii, în timp ce 
flăcăul operator, asistat de cîțiva elevi ai 
școlii elementare din sat, scotea cu rabla 
aceea veche pusă însă bine la punct, foto
grafii „la minut" destul de acătării.



DIN EXPERIENȚA AGITATORULUI

23 August ne-a deschis 
caiea spre învățătură și cultură

In „sectorul tineretului" al fabricii de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej", freamătul 
încetase și mașinile iși opriseră țăcănitul 
lor ritmic. Aveai impresia că în această 
imensă sală a încetat orice activitate. 
Muncitorii plecaseră. Numai undeva, în 
sală, se mai zărea un grup de vreo 30 ti
neri care nu se grăbeau să plece.- Se vedea 
de departe că atenția lor era concentrată 
asupra celor ce se discutau. In mijlocul 
grupului, o tînără nu prea înaltă de sta
tură frăminta in mină un carnețel și vor
bea aprins celor din jur.

— 23 August se apropie tovarăși — spu
se ea — și gîndv.rile noastre se îndreaptă 
acum spre cei zece ani care au trecut 
de la eliberarea patriei noastre de către 
Armata Sovietică. Pentru a înțelege mai 
bine ce a însemnat pentru noi tinerii acest 
glorios deceniu, ca agitatoare, mi-am pro
pus să vă ajut pentru a trece pe scurt în 
revistă marile cuceriri ale poporului în 
anii regimului democrat-popular.

M-am gîndit să vorbim azi despre mi- 
nuhatelfe condiții create tinerei generații 
a patriei noastre pentru însușirea științei 
și culturii.

Agitatoarea Stanciu Aneta se opri pen
tru cîtevș clipe din vorbă, privind cu 
atenție în jurul ei, căutînd parcă să-și 
adune mai bine în minte cele ce urma 
să spună.

Apoi ea începu prin a evoca lipsa de 
drepturi, mizeria și suferințele tinerilor 
da Ia A.P.A.C.A. din anii de dinaintea 
eliberării.

Intr-o discuție avută de curînd cu mun
citoarea Samoilă Victoria, care a lucrat 
din 1937 în vechea fabrică A.P.A.C.A. — 
spuse agitatoarea — mi-a povestit felul 
cum și-a făcut ea ucenicia aci, în fabrică. 
Numai cînd cauți să-ți imaginezi cele 
spuse de această tovarășă, te gindești cu 
groază cum de ău putut exista asemenea 
suferințe și nedreptăți.

— Eu am lucrat în fabrică pe timpul 
capitaliștilor, interveni comunistul Besche- 
ru Nicolae.

Fabrica era militarizată pentru că lucra 
pentru armată. Mari și tari erau pluto
nierii majori care își făceau de cap. Pe 
atunci banii îi împărțea maistrul. Mi-aduc 
aminte că odată trebuia să primesc 1.000 
lei. Maistrul mi-a spus să mă duc acasă 
la el să-mi plătească. Ce credeți că s-a 
întîmplat? Cînd m-am dus acasă, maistrul 
a început să spună : atîția bani am dat 
șperț majurilor, atîtea ace care s-au rupt 
costă atît și deci ție ți se cuvin 500 lei 
(adică jumătate din ceea ce mi se cuvenea) 
și adăugă : „dacă-ți convine bine; dacă 
nu bună ziua, nu mai avem nevoie de 
tine".

La cine aveam să mă plîng de nedrep
tate ? La plutonierii majori ? La patronii 
care ne sugeau și vlaga ?

Călcatul confecțiilor nu se făcea ca 
acum, electric, ci cu mangan, iar pentru 
ca să apuci o mașină de cărbuni trebuia 
să vii cu o oră-două mai devreme, să stai 
la rînd și să mănînci și cîte o bătaie. Tot 
timpul muncitorii stăteau cu nasul în 
bioxidul de carbon de la cărbuni și din 
cauza aceasta cînd ieșeam de la lucru ară

Prin
— Tăticule! De ce pun firele astea? 

Dar pentru ce sînt baloanele astea colo
rate de hîrtie ? Și micul „cunoscător" al 
colțului de distracții din parcul de cultură 
și odihnă „I. V. Stalin* 1, întreabă mereu, 
curios de înfățișarea nouă a parcului.

*) Volum apărut în Editura Tineretului 

întreg parcul e un șantier, un șantier al 
„Carnavalului tineretului" care va avea 
loc în seara zilei marii sărbători a po
porului nostru.

Aproape 2.500 de artiști, pictori, electri
cieni, decoratori ai teatrelor din Capitală 
muncesc pentru a transforma în seara 
Carnavalului, întregul parc într-o lume de 
basm. Pe cele 5 scene vor prezenta în 
seara Carnavalului numeroase spectacole 
artistice, Teatrul de estradă, Circul de Stat, 
Teatrul Țăndărică, precum șl Teatrul de 
Operă și Balet. Muncitori de la Complexul 
C.F.R.-„Grivița Roșie", uzina „23 August", 

tam ca niște cadavre și nu ca oameni. Pe 
atunci printre tineri era zicala: „Dracu 
a spus că vrea să fie orice numai ucenic 
și recrut să nu fie". Această zicală era 
foarte nimerită pentru vremea aceea. Și 
eu aș fi vrut să învăț pe vremea aceea să 
joc șah sau să citesc o carte. Dar de ast
fel de lucruri nu se pomenea pe atunci 
în fabrică. De altfel nici timp n-am fi 
avut pentru așa ceva deoarece lucram 
12-13 ore pe zi, spuse in încheiere tova
rășul Bescheru.

— Noi ne bucurăm azi de condiții la 
care părinții noștri nici nu îndrăzneau 
să viseze, spuse mal departe agitatoarea 
Stanciu Aneta. Drumurile spre învăță
tură ne sînt larg deschise. Anul trecut în 
fabrica noastră a funcționat un curs se
ral cu clasele de la V-a la a VIII-a. 69 ti
neri din fabrică au urmat cursul seral și 
nici unul n-a rămas repetent.

La intrarea în cantină, poate ați văzut 
și voi, este un afiș care anunță că anul 
acesta cursul serai va funcționa cu cla
sele de la a V-a la a X-a. Cînd s-a mai 
pomenit în trecut ca în fabrica în care 
lucrezi să poți învăța și să poți termina 
complet liceul. Asemenea condiții nu sînt 
posibile în capitalism. Numai partidul 
nostru, al muncitorilor, numai puterea 
populară ne-au putut crea asemenea posi
bilități mărețe pentru învățătură. Mulți 
dintre voi poate nu v-ați întrebat pînă 
acum cîți tineri au plecat din fabrica 
noastră în școli ? Cîți s-au calificat ? Eu 
m-am interesat insă. Numai din 1951 și' 
pînă acum au plecat la facultatea mun
citorească și la alte facultăți 58 tineri din 
fabrică. Utemistul Nica Petre — cred că 
unii din voi îl cunosc — era un simplu 
croitor la început. După ce a urmat școala 
de maiștri, a devenit maistru în secție. 
Acum este student pe băncile facultății. 
Asemenea perspective le avem fiecare din 
noi.

In continuare agitatoarea, pentru a ilus
tra dreptul la învățătură al muncitorilor, 
a citat numeroase exemple din fabrică. 
Printre altele ea a arătat că în anii 
1952—1953 s-au calificat la locul de muncă 
și în școlile de calificare aproape 950 
muncitori, iar din școlile profesionale au 
venit 331 absolvenți.

De asemenea din 954 analfabeți cîți erau 
în fabrică in 1951 azi n-au mai rămas 
decît 50.

Agitatoarea Stanciu Aneta a vorbit apoi 
despre noul club al fabricii care s-a inau
gurat acum cîteva zile și cu care toți mun
citorii se mîndresc pe bună dreptate.

Biblioteca noastră — spune în conti
nuare agitatoarea — numără 50.000 de 
volume în limbile romină, rusă, franceză, 
maghiară și germană. Numărul celor care 
citesc cărți de la bibliotecă se cifrează 
azi la 5.000. Un mare număr de tineri iau 
cărți și de la biblioteca sectorului nostru. 
Fișele de la bibliotecă ale utemiștilor Ma
nea Cornelia, și Manocas Sotir, arătă pa
siunea cu care acești tovarăși citesc cărți. 
Am putea vorbi de mulți tineri care au 
îndrăgit cartea și care la fiecare chenzină 
își cumpără cărți de la standul „Librăriei 
noastre" din uzină.

parcul Carnavalului
uzina „Mao Țze-dun" și de Ia alte între
prinderi din Capitală lucrează pentru Car
navalul tineretului în orele lor libere. în 
fiecare zi. zeci de tineri utemiști, veniți 
din toate colțurile orașului, lucrează cu 
voioșie la amenajarea parcului.

Din carton presat și culori vii se nasc 
clovni, lampioane de diferite modele viu 
colorate, mii de măști care de care mai 
caraghioase. Dintr-o bucată de scîndură 
capătă viață un personagiu cunoscut și 
iubit de toată lumea : un uriaș clovn în
tr-o poziție comică, va ține în mînă un 
tambur rulant cu reflectoare colorate, 
care vor scălda parcul într-o lumină fee
rică.

în seara Carnavalului, în dreptul intră
rii principale vor sclipi puternic în vîrful 
unei cascade de lumini, cuvinte dragi tutu
ror : „23 August 1944—1954".

Agitatoarea vorbi apoi despre preocupă
rile multiple ale tinerilor în timpul lor li
ber. Ea a dat ca exemplu cercul de artă 
plastică care funcționează pe lingă club, 
unde sînt înscriși pînă acum 20 de tineri. 
Acest cerc urmărește să scoată buni dese
natori de modele. De asemenea a amintit 
că la un concurs literar au fost premiați 
4 tovarăși din cercul literar al fabricii. 
Acum muncitorii nu numai că citesc cărți, 
dar mulți își încearcă și talentul scriind 
poezii, schițe etc.

— Arta este un bun de care ne bucu
răm cu toții, sublinie agitatoarea. în mij
locul nostru vin mereu artiști și dau spec
tacole. De curînd știți cu toții că ne-au 
vizitat artiștii Teatrului de Stat din Ora
șul Stalin, prezentînd piesa „D-ale carna
valului" de I. L. Caragiale. Răspunzînd 
la cerința muncitorilor, zilele acestea fa
brica noastră a încheiat contract cu direc
ția difuzării filmelor ca de trei ori pe 
săptămînă să ruleze în fabrică filme. Ast
fel, azi se va prezenta filmul „Echipa de 
pe strada noastră", iar zilele viitoare 
filmul „Schubert". Era un timp cînd în 
sectorul nostru rămîneau bilete de cinema, 
teatru, operă nedistribuite. Responsabila 
culturală se plîngea că n-are cui le vinde. 
Astăzi dacă ar fi de 10 ori mai multe bi
lete decît ni se repartizează tot nu ne-ar 
ajunge.

Dacă luăm numai simplul exemplu al 
biletelor de spectacole el vorbește despre 
multe. Oare nu dovedește acest fapt că 
nivelul nostru cultural a crescut, că omul 
liber, scăpat de exploatare arde de dorința 
de a trăi o viață bogată, multilaterală ?

— Ceea ce spune tov. Stanciu — inter
veni utemista Crînguș Emilia — nu e de
cît realitatea pe care noi o trăim aji. 
Față de primele luni cînd eu am început 
să lucrez ca lucrătoare, acum după absol
virea școlii profesionale, primesc un sala
riu de 4 și 5 ori mai mare. Și pretențiile 
mele de a merge la teatru, la filme, au 
crescut bineînțeles.

Convorbirea agitatoarei se dovedi a fi 
rodnică. Ea a stirnit în rîndurile parti- 
cipanților numeroase discuții. Utemista 
Grosu Maria a vorbit despre greutățile 
care le-a întîmpinat ea la patron 3 ani 
unde pînă la urmă tot n-a putut învăța 
meseria cum trebuie. In cuvinte calde ea 
a mulțumit partidului pentru condițiile 
tot mai bune de muncă în care lucrează 
azi muncitorii la fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej".

La fel ca și ea a vorbit utemista Tane- 
lian Georgeta și alți utemiști și tineri.

— Convorbirea de azi, a spus agitatoa
rea în încheiere, a trezit in noi și mai 
mult dragostea și mîndria noastră pentru 
minunatele vremuri pe care le trăim, do
rința fierbinte d.e a învăța încontinu, 
de a deveni muncitori cu o înaltă califi
care, dorința de a ne însuși știința și cul
tura înaintată.

23 August este o sărbătoare scumpă 
pentru noi. Ea ne-a adus‘libertatea, viața 
noastră luminoasă și fericită de azi. Ea 
ne-a deschis și calea spre cultură, spre 
știință.

Sunetele melodioase ale trîmbițașilor 
ploaia de artificii și lumini, vor vesti în
ceputul carnavalului și basmul va începe 
în fața ochilor mirați, orbiți de strălucirea 
luminilor. Eroii basmelor populare, dansa
tori în frumoase costume naționale, sca
matori vor atrage privirea la fiecare pas. 
O găină friptă, cu o furculiță și un cuțit 
înfipt în ea, un butoi sau o mască hazlie 
te vor ademeni spre diferite chioșcuri cu 
forme curioase. Pe scena plutitoare de pe 
lac și pe celelalte scene șl estrade din parc, 
sute de artiști vor prezenta spectacole ar
tistice sub lumina colorată a reflectoa
relor.

Timp de cîteva ore, mii de cetățeni ve- 
niți la carnaval vor petrece bucurîndu-se 
pînă noaptea tîrziu de marea sărbătoare 
a poporului nostru.

(Agerpres)

Hj" " T)ECADA
«MANIFESTĂRILOR CULTURALE

Deschiderea festiv.
La deschiderea festivă a bazarului au 

luat parte tovarășii: Constanța Crăciun, 
ministrul Culturii, I. Popescu-Puțuri, loc
țiitor al ministrului Culturii, M. Macavei, 
președinte de onoare al Institutului Ro- 
mîn pentru Relațiile Culturale cu Stră
inătatea, Mihai Beniuc și Eugen Frunză, 
secretari ai Uniunii Scriitorilor, Zaharia 
Stancu, M. Novicov, Eugen Jebeleanu și 
alți scritori, poeți, critici literari, ziariști, 
precum și numeroși oameni ai muncii.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
tov. Mihai Beniuc. .

Avem iri urma noastră zece ani de 
luptă glorioasă a partidului clasei mun
citoare și a poporului nostru muncitor — 
a spus vorbitorul — zece ani de muncă 
pașnică și rodnică. In acești ani s-au pro
dus adînci schimbări revoluționare pe 
toate tărîmurile de viață. Transformări cu 
totul deosebite s-au petrecut și în dome
niul cărții. Cu privire la știința de carte 
și la răspîndirea cărții în general este 
destul să spunem că analfabetismul, pata 
de întuneric ce acoperea dea mai mare 
parte din populația țării, este pe cale de 
dispariție și că tirajul cărților atinge ci
fre de mărimea zecilor de milioane în 
fiecare an.

In cei 10 ani de viață nouă s-a ocupat 
nemijlocit, zi de zi, ca îndrumător partidul 
clasei muncitoare de soarta literaturii și 
a scriitorilor. Faptul că avem azi 47 lau- 
reați ai Premiului de Stat, intre care fi
gurează nume ca Mihail Sadoveanu, 
Alexandru Toma, Zaharia Stancu, Mihail 
Davidoglu, Maria Banuș, Dan Dcșliu, Eu
gen Jebeleanu, Horvath Istvan, Siitb An
dras, Petru Dumitriu, Asztalos Istvan, șl 
alții, intrate adine in conștiința maselor de 
cititori, dovedește că scriitorii realizează 
opere ce vorbesc poporului nostru despre 
lupta și realizările lui, despre cuceririle 
sale și idealurile sale, dovedește că scri
itorii merg pe drumul creației literare 
care-i face să merite titlul de ingineri ai 
sufletelor omenești.

In cei 10 ani de la eliberare s-au strîns 
sub steagul de luptă al partidului toți 
scriitorii noștri buni și s-au format noi 
scriitori crescuți în spirit de partid. De 
vîrste diferite, de la octogenarul A. Toma 
la cei mai tineri scriitori ce se pregătesc

CÂRȚ
în cinstea zilei de 23 August, în libră

riile noastre au apărut noi cărți iar altele 
sînt în curs de apariție.

Printre numeroasele lucrări de proză 
literară sînt : Mihail Sadoveanu —. „Viața 
lui Ștefan cel Mare", „Despre marele po
vestitor I. Creangă", „Istorisiri vechi și 
nouă" ; Geo Bogza — „Tablou geografic" ; 
V. Em. Galan — „Bărăganul", roman; 
Petru Dumitriu — „Pasărea furtunii", Ce
zar Petrescu — „Vino și vezi" ; Eusebiu 
Camilar — „Livezile tinere", „Pasărea 
de foc" ; Ion Pas — „Lanțuri" vol. IV — 
roman ; „Va veni o zi" ; Gala Galăction
— „Nuvele" ; I. Ludo — „Domnul general 
guvernează" ed. II, roman, „Gură de lup"; 
C. Ignătescu — „Zile învolburate" ; Siito 
Andras — „Candidatul necunoscut" ; Pe
tru Vintilă — „Oraș de provincie", „Cio
banul care și-a pierdut oile"; H. Zincă
— „Urmele", „Jurnal de front; T. Vornic
— „Sub pajura împărăției", roman.

Poezia romînească este oglindită în lu
crări ca : A. Toma — „Poezii și poeme din 
literatura universală (traduceri), „Cîntul 
vieții" ; M. Beniuc — „în frunte cu comu
niștii" și „Mărul de lîngă drum" ; M. Ba
nuș — „Despre pămînt"; Emil Isac — 
„Poezii alese" ; E. Jebeleanu — „Versuri 
alese" ; E. Frunză — „Față în față" ; D. 
Corbea — „Versuri alese" ; I. Brad'— „Cu 
sufletul deschis"; G. Dan — „Rapsodia 
marinarilor" ; „Poezia romină de la în
ceput și pînă azi" (vol. I) și volumul „Sa
lutul tinereții" cuprinzînd o culegere de 
poezii ale tinerilor poeți.

ă a bazarului cărfii
să intre în Institutul „Mihail Eminescu". 
scriitori romîni ca Cezar Petrescu, Camil 
Petrescu, Cicerone Theodorescu sau ma
ghiari ca Asztalos Istvan, Szabedi Laszlo, 
Nagy Istvan, Kovacs Gyorgy sau germani 
ca Liebhardt, Buhlhard și alții au înțe
les că sarcina lor este să creeze o literatură 
demnă de epoca construirii socialismului 
în țara noastră, de lupta popoarelor pen
tru pace în frunte cu Uniunea Sovietică 
și cu democrațiile populare.

In cei 10 ani de la eliberare au crescut 
considerabil nivelui intelectual și preten
țiile artistice ale cititorilor noștri. Din 
contactul cu cititorii, fiecare scriitor înțe
lege cîtă răspundere trebuie să apese pe 
umerii lui atunci cînd așterne un cuvînt 
pe hîrtie.

Cu prilejul decadei manifestărilor cultu
rale, au ieșit de sub tipar, în cinstea celei 
de a 10-a aniversări a eliberării noastre 
numeroase noi titluri de cărți.

In acești 10 ani — a spus mai departe 
vorbitorul — in țara noastră s-a născut 
o nouă literatură și noi scriitori, s-a va
lorificat mai mult din moștenirea cla
sică ; scriitorii formați au dat opere noi 
pătrunse de spirit de partid, fie din tre
cutul de luptă al poporului, fie din viața 
de azi; concepțiile burgheze, decadente 
despre artă au fost doborîte, deși nu de
finitiv lichidate ; legile artei realiste au 
devenit legile noastre de creație literară; 
experiența sovietică ne-a ajutat și rea
lismul socialist este drumul pe care ne 
străduim să mergem. Dragostea față de pa
trie, față de poporul nostru călăuzit de 
partid în realizarea socialismului, este 
substanța vie a operei noastre, iar cul
tivarea prieteniei cu Uniunea Sovietică 
este piatra de încercare a dragostei noa
stre față de idealurile mari ale omenirii 
progresiste, pacea intre popoare, gran
dioasele realizări ale comunismului.

In încheiere tov. M. Beniuc a spus :
Sîntem răspunzători de literatura ce o 

dăm poporului. Să ne străduim prin ope
rele noastre să fim la înălțimea celor ce 
muncesc în uzine, pe ogoare, în minele 
de cărbuni, la sondele de petrol, în labo
ratoare, la universități, pentru gloria 
patriei noastre și traiul fericit al oame
nilor muncii.

I N O I
Din domeniul dramaturgiei au apărut: 

D. Corbea — „Barbu Lăutaru" (scenariu); 
R. Boureanu și H. Deleanu — „Cazul Be
nn't“ ; Kiss și Kovacs „Furtună în munți", 
H. Lovinescu — „Lumina de la Ulmi".

Din domeniul criticii literare au apă
rut : O. S. Crohmălniceanu — „L. Re- 
breanu"; P. Dumitriu — „Despre viață 
și cărți"; S. Iosifescu — „Probleme și 
opere contemporane".

In domeniul literaturii pentru tineret 
și copii au apărut sau sînt în curs de apa
riție : C. Gruia — „Ciuboțelele ogarului" ; 
P. Antal — „Bratușca"; I. Pascadi — „De
tașamentul 7“ ; T. Arghezi -- „Prisaca"; 
Al. Jar — „Cucuetul" ; Mioara Cremene
— „Primăvara noastră"; S. Milorlan — 
„Furnicel" ; M. Stolan — „Eu, Tică și 
alții".

In domeniul literaturii politice s-au 
editat : „R.P.R. pe drumul socialismului", 
volum editat de Editura pentru Litera
tură Politică, care înfățișează momentele 
importante ale luptei poporului nostru, 
sub conducerea partidului, pentru con
struirea socialismului, „Regimul demo
crat popular din țara noastră" (în aju
torul propagandistului) ; „Leonte Fili- 
pescu" — (biografie) „Stefan Gheorghiu"
— (biografie); V. Bîrlădeanu „Aerul tare 
al înălțimilor".

Vom continua să publicăm lista cărților 
științifice, tehnice de artă și ale celor în 
limbile minorităților naționale.

Spectacolul de gală 
cu filmul „Răsare soarele"

La spectacolul de gală cu filmul „Ră
sare soarele" au participat tovarășii: Gh. 
Gheorghiu-Dej, Gh. Apostol, I. Chiși- 
nevschl, Chivu Stoica, .D. Coliu, Al Dră- 
ghici, M. Dalea, I. Fazekaș, Constanța 
Crăciun, Sorin Toma, Liuba Chișinevschi, 
miniștri, conducători ai instituțiilor cen
trale.

Au participat numeroși oameni ai 
științei și artei, ofițeri superiori, acti
viști de partid, reprezentanți ai presei 
străine și romîne etc.

„Răsare soarele", seria II-a a filmului 
„Nepoții gornistului", aduce in imaginile 
sale aspecte ale eroicelor lupte ale clasei 
noastre muncitoare pentru libertatea pa
triei, forța de nebiruit a Partidului Co
munist. Filmul arată lupta eroică dusă 
de cei mai buni fii ai poporului nostru 
care nu au precupețit nici o jertfă pentru 
a grăbi minunatul răsărit de soare din 
august 1944, care avea să însemne sfîrși- 
tul unei străvechi și crîncene robii.

Filmul „Răsare soarele" al cărui scena
riu a fost creat de scriitorii Cezar Pe
trescu și Mihail Novicov, laureați ai Pre-i 
miului de Stat, este realizat în regia lui 
Dinu Negreanu, laureat al Premiului de 
Stat.

Filmul „Răsare soarele" s-a bucurat de 
un mare succes.

A fost de asemenea prezentat filmul 
artistic de scurt metraj „Cu Marincea... e 
ceva", o producție din anul acesta a stu-. 
dioului cinematografic București.

Filmul este realizat după o schiță de 
Silviu Georgescu, în regia lui Gh. Turcu.

Marufestărî în țară
Mii de oameni ai muncii romîni și ma

ghiari din Tg. Mureș ău luat parte la 
festivitatea deschiderii decadei manifestă
rilor culturale. A vorbit scriitorul Ladislau 
Gagyi, secretar al filialei din Regiunea 
Autonomă Maghiară a Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R.

¥
Prof. univ. Jean Livescu, rectorul Uni

versității „Alexandru Ioan Cuza", a con
ferențiat la Iași despre „Dezvoltarea cul
turii, științei și artei din R.P.R.". A urmat 
apoi un program artistic prezentat de 
echipa artistică a Direcției regionale 
C.F.R. Iași.

★
La Timișoara deschiderea decadei mani

festărilor culturale organizată în cinstea 
zilei de 23 August a avut loc vineri după 
amiază într-un cadru festiv. La adunarea 
ce a avut loc eu acest prilej tov. Marin 
Pîrăianu, directorul Teatrului de stat din 
localitate, a conferențiat despre „Dezvol
tarea culturii în R.P.R.".

-Conferința a fost urmată de un bogat 
program artistic.

Astăzi în cadrul Decadei 
manifestărilor cuiîura e

Parcul de cultură și odihnă „I. V. Stalin" 
— Teatrul de vară : Concert simfonic al 
orchestrei radiodifuziunii, dirijor Al
fred Alexandrescu, ora 20: Arenele Li- 
bcrtăfii: Tînăra Gardă (Opera Rcmînă de 
Stat din Cluj) ora 20 , Parcul de cultură 
și sport „23 August" — Teatrul de vară : 
Program de cîntece șl dansuri (ansamblul 
M. F. A.) ora 20 ; Teatrul de vară „N. Băl- 
cescu" : (șos. Bucureștii Noi) Sînziana și 
Pepelea, ora 20 ; Grădina „Filimon Sîrbu“j 
Fără mănuși, ora 20 ; Teatrul de Operă 
și Balet al R.P.R.: Macul Roșu ; Teatrul 
„Național I. L. Caragiale": (sala Come
dia) : Schimbul de onoare, ora 20 ; Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.: Sfîrșitul escadrei, ora 
20 ; Sala Dalles : Concert de muzică de ca
meră al orchestrei „Filarmonica de Stat 
București", ora 20 ; Echipa artistică a 
C.C.A., (str. Uranus nr. 6). Spectacol de 
estradă ora 20.

La ora 9 dimineața în sala cinemato
grafului „Patria", în cadrul festivalului 
filmului sovietic și 'romînesc, se prezintă 
filmul rominesc „Nepoții gornistului", 
seria I-a.

Aurora
Deși printre unii tineri scriitori mai 

circulă opinia falsă că lirica ar avea de 
redat anume stări sufletești „veșnic ace
leași, dincolo de timp și spațiu" — este 
cert că poezie autentică și durabilă nu 
poate fi decît cea născută din încleștările 
vremii pe care o trăiește artistul, poezia 
contemporaneității. Ințelegînd aceasta, 
tînăra poetă Aurora Cornu — în căuta
rea • propriului ei drum în creație — nu 
arborează o searbădă „originalitate" a- 
temporală, ci își închină versurile zugră
virii chipului moral, a bogăției spirituale 
a oamenilor de azi. Frămîntarea creatoare 
a poetei pentru a face să răsune pe coar
dele lirei sale freamătul unic al epocii 
noastre pentru a întruchipa într-o ima
gine proprie, distinctă și profund indivi
duală, eroul liric contemporan, a dus la 

■rearea poemului de mai mari proporții 
^studenta" — adevărată piesă de solist 
în concertul poeziei tinere, actuale.

Tot ceea ce afli despre munca și despre 
dragostea tinerei sondorițe studente Ște
fana, te face să tresalți pentru că în poem 
vibrează suflul proaspăt al zilelor noastre, 
pentru că sensibilitatea poetei ne conduce 
in viața lăuntrică a unor oameni apro- 
piați nouă. „Veșnica" dragoste, senti
mentele „etern valabile" de iubire, apar în 
„Studenta" așa cum încearcă ele pe niște 
tineri ai veacului nostru, care trăiesc pe 
meleagurile noastre, încordîndu-și capa
citatea intelectuală în slujba idealurilor 
noastre de pace, fericire, bunăstare, ște
fana — sondoriță pînă mai ieri, ingineră 
mîine — studiază, iubește, își făurește 
planuri și proiecte îndrăznețe de viitor; 
inima ei se sbuciumă intens în clocotul 
creației și dragostei. Lucrînd laolaltă cu 
buna ei prietenă Nora — pe care o va 
smulge treptat de sub influențe nefaste—, 
și cu Andrei asistentul „încruntat și as
pru", — de care se îndrăgostesc amîn- 
dcuă — ea nu-și precupețește eforturile 
pentru a ajuta cu inovația plănuită 

knunca petroliștilor. Toate acestea nu re
prezintă o așa-zisă „actualizare", un con
vențional „decor contemporan" din carton 
și mucava. întreaga substanță a poemului, 
profilul sufletesc al eroilor, orizontul pre-
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ocupărilor lor — toate izvorăsc organic 
din solul fertil al realităților noastre.

Intr-un moment cînd unii tineri scrii
tori își fac „un punct de glorie" din a se 
cînta pe sine, din a-și mina Pegasul prin 
spațiile nemuririi, sau prin grădini și 
păduri unde nu întîlnești nici țipenie de 
om, Aurora Cornu s-a orientat spre 
viața noastră nouă, dovedind odată 
mai mult prin poemul ei că- reali
tatea vie, contemporană este adevăratul 
izvor dătător de putere al artei și litera
turii.

Intr-un izbutit portret de adolescentă, 
Aurora Cornu înfățișează caracterul tipic 
al eroinei sale, — contradictorie împletire 
a elanului și impetuozității tinerești, cu 
puritatea iubirii feciorelnice și cu chib
zuință uneori excesivă a începutului de 
maturitate. Elementele acestui portret se 
încheagă mai puțin prin acțiune — unde 
poeta se descurcă îndeajuns de greu — 
și mai mult prin dezvăluirea pătrunză
toare a gîndurilot și simțămintelor eroi
nei, a reacțiilor ei intime în fața vieții. 
Cititorul își dă lesne seama că în Ștefana, 
autoarea a pus tot ce are mai bun. Medi
tațiile, efuziunile lirice, pentru care Au
rora Cornu manifestă în poem o vădită 
predilecție, luminează viu, din interior, ca
racterul eroinei, concepția ei de viață 
frămîntările și năzuințele ei. Citind poe
mul, încerci astfel sentimentul că răsfo
iești un interesant jurnal de însemnări, 
care-ți comunică mesajul de impresii, ob
servații și judecăți despre viața și oame
nii noștri al poetei. De aci — emoția cres- 
cindă a cititorului pe măsură ce pătrunde 
în noi unghere tăinuite ale sufletului 
eroinei; de aci — unitatea armoni
oasă în ansamblu a construcției poemului. 
(Iscusita alternare a unor momente de ac
țiune, dinamice, deși uneori insuficient 
adîncite, cu izbucniri lirice, pline de pa
tos, care vin să sublinieze ideile este un 
semn grăitor al maturizării artei poetei).

La început, cele cîteva versuri mareînd 
concis etapele mari ale drumului vieții 
fetei — de la mătură și găleată pînă la in
ginerie — ne descoperă o trăsătură esen

țială care își pune pecetea pe caracterul 
ei: „E-n viața mea ca un făcut, mereu / 
S-aleg din toate drumul cs! mai greu. / 
La indemînă mii de căi să-mi fie / Doar 
cea de lingă imposibil mă îmbie..." Neas- 
tîmpărul creator, căutarea febrilă a nou
lui, pornirile generoase spre căile abrupte 
ale vieții — sînt atribute proprii tinereții 
noastre pe care le regăsim la Ștefana. Ele 
o îndeamnă să reia „vechi visuri rămase 
în schițe" și, cu puterea minții și a cu
noștințelor inginerului, să desăvîrșească 
planurile stîngace croite de „căpșorul unei 
sondorițe". In contrast însă cu elanul 
și energia tinerească a Norei — gata să 
se aprindă pentru orice fleac — funda
mental opusă unor studenți obtuzi, leneși 
și lipsiți de orizont, ca flecarul și ușura
ticul Gili, Ștefana se dedică deplin numai 
unei idei înaripate, unui țel măreț. 
Ea ne mărturisește aceasta de multe ori 
și în felurite chipuri de-a lungul filelor 
din jurnalul de însemnări.

Cîntecul „florii de-nălțimi“ este un ade
vărat crez închinat fericirii cucerite prin 
muncă și luptă curajoasă : „Floare de-năl- 
țimi, Fericire ! / Numai îndrăznețul poate 
/ Să te soarbă din privire. / Numai el 
răzbind prin toate. / Floare dc-nălțimi, 
Fericire!/.../ Numai cel ce ne-nfricat / 
Către-un țel înalt răzbate, / Fentru se
meni ridicat — / OM să se numească 
poate". Și Ștefana vrea să se numească 
OM. Ea nu poate trece nepăsătoare pe 
lîngă nimic din cele ce se petrec în juru-i. 
O zgîndăre mereu gîndul datoriei neîm
plinite față de sondorii din mijlocul că
rora a plecat. („Sînt ingineră, dar nu știu / 
Să dau înapoi ce mi-ați dat"); o doare 
purtarea Norei care se lasă furată de o 
viață ușoară, fără perspective, („De ce te 
Pierzi tu tinerețe oare" ?) și e gata să-și 
sprijine prietena pentru a păși iar pe dru
mul cel bun („O, dacă visul meu s-ajute 
poate. Un om — eu mîndră-i spun: ia, 
frate !); o impresionează profund durerea 
tăcută a asistentului, pe care nevasta l-a 
părăsit pentru un director mai bogat (....Ti
căloșie, buruiană rea / Ce greu de vindecat 
e urma ta...“). In fața încercărilor vieții, 
Ștefana nu-și permite nici o slăbiciune : 
puritatea morală, cinstea, încrederea în 
tovarăși sînt mai presus. „De inima-mi 
sînt mîndră și-o păzesc/Doar de murdarul 

gînd și dc rușine. / Dar de-s dureri cu
rate, s-o călească ! / E-o inimă de OM și 
multe ține" — găsim notată o însemnare, 
atunci cînd, aflînd că și Nora îl iubește pe 
Andrei își înăbușe gelozia care încearcă 
să-i sfîșie inima răpindu-i tot ce simte 
mai cald pentru prietena-1 scumpă.

Figura Ștefanei prinde astfel contur 
înaintea cititorului, ca o întruchipare vie 
a unora din trăsăturile pozitive tipice ale 
tinerei generații de făuritori ai vieții noi 
din patria noastră.

Preocupată de redarea cît mai expresivă, 
în culori vii, a caracterului Ștefanei, Au
rora Cornu n-a mers însă curajos pînă 
la capăt. Ea a arătat insuficient cum se 
manifestă în acțiune trăsăturile de carac
ter ale eroinei poemului. Ba uneori — 
ciudată nepotrivire ! — studenta acțio
nează chiar contrar propriilor ei convin
geri. Lucrînd la inovație, ea preferă o 
soluție comodă și sigură, alteia „mult 
prea îndrăznețe" și nereușita nu o zgu
duie prea adine. Intr-un mod asemănă
tor— voalat și estompat — poeta a pre
ferat să treacă și deasupra conflictului de 
dragoste ce se vestea intens, dra
matic. Pe cititor nu-1 poate mulțumi sim
pla declarație în care Ștefana condamnă 
gelozia. El ar fi dorit să cunoască cum 
evoluează relațiile dintre cele două prie
tene, să înțeleagă resorturile lăuntrice 
care o feresc pe Ștefana de greșeli, ar fi 
dorit să vadă în acțiune puterea lui 
„Crede !" cu Care ea își infringe durerea. 
Intr-un cuvînt — șuvoiului aprig și întor- 
tochiat al vieții să nu i se fi pus zăgaz în 
poem, drumul eroinei să nu fi ocolit vîrte- 
jurile, ci să le fi înfruntat pieptiș. Ori 
— după ce ne-a dat atîta timp posibili
tatea să urmărim îndeaproape, ca partici- 
panți, mișcarea sufletească a fetei — poeta 
lasă tocmai aci să cadă cortina și venind 
la rampă, ca să zicem așa, ne asigură că 
Ștefana are tărie de caracter și e capa
bilă să învingă încercarea prin care trece.

Primejdia didacticismului st'erp, care 
pîndește poeta, devine aci o realitate re
gretabilă. Poeta ar putea exclama la rîn- 
dul ei, ca și eroina : „Dar eu trădai un 
drum de munte / Pentru-o prea sigură 
șosea".

Neîncrezătoare , uneori în capacitatea de 
convingere artistică a faptelor de viață 
bine alese, în puterea de expresie a sen
timentelor vii, sau poate simțind nevoia 
să pună piloni de susținere unor deficitare 
argumente artistice, Aurora Cornu face 
apel în asemenea cazuri la idei brute pe 
care le prezintă tezist, supărător, pentru 
a-1 ajuta chipurile pe cititor să tragă

concluzia justă. Aceasta apare și mai 
evident în cele două capitole care aduc 
în volum tabloul întunteat al influențe
lor dezmățului decadent burghez asupra 
unor tineri studenți. Versurile uimesc prin 
prozaismul lor uscat, secătuit de orice pa
tos, prin lipsa de ascuțime a demascării, 
prin platitudinea moralei ținută la un ton 
neconvingător, parcă de la o catedră. 
Iată un exemplu care — credem — vor
bește de la sine: ....Au ostenit / Se-
aștern buluc Pe scaune, pe canapea / 
Și de n-au loc, se-aștern pe jos./Mă uit la 
ei,/cu milă/și dezgust./Așa ca la un biet 
pisoi jegos/Pe care totuși îl culegi din 
drum, /îl îngrijești/și-l crești. — Băieții mei 
și fetelor !/le-aș spune iașa cum poate 
mama lor le-ar spune) :/Ce faceți voi cu 
tinerețea voastră ?“ etc., etc.

In asemenea împrejurări, Aurora Comu 
face risipă de cuvinte „tari", acordă ex
cesivă atenție descrierii amănuntelor exte
rioare, nu dezvăluie într-o puternică ima
gine sensul lăuntric al întîmplărilor isto
risite, mulțumindu-se cu teze brute, și — 
inevitabil — puterea artistică a versurilor 
de a influența de a transmite idei este 
mult scăzută.

■Și totuși, cele mai reușite părți ale poe
mului, roade ale mersului curajos spre 
creste, arată că Aurora Cornu a abordat 
și a rezolvat cu autentică originalitate ar
tistică multe din problemele principale ale 
poemului, ajutindu-ne cu înțelegere și 
sensibilitate specific femenină să pătrun
dem în sufletul Ștefanei

Să ne oprim de pildă mai atent asupra 
desfășurării pe care o are în poem poves
tea dragostei studentei pentru asistent. 
Gingașă și pură, ca „o nestemată a pămîn- 
tului, o albă margaretă", iubirea înflorește 
în inima fetei, aducînd cu ea puzderie de 
neliniști și frămîntări, îndoieli și nădejdi, 
îmbogățindu-i viața spirituală cu o coor
donată atît de firească în anii tinereții. 
„Trec tinerii îndrăgostiți pe-alei,/Ce inimă 
nu-și cere dreptul ei ?/Oare și mie cum 
mi-ar sta în seară/Cu... asistentul nostru, 
bunăoară ? / Și rîd — Mi-a luat-o razna 
gîndul..." Să fie într-adevăr o glumă, un 
gînd năstrușnic ? Răspunsul nu va întîrzia.

Cu suflarea-i în stare să aprindă mai 
strălucitor vîlvătăile visurilor și pornirilor 
tinerești — dragostea determină substan
țiale prefaceri, multe poate imperceptibile, 
în adîncul sufletului omenesc. Ca și altă
dată, Ștefana stă în balcon, ascultă foșne
tul zefirului în frunzișul teiului care-i 
amintește de „dealurile natale", și se gîn- 
dește. Firul meditației nu e însă lin și 
calm. Aparent nu s-a petrecut nimic șl 

nici porta nu ne-a atras atentia direct. Și 
totuși... Privirile se opresc asupra perechi
lor de îndrăgostiți. Și totuși... Gîndul năs
cut parcă întimplător — „oare și mic cum 
mi-ar sta în seară / Cu... asistentul nostru, 
bunăoară?" — roiește în juru-i mer.u, 
abia simțit. „Aspir parfumul delicat și viu" 
— preciziunea notației nu exprimă tocmai 
maxima încordare a simțurilor îndrăgosti
tei ? „Oftez și rîd și iar oftez, tîrziu" — 
ruperea aceasta a versului, precipitarea 
verbelor, 'repetarea : „oftez... și iar oftez" 
nu exteriorizează o puternică trepidație 
sufletească ? Iar revenirea, ceva mai de
parte — „...vorbeam însă de dragoste, 
acum..." — subliniază cu finețe ceea ce 
cititorul presimte : nu, nu-i nicidecum un 
gînd năstrușnic, ea îl iubește cu adevărat. 
Și într-adevăr, izbucnirea fățișă care ur
mează, vine să încununeze tot ce am văzut 
că s-a strecurat discret, parcă printre ver
suri, pînă aci.

Evoluția dragostei de-a lungul poemului 
reia în mare itinerariul pe care l-am vă
zut schițat în mic într-un singur capitol. 
Atunci cînd e vorba de iubire Ștefana își 
deschide numai arareori inima ; ea nu-și 
expune sentimentele de dragoste într-o 
vitrină, chemindu-i cu glas tare pe cititori 
să le admire, asa cum fac negustorii care 
își laudă marfa. S-ar zice că neliniștile 
din prima seară s-au stins. Sînt însă semne 
că sub cenușa calmului și a chibzuinței 
reci, mocnesc tăciunii nemistuiți. Așa, e 
semnificativ singurul argument cu adevă
rat artistic pe care și—1 alege Ștefana cînd 
încearcă să-i readucă la o viață civilizată, 
cu adevărat tinerească, pe colegii p-i-și 
în mrejele beției și dansului deșănțat. Ea 
i se adresează unui necunoscut dansator : 
„...de nu veneai aici/Să întinezi această 
seară calmă./Poate-nvățaî ce-nseamnă-un 
lîcurici/Pe care-o fată. întîlnită-aeum,/ 
L-a adunat din drum/ Și ți l-a pus în pal
mă". Tonul didacticist de la începutul 
acestei nerostite cuvîntări morale scade 
aci în bună parte, deoarece imagin a ce
lor doi tineri bucurîndu-se de sclipătul 
unui licurici, recheamă în mintea noastră 
dorurile și nădejdile îndrăgostitei.

In focul muncii a înmugurit dragostea 
pentru. asistent. în afara muncii ea s-ar 
vesteji lipsită de vlagă. Zilele se scurg ca 
de obicei, asistentul vine „punctual, ca

(Continuare în pag. 4-a)
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Pentru ridicarea nivelului de trai al
MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS 

transmite : A fost dată publicității hotărî- 
rea Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
a C.C. al P.C.U.S. cu privire Ia introdu
cerea unor prețuri de sezon cu amănuntul 
Ia cartofi, legume, zarzavaturi și fructe, 
precum și cu privire la reducerea prețu
rilor de stat cu amănuntul la ulei și 
conserve de legume.

în hotărîre se arată că în condițiile de 
astăzi, cînd prețurile cu amănuntul la 
cartofii, zarzavaturile, legumele și fructele 
tîrzii sînt stabilite pentru întreg anul 
fără diferențiere potrivit sezoanelor de 
vînzare și fără a se ține seama de chel
tuielile de conservare — nu se crează 
într-o măsură suficientă cointeresarea 
colhozurilor, sovhozurilor și organizațiilor 
comerciale în conservarea acestor pro
duse în perioada de iarnă și primăvară și 
într-o desfacere mai uniformă a acestora 
în tot cursul anului. Aceasta duce la o 
slăbire a influenței economice exercitată 
de comerțul de stat asupra prețurilor pie
țelor colhoznice și de asemenea nu stimu

luminarea Premiului International Stalin
„Pentru întărirea păcii între popoare lui Pablo Neruda

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 11 august, la hotelul „Savoy" din 
orașul Santiago (Chile), sub președinția 
scriitorului chilian Fernando Santivan, 
laureat al Premiului național pentru lite
ratură, a avut loc înmînarea Premiului 
Internațional Stalin „Pentru întărirea 
păcii între popoare" poetului chilian 
Pablo Neruda, activist de seamă pe tărîm 
social.

La ceremonia înmînării premiului au 
asistat senatori și deputați ai Congresului 
din Chile din partea partidelor radical

„Dragi prieteni! Ilya Ehrenburg a stră
bătut un continent pentru a-mi înmîna 
Premiul Internațional Stalin „Pentru în
tărirea păcii între popoare". Cînd l-am 
rugat să facă, aceasta, știam că este ex
trem de ocupat, cunoșteam viața lui in
tensă și minunată de scriitor. Dar am so
cotit că pentru poporul meu și pentru pa
tria mea va fi o dublă onoare dacă voi 
primi din mîinile lui acest premiu care 
pînă în prezent a lost decernat numai 
cîtorva reprezentanți ai' continentului 
nostru, printre care marele cintăref Paul 
Robeson și marele scriitor Jorge Amado...

Lupta pentru independența națională a 
popoarelor americane nu încetează. Eh
renburg a pomenit numele lui O. Higgins, 
San-Martîn, al acelora care au întemeiat 
patriile noastre iubitoare de pace de la țăr
mul mărilor pînă la culmile munților. Ei 
au vrut ca popoarele noastre și cultura

Vizitele la Moscova 
ale delegației 

partidului laburist englez
MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Delegația partidului laburist englez în 

frunte cu dl. Cleme’at Attlee, care a fost 
la Moscova, în drum spre Republica 
Populară Chineză, a vizitat în timpul șe
derii sale în capitala sovietică Universi
tatea de Stat de pe colinele Lenin, a stat 
de vorbă cu conducătorii universității și 
a vizitat monumentele istorice ale Krem
linului, precum și mausoleul lui V. I. 
Lenin și I. V. Stalin. Oaspeții englezi 
s-au interesat îndeaproape de activitatea 
gărilor din Moscova, au vizitat metroul, 
instituții medicale, magazinul universal 
„GUM“ și alte magazine, precum și lo
cuințe ale muncitorilor și funcționarilor 
din capitala U.R.S.S.

Ambasadorul Israelului 
in U. R. S. S. a prezentat 
scrisorile de acreditare

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 13 august, S. R. Rașidov, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a primit la Kremlin pe S. 
Eliashiv, ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Statului Israel în U.R.S.S. 
care și-a prezentat scrisorile de acreditare.

S. R. Rașidov și ambasadorul S. Eliashiv 
au rostit cuvîntărl.

c
Aurora

(Urmare din pag. 3-a)

orice astru", să le ajute studentelor ; în
semnările din jurnal lasă să se întrevadă 
numai zbuciumu^ muncii creatoare pentru 
realizarea inovației. In aceste capitole, 
deși /nu se amintește nimic, simți că dra
gostea Ștefan^teste și ea o petală a „florii 
de-nălțimi“ oF fericirea — și un tainic 
imbold spre Înfăptuirea deplină a visuri
lor ei de ingineră ! Poate chiar faptul că 
se hotărăște să-i împărtășească Norei pla
nurile inovației, trebuie privit ca un subtil, 
indiciu că tăciunii nu s-au stins, că Ște
fana i-ar dori pe roți prietenii părtași nu 
numai ai proiectelor inginerești, dar și si 
dragostei sale nemărturisite.

„Iată-acum că sîntem trei!..." — își 
notează bucuroasă Ștefana atunci cînd 
asistentul începe să lucreze cu ele. Dar în 
fața asprimii și seriozității lui, dragostea 
fetei se răzvrătește : „Stăm cu el... așa, 
toți trei.../Ei și ce!... Cu asta, ce-i?/Nu-i 
nimic, dar stă-ncruntzt, / Parcă nici 
n-am fi femei... / Of, ce om ești tu An
drei !" Nu simpla feminitate neluată în 
seamă se simte jignită, ci dragostea iz
bucnește aci : dragostea năvalnică și pură 
care își cere dreptul la existență, care se 
vr-a împărtășită

Pe asistent cititorul nu-1 cunoaște decît 
din cele ce vorbesc fetele despre el și în 
special din însemnările Ștefanei. Chiar 
așa fiind, el ne cîștigă simpatia, încrede
rea ; fără să-l ascultăm ghicind doar prin 
reacțiile Ștefanei ce-i în sufletul lui — 
căpătăm convingerea că și el o va iubi. 
Una din cele mai frumoase pagini ale 
poemului — la cjmp în excursie, cînd, do-
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lează conservarea cartofilor, zarzavaturi
lor, legumelor și fructelor de către con
sumatorii care au posibilitatea să con
serve aceste produse pentru perioada de 
iarnă.

Pentru a crea o cointeresare a colhozu
rilor, sovhozurilor și organizațiilor comer
ciale în conservarea cartofilor, zarzavatu
rilor, legumelor și fructelor pentru pe
rioada de iarnă și primăvară precum și 
în vînzarea uniformă a acestora in tot 
cursul anului și pentru a stimula con
servarea cartofilor, zarzavaturilor, le
gumelor și fructelor de către consumatorii 
care au posibilitatea de a le conserva 
pentru perioada de iarnă. Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. și Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. au hotărit să introducă noi 
prețuri cu amănuntul pe sezon la cartofii, 
legumele, zarzavaturile și fructele din re
colta anului 1954. Hotărirea fixează pre
țurile pe sezoane in cea de a doua zonă 
la cartofi, ceapă, varză, castraveți, roșii, 
mere, pere, struguri, citrice, banane, 
ananas, pepeni verzi și galbeni. Astfel, de 
exemplu, cartofii tîrzii de primul sort vor 

și socialist și a Partidului Muncii, deputați 
independenți, profesori universitari, scri
itori și alți reprezentanți ai vieții publice. 
Au rostit cuvintări Baltasar Castro, pre
ședintele Camerei Deputaților, Benedicto 
Chauqui, președintele sindicatului scriito
rilor din Chile, colonelul Alfredo de 
Amesti, președintele Comitetului chilian 
pentru apărarea păcii, senatorul Luis 
Quinteros Tricot, profesor de drept, depu
tatul radical Hermes Ahumada. Vorbito
rii au subliniat rolul lui Neruda în lupta 
pentru pace și prietenie între popoare.

In numele Comitetului pentru decerna
rea Premiului Internațional Stalin „Pen

Cuvîntarea Iul Pablo Neruda
noastră, obiceiurile noastre și steagurile 
noastre să fie respectate de toate țările. 
Popoarele țărilor Americii Latine continuă 
această luptă și este mare numărul eroi
lor necunoscuți care au căzut apărînd 
demnitatea Americii Latine. Pentru a 
înălța această demnitate, popoarele Ame
ricii Latine duc lupta pentru pace și dis
prețuiesc pe neguțătorii de singe și ură. 
Dacă poezia mea a reflectat acest senti
ment, dacă în strofele versurilor mele este 
seninătate și dragoste, aceasta se datorează 
faptului că am reușit într-o anumită mă
sură să reflect sentimentele țării mele, 
că sînt un ostaș al patriei mele. în Uni
unea Sovietică am fost primit de nobilul 
popor sovietic cu mare cinste, prietenie, 
sinceritate, ospitalitate și dragoste. In fața 
mea erau deschise porțile tuturor case
lor, am văzut construcții grandioase și o 
minunată poezie. Pot spune că, împreună 
cu pdeții generației mele, am simțit că

De la Ministerul Afacerilor Externe 
al U. R. S. S.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 22 iulie, Guvernul Austriei a remis 
o notă Guvernului Sovietic in care se 
propunea crearea unui Comitet alcătuit 
din ambasadorii U ftS.S., Franței, Angliei 
și S.U.A„ cu participarea reprezentanților 
Austriei, pentru examinarea problemelor 
referitoare la „ușurarea situației actuale 
a Austriei".

La 12 august, M. G. Gribanov, șef ad- 
interim al Secției a 3-a pentru Europa 
din Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a remis ambasadorului Austriei 
în U.R.S.S., dl. N. Bischoff, nota de Răs
puns a Guvernului Sovietic.

Iată textul notei de răspuns:
„Confirmînd primirea notei din 22 iulie 

a Guvernului Austriac, Ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S. consideră nece
sar să declare următoarele :

După cum se știe, la Conferința de la 
Berlin a miniștrilor Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S., Franței, Angliei și S.U.A., dele
gația Uniunii Sovietice a prezentat pro
puneri concrete îndreptate spre regle
mentarea cit mai grabnică a problemei 
austriace, care nu au fost însă acceptate 
4e guvernele S.U.A., Angliei și Franței. 
Ca urmare a acestui fapt nu s-a realizat 
un acord cu privire la încheierea trata
tului de stat cu Austria.

în nota sa, Guvernul Austriac propune 
să se creeze un Comitet alcătuit din

Cornu: „STUDENTA"

oamenilor sovietici
costa 45 copeici kilogramul, între 20 sep
tembrie și 1 noiembrie, 60 copeici între 1 
noiembrie și 1 martie, și 80 copeici kg. de 
la 1 martie.

în ce privește merele de primul grup au 
fost stabilite următoarele prețuri (per 
kg.): pînă la 15 octombrie —3 ruble 90 
copeici, de la 15 octombrie pînă la 1 de
cembrie —6 ruble, de la 1 decembrie pînă 
la 1 februarie —6 ruble 50 copeici, iar de 
la 1 februarie —7 ruble.

în ce privește celelalte zone, prețurile 
cu amănuntul de sezon la cartofi, legume 
zarzavaturi și fructe au fost stabilite in 
raport cu preturile celei de a doua zone.

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. șl Co
mitetul Central al P.C.U.S. au hotărit ca 
de la 1 octombrie 1954 șă reducă prețurile 
de stat cu amănuntul la ulei, conserve de 
legume și mazăre verde congelată în me
die cu 12,5%, ceea ce va compensa din 
belșug eventualele pierderi ale populației 
de pe urma introducerii prețurilor de se
zon la cartofi, legume, zarzavaturi și 
fructe.

tru întărirea păcii intre popoare" a luat 
cuvintul scriitorul sovietic Ilya Ehren
burg. El a vorbit cu căldură despre marele 
poet al zilelor noastre, Pablo Neruda, 
despre minunatele sale versuri și poeme 
care cîntă idealurile dreptății, păcii și fră
ției între popoare.

In aplauzele furtunoase ale asistenței, 
Ilya Ehrenburg a înmînat lui Neruda 
diploma și medalia de aur de laureat al 
Premiului Internațional Stalin „Pentru 
întărirea păcii între popoare".

Pablo Neruda a rostit o cuvântare de 
răspuns care a fost ascultată cu o mare 
atenție.

Pușkin și Maiakovski m-au așteptat pen
tru a-mi arăta întreaga măreție sovietică. 
Eu nu pot uita aceasta. Și dacă noi nu 
am putut răspunde in același fel, totuși 
poporul și cultura chiliană și-au exprimat 
in diferite forme respectul fierbinte 
pentru reprezentantul Uniunii Sovietice. 
Va sosi ziua cînd vom primi mesajele de 
prietenie cu demnitatea pe care ele o me
rită și atunci între noi nu se vor mai in
terpune mercenari ai întunericului, crea
turi mincinoase care caută să submineze 
frăția intre popoare.

Primind Premiul Stalin „Pentru întă
rirea păcii intre popoare" și exprimind 
mulțumiri pentru această înaltă distincție, 
vă încredințez incă odată că, în măsura 
forțelor mele, viața mea. cuvintul meu. 
poezia mea, vor purta lumină, bucurie, 
luptă și dragoste. In timpurile noastre 
aceasta este o chestiune de onoare a poe
ților".

ambasadorii Franței, Angliei, S.U.A. și 
U.RS.S, cu participarea reprezentanților 
Austriei, care să examineze doar anumite 
probleme referitoare Ia „ușurarea situa
ției actuale a Austriei". Guvernul Sovie
tic consideră că crearea unui Comitet in 
scopul sus menționat nu poate să asigure I 
realizarea unui acord cu privire la tra- i 
tatul de stat, a cărui încheiere ar rezolva 
toate problemele speciale privind și ușu
rarea situației existente în Austria.

Guvernul Sovietic consideră ca și pînă 
acum, că există deplina posibilitate de a 
se încheia tratatul de stat, pentru restabi
lirea unui stat austriac liber ș: indepen
dent și consideră indicat, așa cum a mai 
declarat la Conferința de la Berlin, ca , 
tratativele cu privire la tratatul de stat 
să fie continuate pe cale diplomatică in 
orașul Viena, cu participarea Guvernului 
Austriei. în conformitate cu aceasta. Gu
vernul Sovietic declară că este de acord 
cu convocarea la Viena a unei conferințe 
a ambasadorilor UE.SS, Franței. An
gliei și S.U.A., cu participarea unui repre
zentant al Austriei, care să examineze 
problemele rămase nereglementate, referi
toare la proiectul tratatului de stat cu 
Austria și celelalte probleme legate de 
încheierea acestui tratat".

Domnul Bischoff a declarat că va trans
mite imediat Guvernului Austriei textul 
acestei Note a Guvernului Sovietic.

In același timp însă, nu vom putea tre
ce sub tăcere nici faptul că Aurora Cornu 
se exprimă uneori greoi, incRclt, neclar. 
Se face simțită o pronunțată stîngăcie a 
poetei cînd descrie, cînd relatează o ac
țiune. Incercînd să explice necesitatea 
inovației proiectate de Ștefana, poeta 
povestește în versuri confuze și întorto- 
chiate : Lucram cu brigada mereu / La
sandele moarte ; e greu Nisipu-necase 
țițeiul. / Burghezii vinind doar argintul. 
Voiau într-o clipă petrol. Astfel prăbn- 
șiră-n subsol. / In stratul de aur. pămin- 
tul". Dealtfel multe episoade închinate 
muncii studentei sînt incolore, lipsite de i 
expresivitate, ceea ce umbrește în parte | 
chipul Ștefanei, sărăcindu-1. La cele de > 
mai sus, se pot adăuga numeroasele negli
jențe mărunte la vers. îndeosebi stîlcirea 
frecventă a ritmului, ca și o anume sără
cie de limbaj — desigur relativă, dată 
fiind tinerețea poetei.

In corul tinerei noastre generații de I 
poeți glasul Aurorei Cornu. pină deunăzi 
fraged și încă neformat, a căpătat acum 
un timbru poetic propriu, tot mai definit, 
cu modulații remarcabile. Sensibilitatea 
vie. participarea caldă, afectivă, la mersul 
înainte al vieții noastre, identificarea pro
fundă cu sentimentele și aspirațiile celot 
tineri — iată calități evidente ce se des
prind din poemul „Studenta". Desigur însă 
că drumul tinerei scriitoare către măiestria 
poetică este abia la început, că ea mai are 
mult de urcat. Propriile sale versuri i se 
potrivesc în această privință de minune:

„Visul nalt îți cere viața,
Cum un drum de munte-ți cere 
Mușchii zvelți și nervii tari;
Tot ce e grăsime piere...
Tot ce prisosește piere.-
Visul, viață clară-ți cere".

MHIAIL LUPU

Note - j

Studenții americani ! 
în vacanță

Ziarul „Wall Street Journal1' are o 
reputație bine cunoscută. El este unul 
dintre ziarele care se străduiesc din 
răsputeri să acrediteze ideea „prospe
rității" americane. Dar una este do
rința monopolurilor și a slugilor lor și 
alta este realitatea americană necru
țătoare.

\ Vrind nevrind, uneori „Wall Street 
> Journal" este nevoit să facă recunoaș- 
' teri amare. Așa de pildă, deunăzi, a 
\ scris despre vacanța de vară a elevilor 
j Si studenților. Și deși închină zilnic zeci 
\ de coloane pentru a lăuda „fericirea" 
' omului simplu din S U.A., ziarul mard 

finanțe americane a trebuit să rccu- 
\ noască, negru pe alb, că cea mai mare 
J parte a tineretului studios incecrcă ca 
\ in timpul vacanței să ciștige cîțiva do- 
j lari cu care să contribuie, fie la redre- 
J sarea bugetelor familiale sau fie pur 
i ^i simplu la asigurarea sumelor nece- 
! sare continuării învățături. Dar criza 
! economică care lovește tot mai multe 
J ramuri ale industriei americane, în- 
i gustează neîncetat posibilitățile tineri- 
' lor de a găsi locuri de muncă. „Stu- 
J denții ieșiți din școlile țării, scrie 
I „Wall Street Journal", găsesc anul 
5 acesta de lucru mult mai greu, pe de 
\ o parte, deoarece activitatea economică 
J este mai slabă decît anul trecut. Pe 
l de altă parte^ studenții care caută de , 
» lucru cu de concurat cu un număr de j 
J șomeri mai mult decît dublu față de j 
i anul trecut". j
} Dezmințind toate scornirile propa- j 
J gendei americane, „Wall Street Jour- j 
» nai”, care este știut că nu poate fi acu- j 
J zat de lipsă de „lealitate", arată că ’ 
ț studenții sînt gata să primească orice j 
< muncă cu orice fel de plată. Este in- i 
' teresant de remarcat că muncile pe j 
| care studenții le pot presta în timpul j 
j verii nu au nici în clin, nici în mînecă j 
| cu profesiunile pentru care se pregă- j 
t tesc. De pildă, studenții în medicină, j 
| arhitectură sau filozofie care solicită j 
î locuri de muncă, pot primi posturi de j 
♦ —vinzători la gheretele de răcoritoare, j 
j chelneri în localuri de noapte, hoteluri j 
» seu cluburi etc. Trebuie de subliniat j 
J însâ că pentru fiecare loc de muncă j 
| sînt sute și uneori chiar și mai mulți j 
» solicitanți. Așa că devine limpede cîți j 
J dintre studenții americani au posibili- j 
» tatea să ciștige cîțiva dolari în timpul ‘ 
} vacanței. |

M. R. ;

Amînarea dezbaterilor 
asupra C. D. E. 

în Adunarea Națională 
franceză

PARIS 13 (Ageypres). — In ședința din 
după amiaza zilei de 13 august. Adunarea 
Națională franceză a discutat propunerile 
conferinței președinților grupurilor poli
tice privind ordinea dezbaterilor parla
mentare în legătură cu problemele Africei 
de nord și a comunității defensive euro
pene.

Astfel, Adunarea Națională a hotărit 
amînarea dezbaterilor în legătură cu rati
ficarea C.M. — care urmau să aibă loc 
la 24 august — pentru zilele de 28, 29, 30 
s: 31 august. In zilele de 26 și 27 august 
se vor discuta problemele legate de situa
ția din Maroc și Tunisia.

★
PARIS 13 (Agerpres) — După cum 

anunță agenția France Presse. grupul par
lamentar al Uniunii Republicane de Ac
țiune Socială (U.RJt.S.), reunit intr-o șe- 
dință în dimineața zilei de 13 august și-a 
reafirmat împotrivirea față de ratificarea 
tratatului comunității defensive europene 
și față de orice propunere care ar cores
punde spiritului acestui tratat.— ,—
Ajutorul sovietic pentru victimele 

inundațiilor din Iran
TEHERAN 13 (Agerpres). — TASS 

transmite:
A L Lavrentiev, ambasador extraordi

nar și plenipotențiar al U.R.S.S. la Tehe
ran. a făcut ia 12 august o vizită lui En- 
tezam. ministrul Afacerilor Externe al 
Iranului, și i-a exprimat regretul Gu
vernului Sovietic în legătură cu dezastrul 
care s-a abătut asupra poporului Iranu
lui de pe urma inundațiilor, comunicind 
de asemenea câ Comitetul Executiv al 
Uniunii Societăților de Cruce Roșie și Se
milună Roșie din UJLS.S. a hotărit să re
mită Societății iraniene a Leului Roșu și 
a Soarelui suma de 200 000 ruble pentru a 
acorda ajutor populației iraniene care a 
avut de suferit de pe urma inundațiilor.

Enteram a rugat să fie transmise Gu
vernului Sovietic mulțumiri pentru com
pasiunea exprimată, precum și recuno
ștința pentru ajutorul acordat de Comi
tetul Executiv al Uniunii Asociațiilor de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie din 
UJtSS.

---- •-----

Scurte știri
• Delegația Republicii Democrate Viet

nam la conferința de la Geneva, condusă ! 
de Fam Van Dong, vicepreședinte al Con- 
siîiului de Miniștri și ministru ad-interim | 
al Afacerilor Externe, s-a reîntors in pa- ! 
trie.

• Potrivit unor știri din Japonia, 
S.U-A. continuă să livreze Japoniei pro
duse alterate. La 11 august, Ministerul . 
Ocrotirii Sănătății și al Asigurărilor So
ciale din Japonia a declarat ca impropriu ! 
pentru consum o mare cantitate de lapte 
importat recent din S-U-A

• Recent a sosit la Bangkok o misiune 
militară americană compusă din 13 per
soane, condusă de generalul-maior Arthur 
Trudeau. Misiunea a vizitat Australia, 
Noua Zeelandă și Indonezia și a dus tra
tative cu conducătorii militari englezi re
feritor la colaborarea militară. La Bang
kok, generalul Trudeau a fost primit de 
primul ministru al Tailandei, Pibuesong- 
gram, și a avut o convorbire cu generalul 
Tanarat. comandantul suprem al armatei 
tailandeze.

• Ziarul „LTIumanitâ" relatează că la 
Hanovra și Lubeck (Germania occiden
tală) au avut loc la 8 august manifestații 
revanșarde sub lozinca : „Danzigul și Stet- 
tinul sînt orașe germane !" Personalități 
ca Wilhelm Kopf, primul ministru social
democrat al landului Saxonia inferioară, 
sau ca dr. Steinberg, președintele „Aso
ciației refugiaților din Danzig" au rostit 
discursuri incendiare cerind recucerirea 
orașelor poloneze Gdansk (Danzig) și Szc
zecin (Stettin).

vara cina strugurii se coc țăranul coreean este plin dc bucurie : adună roadele 
unei munci plină dc grijă șl îndcmînare. Acum 9 ani, în luna în care sînt culeși 
ciorchinii de struguri. Corcea a cunoscut unul din evenimentele cele mai de seamă 
din întreaga ei istorie : eliberarea de sub Jugul fascist de către glorioasa armată 
sovietică.

Priviți pe tînăra ce poartă plină de veselie coșul cu fructe proaspăt adunate. 
Veselia ei este veselia unui popor care a biruit ocupația fascistă și a învins greută
țile unui război ce i-a fost impus de agresorii americani. E veselă tînăra țămncă 
coreeană pentru că este încrezătoare în viitorul patriei el.

La sud de paralela 38 turbatul Li Sin Man îndeamnă la război. El vrea ca 
Coreea să fie din nou scăldată în sînge. Dar între visele lui șl posibilitățile de a 
le realiza este o mare distanță.

Coreea are dreptul să trăiască fericită. Omenirea veghează ca ea să fie mereu 
„țara dimineților liniștite" 1

Sesiunea Consiliului F. M. T. D.
PEKIN 13 (Agerpres). — TASS trans

mite : Ședința din dimineața zilei de 12 
august a sesiunii Consiliului Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat a fost 
prezidată de conducătorul delegației so
vietice, Serghei Romanowski. La dezba
terile pe marginea raportului lui Bernini 
au participat reprezentanți ai tineretului 
din Iran, Japonia, Cuba, Egipt, Chile, 
Indochina, Grecia, Paraguay, Triest, Bo
livia.

Secretarul general al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, Jacques 
Denis, a prezentat raportul la punctul 2 
de pe ordinea de zi: „Participarea Fede
rației Mondiale a Tineretului Democrat 
și a organizațiilor afiliate ei la pregătirea 
intîlnirii internaționale a tineretului 
sătesc".

Raportorul a arătat că situația grea a 
tineretului sătesc mai ales în țările colo
niale și semicoloniale, este legată nemijlo
cit de tendința unor guverne de a păși 
pe calea cursei înarmărilor, precum și 
de atentatele lor la independența celor

Derută în S.U.A. după declarații'e făcute de dr. John

NEW YORK 13 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Cercurile guvernante americane nu pot 
să-și ascundă deruta în legătură cu faptul 
că dr. John a rupt-o cu cercurile guver
nante vest-germane și a hotărit să se re
fugieze în Republica Democrată Ger
mană.

Curînd după plecarea lui John în sec
torul democrat al Berlinului, în presa 
americană au apărut articole vădit pro
vocatoare, în care erau reproduse obiș
nuitele „explicații" fanteziste că dr. John 
nu ar fi acționat din propria sa dorință.

In același timp în alte articole se în
cerca să se minimalizeze însemnătatea 
rupturii dr. John cu Bonnul și se afirma 
că dr. John ar fi ocupat în Germania oc
cidentală o situație de însemnătate se
cundară. La 11 august, ziaristul ameri
can Marquis Childs a afirmat că John 
„s-a sinucis" și din această cauză nu mai 
poate pune într-o situație dificilă cercu
rile guvernante de la Washington.

Declarația făcută la 11 august la con

Fascismul american în aefiune

Senatul S. U. A. a hotărît
punerea Partidului Comunist din Statele Unite 

în afara legii
WASHINGTON 13 (Agerpres). — Se

natul american a hotărît joi, cu una
nimitate de voturi, punerea Partidului 
Comunist din Statele Unite în afara legii.

Guvernul S U.A. depusese un proiect 
de lege avind drept scop înlăturarea co
muniștilor din sindicate. Senatorul demo
crat Humphrey a depus un amendament 
la acest proiect prevăzînd punerea parti
dului comunist în afara legii. Senatul a 
hotărît să înlocuiască proiectul de lege 
al guvernului prin amendamentul lui 
Humphrey.

Amendamentul, devenit proiect de lege,

A apărut în limbile rusă, romînă, 
franceză, germană, engleză și spaniolă 

„PenUu pace train câ,
pentru democrație poauîară!”

București Organ al Biroului Informativ 
al Partidelor comuniste și muncitorești

Nr. 33 (301)
. Cuprinde :

Articol dz fond : Autocritica și critica 
de jos — puternic mijloc de îmbună
tățire a muncii de partid.

An Țze-Ven: In conducerea colectivă 
stă torța Partidului Comunist Chinez 

Karl Sehirdewan: Poporul german și 
securitatea colectivă in Europa

loan Cotoț : Munca cu activul de par
tid în regiunea Hunedoara

Anton Cilik : Educarea tinerilor comu
niști.

T. Sambor: Uneltirile periculoase ale 
agresorilor în Asia de sud-est

G. Korn : Hotărirea de luptă (Scrisoare 
din Germania occidentală).

Jan Marek: Note politice • Taiwanul 
— bază de provocări americane în 
Extremul Orient.

Informații
De vînzare la toate librăriile, 
chioșcurile și debitele O C L.

Prețul 40 bani 

lalte popoare. De aceea, paralel cu 
primele succese obținute în opera de asi
gurare a păcii și de slăbire a încordării 
internaționale, tineretul sătesc, Ca și în
tregul tineret, își intensifică lupta pentru 
îmbunătățirea traiului său. In ultimii ani, 
tineretul sătesc și-a manifestat tot mai 
hotărit combativitatea. Tocmai acest lucru 
a determinat tineretul sătesc din Sant-Al- 
berto (provincia Ravenna, Italiajsă for
muleze propunerea de a se convoca o în- 
tîlnire ■ internațională a tineretului sătesc. 
Acest apel a fost ascultat de milioane de 
tineri țărani din toate colțurile lumii. Ti
neretul de la orașe a primit cu căldură 
propunerea cu privire la această întîlnire, 
deoarece înțelege uriașa însemnătate a 
unității cu tineretul de la sate.

Denis a declarat în încheiere: Noi ve
dem în întîlnirea internațională a tinere
tului sătesc o etapă importantă a mișcării 
largi de tineret pe calea spre unificare, 
unitate și spre lupta tineretului sătesc 
umăr la umăr cu întreaga generație de 
tineri.

ferința de presă de la Casa Presei din 
Berlin l-a stupefiat într-o mare măsură 
pe Childs ca și „oficialitățile americane 
sus puse", care i-au furnizat susamintita 
„informație" precum și alte oficialități 
care încercau în mod insistent să-i con
vingă pe corespondenții americani că 
John a fost „răpit".

într-o dare de seamă asupra conferin
ței de presă, corespondentul din Berlin 
al agenției Associated Press a recunoscut 
că John „era lucid și perfect sănătos". 
Departamentul de stat a reacționat în 
felul său obișnuit la declarația făcută dî 
John la conferința de presă. După cum 
anunță corespondentul din Washington 
al agenției Associated Press, un purtător 
de cuvînt al Departamentului de stat 
pentru problemele presei, Suydam, în- 
tr-un interviu acordat corespondenților a 
încercat să conteste afirmațiile dr. John 
cu privire la reînvierea fascismului în 
Germania occidentală și la primejdia 
unui al treilea război mondial.

prevede că orice persoană care se înscrie 
în partidul comunist, care continuă să ră- 
mînă în rîndurile partidului sau care ac
ționează în vederea înfăptuirii politicii 
partidului este pasibilă de cinci ani închi
soare și 10.000 dolari amendă.

Proiectul urmează a fi supus aprobării 
Camerei Reprezentanților și președintelui 
Eisenhower.

Noul proiect de lege este socotit in 
S.U.A. ca o nouă acțiune în vederea de- 
săvîrșirii procesului de fascizare a țării, 
început încă de pe vremea fostei admi
nistrații democrate, condusă de Truman.

Deounerea de către R. P. R.
a Instrumentelor

de Ratificare a Convenției 
asupra Drepturilor. Politice 

ale Femeii ’
La 6 august 1954, ministrul R.PR la 

Washington, Marin Florea IonesrU, a de
pus Ia Secretariatul O N U. instrumentele 
de ratificare de către Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a R P R. a Convenției 
asupra drepturilor politice ale femeii 
adoptată de cea de a 7-a sesiune a Adu
nării Generale a ONU.

După depunere. Marin Florea Ionescu 
a făcut o vizită secretarului general al 
O.N.U. Dag Hammatskjold.

Cu acest prilej, Dag Hammarskjold, 
menționînd faptul că R.P R. se numără 
printre primele țări care au ratificat Con
venția asupra drepturilor politice ale fe
meii, a arătat că el este pentru ca R P R. 
și celelalte țări care hu sînt încă membre 
ale O.N.U. să facă parte din această orga
nizație fiind convins, că numai în acest 
fel O.N.U. își va putea îndeplini rolul să-j 
de a contribui la conviețuirea pașnică a 
tuturor popoarelor mari sau mici.

(Agerpres)

REDACIIA: BorixMtl. Pt.t. «ctnttil TsL Hr. M1J0. lecții «crlwrt leu Sr. t.86.Sl. OlFUZAREA: feL Hi. MLD. TIPASULI tomMoital Pollsr.tic Ca,, Șctoteu .1 ». tt.lin- - Pi.|. s.-toten

rindu-și să capete de la el „o floare de 
cîmpie, o albă margaretă", Ștefana gă
sește una pitită în carte — pecetluiește 
convingerea noastră. Ascultăm cum se 
zbuciumă fata : „Dar cine-n carte mi-a 
pitit-o 7 / Să-mi amintească, poate 7 Ce 7/ 
Poatz de-albina părăsită /Sau poate ce, 
iubite, ce 7“ — și știm sigur : acum dra
gostea o împărtășită, și-a cucerit dreptul 
la existență !

După cum am putut vedea, talentului vi
guros al Aurorei Cornu îi sînt străine cu
lorile țipătoare. Tocmai de aceea, dra
gostea Ștefanei pentru Anărei, ușor nuan
țată. ca o dantelă fină, are atita farmqp 
inedit, atita prospețime Pare a fi carac
teristic pentru discreția cu care poeta dez
văluie sentimentele, colorînd totul cu mi
gală, fără ostentație episodul din poem în 
care Nora îi destăinuie Ștefanei că și ea 
îl iubește pe asistent. Versurile redau a- 
bundent întreaga exaltare a Norei care 
povestește. In schimb furtuna din sufletul 
eroinei — abia marcată sobru, stenogra
fie: „...Oftezi, Ștefana 7 / — Respiram 
adine !“ — se dezlănțuie numai la sfîrșit 
într-o imagine pe cit de simplă și banală in 
aparență, pe atit de zguduitoare:

„Râmaserăm tăcute amindouă:
Afară se gătea de mult să plouă, 
Și-acum se sparg pe geam trei stropi 

de rouă
Trei stropi ca trei mărgăritare scumpe 
Vestesc : paharul cerului se umple 
Și peste margini, iată, va irumpe".

Am insistat asupra acestor amănunte, 
nu pentru că ele ar reprezenta cine 
știe ce „tehnică în sine", ci pentru 
că prin ele se încheagă poemul, pentru 
că prin ele descoperim profunda sensibi
litate a Aurorei Cornu ca și rîvna pe care 
a pus-o în căutarea celor mai fericite 
căi de expresie.


