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DE PE CUPRINSUL PATRIEI
SEMĂNATE la vreme și bine între

ținute, grînele cresc mari, viguroase, 
bine înfrățite. Munca depusă de oa

menii muncii pentru asigurarea recoltei 
se anunță rodnică. Pînă oind boabele vor 
intră însă în magazii, pînă cînd pîinea 
nouă va aburi pe masă 
de făcut.

întreținerea culturilor 
una din preocupările 
oamenilor muncii de pe

Pentru executarea din 
munci, organizațiilor 
sarcina de a mobiliza 
Utemiștii să fie exemplu pentru toți ti
nerii atît în munca politică de lămurire a 
părinților lor și a altor țărani muncitori 
asupra necesității întreținerii culturilor po
trivit regulilor agrotehnice, cît și prin 
exemplul personal; ei să fie primii pe 
ogoare la prășit, să fie întotdeauna frun
tași în muncă și să antreneze și pe cei
lalți tineri să le urmeze exemplul.

Paralel cu aceste lucrări, în stațiunile 
de mașini și tractoare, în gospodăriile 
agricole de stat, colective, în întovărășiri 
și la sate trebuie pregătite din timp mași
nile și uneltele necesare recoltării, dezmi- 
riștitului și treieratului.

Organizațiile de bază U.T.M. din uni
tățile agricole socialiste și din sate au în 
această privință îndatoriri deosebite. 
Experiența anilor trecuți a dovedit că ti
nerii au un rol însemnat în pregătirea și 
strîngerea la timp și fără pierderi a recol
tei. Deci și în anul acesta, în campania 
de recoltare, ei vor avea ocazia să 
depună toate strădaniile pentru a contri
bui ca fiecare bob de grîu, orz, ovăz etc. 
să ajungă la timp în magazii unde să 
fie bine păstrat.

Să nu fie combină, secerătoare, cosi
toare, batoză sau discuitor care să rămî- 
nă nereparate. Calitatea reparațiilor tre
buie să stea permanent în atenția tinerilor 
mecanizatori și țărani muncitori. Numai 
în felul acesta se poate asigura desfă
șurarea lucrărilor fără întrerupere, evi- 
tindu-se risipa și pierderile.

In anul acesta tinerii mecanizatori se 
străduiesc să repare din vreme tractoa
rele, secerători'.e-legători, batozele, com
binele și celelalte mașini agricole pentru 
ca atunci cînd va începe bătălia pentru 
strîngerea recoltei, munca să se des- 
fășoa-e din prima zi cu toate forțele. La 
S.M.T. Tg. Mureș, de pildă, reparația ba
tozelor, secerătorilor-legători, motoarelor 
electrice a fost terminată cu o zi înainte 
de prevederile planului. La obținerea ace
stui rezultat au contribuit și utemiștii De- 
zideriu Nagy și Mureșan Vasile.

Repararea întregului inventar agricol 
necesar în campania de recoltare este 
acum una din preocupările de seamă ale 
mecanizatorilor din S.M.T. și din gospo
dăriile de stat. Aceeași problemă trebuie 
să preocupe și pe tinerii țărani muncitori 
colectiviști, întovărășiți și cu gospodării 
individuale. In legătură cu aceasta, orga
nizațiilor U.T.M. le revine sarcina de a 
antrena pe toți mecanizatorii în munca 
de îngrijire, revizuire și reparare a mași
nilor. Pe cîmp, la brigăzile care execută 
muncile de întreținere a culturilor, să 
crească atenția față de îngrijirea trac
toarelor și mașinilor, sa se repare de 'în
dată orice defect, oricît de mic ar fi el, 
pentru a se putea trece direct — de la 
întreținerea culturilor, la strîngerea re
coltei. Tractoriștii care sînt acum în sta
țiuni sau la sediul gospodăriilor de stat, 
trebuie să fie mobilizați pentru a depune 
toate eforturile în scopul executării la

mai sînt multe

constituie acum 
de seamă ale 
ogoare.
vreme a acestor

U.T.M. le revine 
întreg tineretul.

timp și în bune condițiuni a reparațiilpr. 
In gospodăriile colective și la sate este 
necesar să se folosească din plin atelierele 
și centrele de reparații. Organizațiile de 
bază U.T.M. trebuie să îndrume pe tineri 
ca în munca de reparații să descopere și 
să folosească toate resursele locale. Re- 
condiționarea oricărei piese uzate, care 
mai poate fi folosită, să constituie o preo
cupare de seamă pentru fiecare tînăr. 
Mpnca trebuie să se desfășoare într-un 
ritm tot mai viu, însă în același timp să 
crească și nivelul calitativ al reparați’lor. 
O secerătoare sau combină care lasă spice 
netăiate, o batoză care lasă boabe în paie 
sau sparge boabele, provoacă însemnate 
pierderi de recoltă, risipă de cereale. 
Pentru a pre’ntîmpina aceste pierderi, ti
nerii mecanizatori sînt datori să acorde 
cea mai mare atenție calității reparațiilor 
pe care le execută.

Organizațiile U.T.M., au datoria de a 
activiza posturile utemiste de control, care 
să vegheze în permanență asupra felului 
în ca_e utemiștii și ceilalți tineri mecani
zatori se preocupă de calitatea repara
țiilor. De atenția cu care vor fi reparate 
acum tractoarele și batozele depinde buna 
funcționare a lor in campania de recol
tare, depinde succesul recoltării. Să fie 
limpede pentru fiecare tînăr țăran munci
tor colectivist, întovărășit sau cu gospo
dărie individuală, că pregătirea din vreme 
a tuturor uneltelor necesare la recoltat 
asigură executarea acestei munci în 
timpul optim, asigură realizarea sporuri
lor de recoltă.

Obținerea a ce! puțin 10 milioane fone 
grîu și porumb boabe poate fi asigurată 
numai dacă muncile agricole din actuala 
perioadă se vor desfășura cu chibzuință.

întrecerea socialistă și patriotică, care 
continuă în bătălia pentru o recoltă bo
gată, trebuie să se desfășoare și acum cu 
toată intensitatea. Pentru mobilizarea ti
nerilor în munca de reparații și pentru 
antrenarea lor în întrecere, organizațiile 
U.T.M. trebuie să întrebuințeze toate for
mele muncii politice de masă. Roade deo
sebit de frumoase va aduce munca de lă
murire dusă de la om la om și exemplul 
personal. Nu trebuie neglijate însă nici 
celelalte forme de agitație. Prin stațiile 
de amplificare, la gazetele de stradă sau 
la panoul „Oglinda satului" este bine să 
fie popularizați tinerii fruntași la între
ținerea culturilor și la repararea uneltelor, 
arătîndu-se metodele folosite de ei. Un 
ajutor deosebit îl pot da și acum fruntașii 
recoltelor bogate, împărtășind tinerilor din 
experiența căpătată de ei în campaniile 
agricole ale anilor trecuți și din felul în 
care și-au organizat munca acum. Este 
bine ca organizațiile U.T.M. să folosească 
din plin experiența fruntașilor recoltelor 
bogate în sprijinul muncii politice pe care 
o desfășoară în mijlocul tinerilor țăran: 
muncitori.

Este binecunoscut faptul că recoltatul 
este o muncă de sezon, care cere să fie 
executată la vreme și în timp cit mai 
scurt. Orice zi pierdută aduce însemnate 
pierderi de recoltă. Organizațiile U.T.M. 
au datoria să mobilizeze tineretul să 
lupte împotriva risipei, care poate fi înlă
turată printr-o bună pregătire a mașinilor 
agricole.

Obținerea unor recolte sporite la hec
tar va fi posibilă numai dacă strîngerea 
recoltei va începe la timpul potrivit și 
se va desfășura din plin, tot timpul. In 
vederea realizării acestui obiectiv să mun
cim din toate puterile pentru pregătirea 
temeinică a muncilor de recoltare.

Fierul vechi 
pentru combinatele 

siderurgice
Fierul vechi este unul din princi

palele metale folosite la elaborarea 
oțelurilor. El înlocuiește cu succes o 
bună parte din fonta albă care în 
mod obișnuit se întrebuințează în 
oțelărie.

Strîngerea fierului vechi s-a trans
format în ultimul timp într-o largă 
acțiune patriotică. In fabrici și uzi
ne, pe șantiere și în unitățile C.F.R.. 
peste tot unde fierul vechi este ne
folosit, muncitorii, vîrstnici și ti
neri, îl colectează și îl trimit combi
natelor siderurgice.

întreprinderea de colectare a me
talelor feroase și neferoase din ca
drul Ministerului Industriei Meta
lurgice și Construcțiilor de Mașini a 
făcut bilanțul realizărilor pe primele 
5 luni ale acestui an. Planul global 
a fost îndeplinit Pe perioada 1 ia
nuarie—31 mai în proporție de 115 
la sută. Cantitatea de fier Și fontă 
colectată în cursul lunii mai a fost 
mal mare cu 2,3 la sută 
realizată în luna aprilie.

Succese însemnate în 
fierului vechi a obținut
sectorului de colectare a metalelor 
feroase și neferoase din regiunea 
Hunedoara, care a strîns 
nul lunii mai 550.000 kg. 
fontă veche. Colectivul 
București și-a depășit
360.000 kg., iar cel al sectorului Bră
ila a colectat peste plan mai mult cu 
330.000 kg. de fier și fontă.

In acțiunea patriotică de colectare 
a fierului și fontei, o contribuție în
semnată o aduc tinerii și pionierii 
îndrumați de organizațiile U.T.M. 
în lunile aprilie și mai, tinerii mun
citori și școlari din țara noastră au 
colectat 2.057.000 kg. de fier și fon
tă. S-au evidențiat în aceastș acți
une tinerii din regiunea Ploești care 
au strîns în csle două luni, 354.000 kg. 
de fier și fontă, precum și cei de pe cu
prinsul 
care au 
265.000

decît cea

colectarea 
colectivul

peste pla- 
de fier șl 
sectorului 

planul cu

In secția oțelărie a Comb’n atuluj Metalurgic Reșița, echipa condusă de comunistul Ion 
Bădescu obține în fiecare lună succese tot mai mari. Membrii echipei acordă o preocupare 
deosebită calității oțelului. In timpul elaborării șarjelor echipa ia probe prin care se deter
mină calitatea oțelului.

In fotografie : un aspect din timpul lucrului.
Foto : RADU COSTIN

Zilele trecute, la uzinele „Republica" 
din București a sosit o telegramă. Era 
a telegramă ministerială. Expeditor : 
Ministrul Industriei metalurgice și al 
construcției de mașini. Destinatar: Co
lectivul uzinelor „Republica". Minis
trul îi felicita călduros pe muncitori 
pentru succesele obținute în îndepli
nirea planului uzinei și le ura noj iz- 
bînzi în realizarea cincinalului.

Acum cîteva nopți, în hala laminoa- 
relor s-a născut răspunsul muncitori
lor uzinei la telegrama ministrului lor. 
Invăluiți de dogoarea metalului incan
descent, cu fețele strălucitoare de su
doare și bucurie, oamenii priveați cu 
emoție rostogolirea unor țevi încă 
aprinse, pe grătarele de laminare. La- 
minoriștii văd în viața lor zeci de mii 
de țevi învăluite de para focului, care 
capătă viață din mîinile, din sudoarea 
lor. Țevile care s-au născut însă cu 
cîteva nopți în urmă la laminorul mic 
al uzinelor „Republica" erau însă de 
un tip deosebit : ele costau mai ieftin. 
Prin introducerea unui procedeu înain
tat de lucru, laminoriștii au scăzut 
simțitor prețul de cost. Acesta ar fi cu
prinsul celei de a doua telegrame, 
acela al muncitorilor către ministrul 
lor.

Telegrame au fost expediate și în 
trecut. Erau telegrame de la miniștri 
cu uzine și fabrici, cu moșii, cu aur 
în bănci autohtone șt cu aur în safeu- 
rile băncilor din străinătate. Telegra
mele sînt însă telegrame. Ele pot ex
prima bucurie sau teamă, încurajare 
sau amenințări, disperare și speranțe. 
Telegramele de genul acesta au și un 
anumit sens al lor: un sens istoric, 
social.

...Iată singerosul an 1907. începuse
ră răscoalele țăranilor asupriți năpraz-

sectoarelor București și Brăila 
strîns numai în luna mai, primii 
kg., iar ceilalți 253.000 kg.

(Agerpres).)

Bilanțul ceferiști’or
în luna mai, întrecerea socialistă între 

cele trei ture de serviciu din stația Pio- 
ești-Sud a fos.t ciștigată de muncitorii și 
tehnicienii din tura a II-a condusă de im
piegatul de mișcare Nicolae Nedelcu. Ce
feriștii din această tură, printre care: șefii 
de manevră Aurelian Panait, impiegatul 
de mișcare Gheorghe Popovici, magazi
nerul Vasile Manea și alții, au contribuit 
în cea mai mare măsură la realizarea și 
depășirea planului de lucru al stației.

Bilanțul muncii ceferiștilor pe luna mai 
a fosf încheiat cu noi succese. Au fost în
cărcate peste plan mai mult de 560 tone de 
mărfuri, sarcina statică a fost realizată 
potrivit planului, iar timpii de imobilizare 
a vagoanelor în tranzit cu manevră și la 
încărcări-descărcări au fost simțitor re
duși.

Reducerea acestor timpi a dus la reali
zarea unei economii de 31.543 ore-vagon, 
economie cu care s-au transportat în plus 
2.800 tone de mărfuri.

Sensul unor telegrame
nic, lihniți de foame și umiliți. 
Telegrafele ministeriale țăcăneau pre
lung... Generalul Gigîrtu, mare mo
șier, către ofițerii in subordine : „Mi 
miră lipsa de energie. Nu ar trebui 
arestați, ci împușcați asemenea oameni. 
Nu-mi comunicați numărul prizonieri
lor ci numai pe acel al morților". Și 
telegraful țăcăne, țăcăne...

Ministrul de interne I. C. Brătianu 
către prefecții de județe: „Vă atrag 
încă odată atențiunea asupra absolu
tei necesități de a reprima... în modul 
cel mai energic..." 
secerați de gloanțe 
coasă.

La ministerul de 
Brătianu soseau 
reg. 17 : „f 
răzvrătiți, ars 12 case". 
18 : „Bombardat satul 
morți, 4 răniți — satul arde".

Legați cot la cot țăranii sînt purtafi 
în lungul șoselelor și împușcați la 
margine de șanț.

Telegramele se succed mereu... „Sa
tele Stînești, Vieru. Odivoaia (Vlașca) 
sînt rase de pe față pămîntului cu 
tunuri..."

...In alta perioadă, 1929, „Marele 
agricultor" Iuliu Maniu, conducătorul 
unuia din guvernele ciocoimii romîne 
— guvernul național țărănist — a tri
mis și el o telegramă prefectului Rosz- 
vany, cerindu-i să înece orașul Lupeni 
cu sîngele greviștilor mineri.

...Era prin anul 1932 cînd guvernul 
burghezo-moșieresc îi anunța pe mun
citori că „țara" (a se citi capitaliștii» 
trece printr-o situație grea. Trebuie 
făcute „sacrificii", salariile urmează 
să fie reduse cu 60 la sută. Era timpul 
faimoaselor curbe de sacrificiu. în 
jelui acesta 200.000.000 lei erau „eco-

$i oamenii cădeau 
ca niște spice sub
interne al lui I. C

___  telegrame... Sect. I
,ln Caorobareni, împușcat 5 

Sect. I reg- 
Gvîrdenița 3

nojnisiți" pentru a îngroșa buzunarele 
burgheziei. Muncitorii au fost nevoiți 
să-și vindă lucruri din casă, hainele 
de pe ei pentru a nu-și lăsa copiii să 
moară de foame. Au făcut apoi un an 
mai tirziu grevă cerînd 
pîine. Miniștrii au trimis atunci 
telegramă : „Trageți în ei, sînt 
ni 1" Sîngele muncitorilor a 
girlă.

Și în acest timp burghezia se 
cu... unitatea deplină, cu legătura „na
țională" ce există între miniștri și țară.

Tristă și grotească minciună ! Așa 
ceva nici nu putea exista între exploa
tatori și exploatați.

Vorbim adesea despre unitatea din
tre partid, guvern și popor. Ea este o 
cerință a timpurilor noastre dar și o 
realitate adine înrădăcinată în anii 
vieții noastre noi. Un ministru al po
porului ii felicită pe muncitorii unei 
fabrici și le arată căile ce le au de 
străbătut spre un trai îndestulat în 
anii care vin _• preț de cost scăzut, 
curmarea risipei de materiale, prelua
rea cu toată inima a experienței mun
citorilor fruntași. Iar stăpînii de azi 
ai uzinelor, acei ai căror părinți și 
frați au udat caldarîmurile orașelor cu 
sîngele lor roșu din ordinul unor mi
niștri patroni și moșieri, își trimit sa
lutul lor plin de încredere și dragoste 
către adevărații lor aleși, nu prin vor
be ci prin fapte eroice pe frontul ză
mislirii viitorului însorit al republicii. 
Dați ocol lumii capitalului, în nici o 
țară capitalistă nu veți întîlni astfel 
de telegrame ca cele ale noastre în 
care miniștrii îi felicită pe muncitori 
și primesc de la ei admirabile dovezi 
ale unității dintre guvern și popor.

M. ZONIS
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LA COLECTIVA DIN TÎRZII
Nori alburii se profilau Pe cenușiul pă- 

mînțurilor lucrate. Pe dealul Lohanului, 
la lanul Drăgoțeștilor ori la Budăi, frea
măt de lume ca-ntr-o zi de tirg. Au ieșit 
colectiviștii la prășit păpușoiul și-s impîn- 
ziți — grupuri, grupuri — pe tot locul.

Muncesc colectiviștii din Tîrzii. Dar nu 
numaj la prașilă de păpușoi, ori de floa
rea-soarelui, ci și la plivit de grîu, la îm
prăștiatul îngrășămintelor chimice. Asta 
numai pe ogoare, fără a măi pune la so
coteală munca ța ferma de păsări, la vite, 
ori la via gospodăriei.

SE LEAGĂNĂ GRINELE-N 
BĂTAIA VINTULUI

Constantin Sîrbu, om în puterea vîrstei 
— președintele colectivei — și Eugen Si
mon, tinărul inginer agronom, mergeau 
prin lanul de griu. Mergeau tăcuți pri
vind cum la fiece, adiere de vîn.t se legă
nau grînele aidoma talazurilor mării. 
Uneori și fără vorbe se pot înțelege oa
menii. Cînd Sîrbu s-a aplecat șj a smuls 
un fir de griu, cînd l-a măsurat cu pal- 
ma-ntinsă, mai trebuia oare să-i spună 
lui Simon că-i crește inima de bucurie

,,Cu o lipitoare nu poți face casă bună‘‘, 
zic deseori colectiviștii. Și au perfectă 
dreptate. Buruiana îi toț atîț de rea ca și 
o lipitoare dată la pieptul unui om sănă
tos. Colectiviștii din Tîrzii au pornit de 
aceea bătălia cu buruienile. Au plivit hec
tarele semănate cu orz de primăvară, au 
făcut prașila I-a la floarea-soarelui și 
acum prășesc păpușoiul.

Prima prașilă o fac manual, dar pe cele
lalte le vor face cu prășitoarele mecanice. 

La prașilă, echipele au pornit întrecerea 
între ele. In brigada a Il-a de cîmp, de 
pildă, echipa utemistei Emilia Oceanu se 
întrece cu cea a Frăsinei Bălan. Maria 
Romașcu, Maria Grosu, Jenuța Gîrbușcă, 
Elena Pricop și celelalte lucrează cu 
atîta spor, îneît în urma lor rămîne o 
suprafață tot mai mare pe care rindu- 
rile de porumb se disting bine.

Intr-o zi, în prima zi de prașilă, peste 
20. hectare din cele o sută erau de-acum 
lucrate.

FILARMONICA „MOLDOVA" 
IN GOSPODĂRIE

Zile de mai, zile de muncă. Duminicile 
■cînd vede ‘ce grîu voinic are gospodăria ? — o conferință ori un film la căminul

Poate că-n acea clipă vreunuia dintre 
ei i-au trecut prin fața ochilor imaginile 
proaspete, ale muncii ultimelor zile...

..^Mișunau oamenii pe cîmp ca furnicile 
în jur de mușuroi. La margine de ogor 
veneau mereu care încărcate. Luau din 
ele colectiviștii îngrășăminlele chimice, și 
le împrăștiau peste griul ce începuse a 
crește. Erau colectiviștii veniți, mai bine 
de o sută; aproape toți membrii celor două 
brigăzi de cîmp... Pe aici lucra parcă Pe
tre Moraru, mai încolo Ion T. Grosu, în 
spate după ei, Constantin Paraschiv. Se 
luaseră oamenii la întrecere și cîteși trei 
și-au dovedit hărnicia lucrînd fiecare cît 
doi. Au împrăștiat, în scurtă vreme în
grășăminte pe o sută de hectare...

— Au făcut oamenii treabă bună, spuse 
așa deodată Eugen Simon. Gîndește-te 
tovarășe Sîrbu, un vagon de îngrășămin
te nu se împrăștie așa de ușor.

— De ce n-am face oare treabă bună 
cînd to.t spre binele nostru o facem — i-a' a lui Grigoraș Dinicu. După aceea corul 
răspuns președintele.

Au făcut apoi împreună o socoteală. Au 
adunat toate suprafețele pe care s-au 
aplicat îngrășăminte : cele 6 hectare cu 
griu de primăvară iarovizat, cele 12 hec
tare cu orz de primăvară semănat în rîn- 
duri dese și cele 100 hectare cu grîu de 
toaijnă.
BURUIENILE N-AU CE CĂUTA 

IN OGOR
Cu cită grijă au însămînțat colectiviștii 

din Tîrzii culturile prășitoare ! Porumbul 
l-au pus tot în cuiburi așezate în pătrat, 
cu mașinile. Floarea-soarelui la fel. Să- 
mînță au ales din cea mai bună, selec
ționată și tratată. Dar alături 
ori floarea-soarelui au ieșit și

cultural, cei mai tineri la joc. Iată însă 
că într-una din duminici, chiar cea din 
mijlocul lunii, colectiviștii s-au adunat cu 
toții să asculte un concert de muzică in
strumentală și corală. Au venit și întovă- 
rășiții din comună și unii țărani munci
tori din comunele vecine. Erau cu toții 
mai bine de 500 și abia așteptau începu
tul concertului. Doar nu-i puțin lucru 
să-ți vină Filarmonica de Stat „Moldo
va" împreună cu corul „Gavril Muzi- 
cescu” în gospodărie I De dirijorul orches
trei. de Achim Stoia, laureat al Premiului 
de Stat auziseră ei ; și corul căminului 
cultural din comună execută unul din 
cîntecele sale.

Iată c-a început concertul. Viori, clari
nete, oboi, și-au unit sunetele făcînd 
să răsune vioaiele „Jocuri romineș- 
ti“' orchestrate de Tiberiu Brediceanu. 
Apoi „Suita I-a“ și „Sîrba Moldove
nească" de Achim Stoia și „Hora Stacato”

de porumb 
buruienile.

și orchestra, împreună, au interpretat sub 
conducerea lui George Pascu valsul „Va
lurile Dunării", „Sîrba din Doljești*' și 
„Cintecul Stalingradului".

Seara, cînd coriștii și instrumentiștii 
ieșeni, s-au despărțit de colectiviști, parcă 
numai despre asta venea vorba.

— Asta-ntr-adevăr se cheamă viață ! au 
zis mulți colectiviști atunci. Vine toamna 
și dacă ești în colectivă și ai muncit ca 
lumea ai și produse să-ți ajungă. Statul 
are grijă de tine să te și recreezi.

în Tîrzii — raionul Huși — se mun
cește cu sîrguință și colectiviștii sînt cei 
dinții. Tot cei dinții vor fi și în toamnă 
cînd vor duce acasă care pline de bucate...

Corespondent 
JOE LENȚER

în timpul liber
Mulți tineri din comuna Valea Rea, ra

ionul Tg Ocna-Bacău au participat de 
curind la recenzia romanului „Mama" de 
Maxim Gorchi. Această recenzie a fost 
ținută de utemistul Bucur Radu.

După recenzie a urmat o reuniune to
vărășească.

Tinerii participanți și-au manifestat do
rința ca săptămânal organizația de bază 
U.T.M. să inițieze astfel de întîlniri.

Corespondent 
ZAHAREANU GH.

Tinerii pregătesc 
daruri pentru Festival

ORAȘUL STALIN (de la cores
pondentul nostru). — Tinerii de la 
uzinele „Independența” Sibiu în 
frunte cu utemiștii, au hotărit ca în. 
orele lor libere să confecționeze di
ferite daruri pe care să le trimită 
la cel de al V-lea Festival mondial 
al tineretului și studenților de la 
Varșovia. Astfel, ei au început să 
confecționeze motorașe de benzină 
pe plachete în miniatură pe care 
vor fi apoi montate scrumiere, 
jocuri de șah, cuțite pentru vână
tori și brichete. In munca de tur
nare a motorașelor, s-au evidențiat 
utemiștii Munteanu Vasile și Gheor. 
ghiță Vasile.

Alți tineri de la întreprinderile 
orașului Sibiu pregătesc da aseme
nea daruri pentru Festival. Cei de 
la fabrica „7 Noiembrie” vor trimite 
ciorapi, iar cei de la întreprinderea 
„Republica” 
schiuri.

pregătesc rachete și

artei coregrafice 
sovietice 

părăsit Capitala
Miercuri dimineața au părăsit 

Capitala solii arte) coregrafice so
vietice care au prezentat cîteva 
spectacole în Capitala țării noastre 
la invitația Ministerului Culturii: 
cunoscuta balerină Olga Lepeșin- 
skaia, artistă a
U.R.S.S., laureată 
Stalin, Juri Gofman
Levașov, soliști ai Teatrului Mare 
Academic de Stat al U.R.S.S., pre
cum și V. Potapov, din partea Mi
nisterului Culturii al U.R.S.S.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
artiștii sovietici au fost călduros 
salutați de N. Teșa, secretar al Con
siliului General A.R.L.U.S., Paul 
Cornea, director general adjunct în 
Ministerul Culturii, de reprezen- 
ai Teatrului de operă și Balet al

poporului din 
a Premiului 

și Vladimir

tanți
R.P.R. și numeroși oameni de artă.

Au fost de față reprezentanți ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

Sosirea delegației U. T. M. 
care a vizitat Uniunea Sovietica

Miercuri 8 iunie a.c. a sosit în Capitală 
întorcîndu-se din Uniunea Sovietică, de
legația Uniunii Tineretului Muncitor din 
R.P.R. condusă de tovarășul Cornel Ful
ger, prim secretar al C.C. al U.T.M. care 
la invitația 
timp de o 
tică.

Delegația 
triale, unități agricole, institute de învă- 
țămînt, de artă șl monumente din orașele 
Moscova, Leningrad, Bacu și altele, cm 
noscînd viața minunată a tineretului so
vietic și avînd astfel posibilitatea să-și în. 
sușească din experiența gloriosului Com- 
somol Leninist.

C. C. al U.T.C.L. a vizitat 
lună de zile Uniunea Sovie-
a vizitat întreprinderi indus-

*—oU-
Reîntoarcerea delegației 

care a participat la Congresul 
Uniunii Tineretului Liber 

German
Miercuri 8 iunie 

Capitală delegația tineretului 
din R.P.R. care la 
Central al Tineretului 
participat la cel de al V-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Liber German care 
s-a ținut la Erfurt — R. D. Germană și 
la serbarea tineretului liber german.

Delegația a fost compusă din tovarășii 
Ludovic Fazekaș — secretar al C.C. al 
U.T.M. și Radu Constantin — membru 
al C.C. al U.T.M.

a.c. s-a înapoiat în. 
muncitor 

invitația Consiliului 
Liber German a

A 27-a întovărășire agricolă 
din raionul Tg. Mureș

TG. MUREȘ (de la corespondentul nos
tru). — In raionul Tg. Mureș a luat ființă 
zilele acestea cea de a 27-a întovărășire 
agricolă. In noua întovărășire din satul 
Ilioara au intrat 6 familii de țărani mun
citori cu o suprafață de 13 hectare teren.

Țăranii muncitori care au format înto
vărășirea au sărbătorit ziua inaugurării în
tovărășirii cu frumoase realizări în mun
că. Acum întovărășiții desfășoară lucră
rile de întreținere și îngrijire a cultu
rilor.

l

Pregătiri pentru primirea 
micilor oaspeți

CONSTANȚA (de la corespondentul 
nostru). — La Mamaia se fac intense 
pregătiri în vederea asigurării unor con
diții cit mai bune pentru odihna micilor 
oaspeți. Față de anul trecut, în vara acea
sta numărul locurilor destinate pentru co- 
pii s-a mărit cu încă 250. Astfel, numai în- 
tr-o singură serie, cele trei, tabere de odih
nă vor primi peste 1 000 de copii

Pe lingă cele 2 tabere care au funcționat 
anuJ țrecut> acum s-a organizat o nouă 
tabără. S-au ridicat 8 cabane spațioase 
unde sînt amenajate dormitoare conforta
bile. Tot aici s-a creat și un dispensar 
special, bine utilat care va da îngrijirea sa
nitară copiilor. Zilele acestea s-a terminat 
complect amenajarea a încă 3 vile desti
nate pionierilor.



De când au aflat 
tinerii de la fabrica 
de confecții 
Gheorghiu-Dei“ 
concursul „Iubiți car
tea" bibliotecara Mă- 
cănolu Ioana nu mai 
are nld o clipă de 
răgaz. Tinerii îj pun 
tot felul de întrebări, 
se interesează dacă 
în bibliotecă sînt 
cărțile prevăzute de 
regulament, cine din
tre cel cunoscuțl au 
Început deja să ci
tească cărțile indi
cate, și... mal ales 
își exprimă dorința 
ca în fabrica lor să 
fie cel mal mare nu
măr de tineri purtă
tori al Insignei' 
„Prieten al cărții".

Foto: DUMITRU 
F. DUMITRU

La biblioteca unei uzine

IN INTIMPINAREA FESTIVALULUI

MONDIAL AL TINERETULUI

unelte noi

Angajament îndeplinit
In cadrul conferinței raionale U.T.M. 

care a avut loc în mai a.c., 
de la Uzina de reparații a utilajului 
miner din Petroșani au chemat -la în
trecere toate organizațiile de bază

i mari dansatoare
ca prinde viață scenică,
Igăi Lepeșinskaia, Tai Ho 

va dăinui mult timp 
noastre.

a Olg 
uita d 
revadă, 
din p

S|
iere de recital, avîndu-1* ca„parte- 

Gusev. . De dâtâ
U.T.M. din raion în acțiunea de strin- * 
aere a fierului vechi. Totodată s-au I

• u . « —___z?n Ann j

■4

ul t
I

angajat că ei vor strînge 6O.0OO kg. fier 
vechi.

Au trecut doar citeva zile de cînd 
și-au luat angajamentul și comitetul 
organizației de bază U.T.M. i-a che
mat la muncă voluntară. 80 de tineri 
au răspuns chiar din prima zi. Au 
muncit fiecare cite 3 ore. Cu entuzias
mul care-i caracterizează nu s-au lă
sat pînă n-au încărcat trei vagoane de 
cîte 20 de tone fiecare — cu fier vechi 
— și le-au expediat la Reșița.

In altă zi — alt grup de utemiști 
au mai adunat 5.500 kg. fier vechi, pe 
care l-au predat turnătoriei uzinei lor. 
Ce bine a prins ! întreprinderea n-a 
mai fost nevoită să aștepte comanda de 

mai greu — ci, 
de harnicii săi 
planul de pro-

fier ce ar fi putut sosi 
folosind pe cel adunat 
tineri și-a îndeplinit 
diicție.

Utemiștii noștri vor 
aceeași dragoste la toate chemările or
ganizației.

răspunde cu

Corespondent 
ION GHINEA

Din zori de zi

Th mafmull 
în numere <
'fiii pfe baU____ _  _
aceasta am avut fericirea să luăm contact 
cu o altă latură a arte; Olgăi Lepeșins- 
kaia, cea de creatoare de caractere, de 
roluri.

spectacol pa 
tȘa din „Că- 

■ «. Gller — arta 
Stîrnft vii contro- 

au că Tai Hp. e rolul 
xtelf mâi bine. Adu-

Herbak" din 
Da, da, cu o 

! Poate că veți 
pune această comparație pe seama unei 
firi visătoare care a intrat pentru prima 
oară în această luminoasă și primitoare 
încăpere și a pornit cu gîndul pe căra
rea însorită a unei grădini. Vă asigur însă 
că nu este vorba nici de visul unei tinere 
adolescente, nici de imaginație înaripată. 
Biblioteca fabricii „Ianoș Herbak" poate 
fi asemănată fără greș, cu o alee înflorită. 
Cărțile cu copertele lor multicolore îți 
dau impresia aceasta minunată ; parcă ar 
fi flori care și-au ridicat curajoase capul 
spre soare în primele zile ale lunii mai. 
Trandafirii, așezați cu gingășie lîngă un 
raft cu cărți, își împrăștie cu dărnicie 
parfumul, convingîndu-1 parcă mai mult 
pe cel care intră aci ■ pentru întîia dată 
că se află într-o adevărată grădină.

Această imagine iți este însă și mai 
mult întărită, cînd o cunoști pe biblio
tecara Ilona Virăg, care asemenea unui 
destoinic grădinar își îngrijește cu grijă 
și dragoste minunatele ei flori — căr
țile — pentru ca toți muncitorii din fa
brică să le cunoască frumusețea, bogăția, 
să se bucure de ele.

Bibliotecara Ilona Virăg a trecut de 
mult de prima tinerețe, cu toate acestea 
sufletul i-a rămas tînăr. Pasiunea cloco
titoare cu care îți povestește despre mun
ca ei, despre cărțile pe care le împarte 
cu dărnicie tuturor celor care acum le 
cunosc frumusețea și le prețuiesc valoa
rea — vorbesc tocmai despre sufletul me
reu tînăr al 
poate că toți 
Herbak", toți 
prețuit de la 
cu alcătuirea 
nestematele pe care aveau să le găseas
că în cuprinsul lor ? Pentru ca unii ti-- 
neri și vîrstnici .să fie atrași, să-și facă 
din cărți prieteni nedespărțiți a fost ne
voie de pricepere și răbdare. în biblio
tecă Ilona Virăg prezintă deseori1 în expo
ziții, cărțile de știință, sport, literatură 
șl artă, organizează într-un chip atractiv 
recenzii urmate de filme unde se discută 
despre cărțile cele mai iubite, unde citi
torii își spun cuvântul. întreaga activitate 
a bibliotecarei' este închinată muncii de 
răspîndire a cărții în rândul muncitorilor 
din fabrică. Sînt atât de frumos îngrijite, 
atît de cald recomandate cărțile de către 
Ilona Virăg, încît din ce în ce mai mulți 
tineri se simt atrași să le citească.

De câteva zile Ilona Virăg a aflat des
pre concursul permanent pentru citirea 
literaturii de către tineret „Iubiți car
tea". S-a bucurat nesipus bibliotecara aflând 
despre această hotărâre. S-a bucurat de
oarece a văzut în acest concurs un aju
tor deosebit de prețios în munca ei. Ilo-

Biblioteca fabricii „Ianoș 
Cluj seamănă cu o grădină, 
grădină. Nu vă mirați 1

bibliotecarei. Dar credeți 
muncitorii fabricii „Ianoș 

tinerii care lucrează aci au 
bun început cărțile și odată 
bibliotecii s-au bucurat de

na Virăg a și început să-și facă proiecte 
despre felul în care va trebui să-și des
fășoare activitatea pentru sprijinirea con
cursului.

„Voi face o expoziție cu cărțile obliga
torii pentru concurs" a fost primul gînd. 
Știa bine bibliotecara că în acest fel va 
stârni interesul tinerilor pentru cărțile in
dicate. Dar numai acest mijloc de popu
larizare nu este suficient. S-a gîndit de 
aceea să vestească prin megafon în toate 
secțiile despre concurs, să-i cheme pe ti
neri să participe în număr cît mai mare.

Ilona Virăg s-a și gîndit cum îi va 
populariza pe primii purtători ai insignei 
„Prieten al cărții" și poate în minte i-au 
revenit chiar chipurile dragi ale priete
nilor cărții din fabrică.

Pentru că, trebuie spus că Ilona Virăg 
își iubește nespus cititorii și asemenea 
unei mame care poate povesti ceasuri în
tregi despre fiii ei tot felul de întâmplări, 
și bibliotecara noastră poate povesti 
tîmplări și fapte din viața tinerilor 
titori.

numai cu supărare nu-i poate face pe ti
neri să citească și atunci a început să 
discute cu ei. Azi despre o carte, mîine 
despre alta, pînă ce tinerii s-au simțit 
atrași să citească. Mulți dintre tinerii care 
au îndrăgit cartea datorită lionet pot po
vesti la rîndul lor altora, despre frumu
sețea cărților literare.

Ilona Nyitrai nu știe prea bine româ
nește, limba ei maternă este maghiara, 
dar cînd vorbești despre eroii „Tinerei 
Gărzi" a lui Fadeev, nu se poate să n-o 
înțelegi, oricîte greșeli de exprimare ar 
face. A citit romanul mai de mult, dar în 
mintea ei eroii cărții sînt vii și o însu
flețesc ori de cîte ori își amintește fap- ... — — --------------

pe

ale soarelui uneia din 
primăverii acesteia, au

„PUIUL BIBLIOTECII"

în- 
ci-

să-i„Puiul bibliotecii", așa obișnuiesc 
spună cei din colectivul de conducere al 
bibliotecii Ilonei Nyitrai. Și se pare că 
Ilona Virăg, cea care i-a dat această po
reclă, a caracterizat-o cât se poate de bine 
denumind-o astfel.

Ilona Nyitrai este o fată mică de stat, 
— la prima vedere ai putea-o socoti plă- 
pîndă, — cu ochi; vii, scînteietori ca două 
steluțe. întreaga ei înfățișare aduce bine 
cu aceea a unui pui gingaș, care abia a 
cunoscut lumina zilei. Ilona, însă, nu stă 
în cuib, așa cum stau puii firavi, aștep- 
tînd să li se dea hrana, nu se uită spe
riată, mirată la frații ei care și-au luat 
zborul. Nu, Ilona Nyitrai și-a luat zborul 
de tînără și cît e ziua de mare nu-și găse
ște astâmpăr în dorința de a fi folositoare 
celor din jur. Ilona muncește cu sîrguință 
în producție, depășește norma cu 55 la 
sută, dar se pare că numai aceasta n-o 
mulțumește. Ea învață la școala de cali
ficare, dorește să devină o muncitoare cu 
o pregătire înaltă.

Deunăzi Ilona a fost văzută de către 
tovarășii ei din secție, intrînd pe ușă cu 
un braț de cărți. De ce le-o fi adus ? s-au 
întrebat unii. Poate vrea să le citească 
pe toate — și-au dat cu părerea alții. 
Nu știți ? Ilona citește multă literatură. 
Peste cîteva are însă toți tinerii din sec
ție au aflat că utemista Ilona a adus cărți 
pentru a-i face și pe alți tineri să ci
tească, pentru a le împărți celor din sec
ție.

Fata s-a supărat puțin, obrajii j s-au 
îmbujorat chiar de mânie cînd a auzit 
din gura unora că nu-i prea interesează 
literatura. Și-a dat însă curînd seama că

tele eroice ale comscmoliștilor. Vitejia 
patriotismul lor înflăcărat sînt pilde 
care Ilona le prețuiește mult.

Probabil că acum Ilona a început să 
vadă cărțile pe care le-a citit pentru 
participa la concursul „Iubiți cartea". 
Așa se și cuvine. Nu poate Ilona să nu 
se numere printre primii purtători ai in
signei „Prieten al cărții" mai ales că des
pre ea 
din tot

re- 
a

se poate spune că iubește cartea 
sufletul.

„NERABDATORUL"

Juchi Emil a terminat nu de mult 
școala profesională. A venit în fabrică cu 
cunoștințe în cap și cu cîntecul pe buze. 
Lui Emil îi place mult să cînte — și în 
asta nu-i nimic rău. Tînărului nostru îi 
plac tot atît de mulț și cărțile pe care le-a 
îndrăgit pe semne, pentru că în pagi
nile lor găsește nenumărate. melodii care 
îi fac sufletul să vibreze.

Tocmai de aceea, aflînd despre con
cursul „Iubiți cartea" Emil a mers la to
varășa Virăg și a întrebat-o :

— Cînd începe concursul, cînd se fac 
înscrieri ?

Așa-i Emil Juchi, nerăbdător; — el 
se știe cititor pasionat de cîțiva ani — 
cum să nu se înscrie tocmai el la concurs 
printre primii ?

Mergînd acasă, Emil își rezervă cîteva 
ore pentru citit. Astfel, el a citit cărțile 
„Așa s-a călit oțelul” „Apă vie", „Pâine 
albă”. Acum el a început să citească căr
țile din bibliografia 
concurs.

Tare mîndru va fi 
piept îi va străluci 
cărții".

obligatorie pentru
Emil Juchi cind pe 
insigna „Prieten al

★
S-au bucurat mulți tineri cînd au au

zit despre concursul permanent pentru 
citirea literaturii „Iubiți cartea". Și e fi
resc să se fi bucurat deoarece în fabrica 
„Iahoș Herbak“ muncitorii sînt iubitori 
al literaturii.

A. S.

! 
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Primele raze 
zilele calde ale 
găsit pe tinerii și utemiștii minei Vul
can în plină activitate. Strîngeau fier 
vechi. Organizația de bază U.T.M. îi 
mobilizase la această acțiune și ei au 
răspuns voioși.

Munca a continuat pînă tîrziu. „Azi 
să știi că am strîns foarte mult" — a 
constatat secretarul organizației U.T.M. 
a sectorului VII funcționari.

Toți, ca la o comandă, și-au ridicat 
privirile către grămada de fier vechi. 
Inima le-a tresărit de bucurie. Truda 
nu le-a fost zadarnică. Pînă la ora 
amiezii au reușit să adune peste 4.000 
kg. Demni de laudă sînt toți cei 135 
de tineri care au participat ia această 
acțiune. Dintre ei însă, merită să men
ționăm în. mod special pe Badea Ilie, 
Drăgan Minerva, Niculescu Constantin 
și Neacșu Vasile, care n-au stat o 
clipă.

Iată 
pundă

cum știu tinerii noștri să ras
ia chemările organizației.

Corespondent 
AUREL ROGOBETE

Bucată cu bucată
curtea sectorului tineretului dePrin

la întreprinderea de construcții side
rurgice din Hunedoara stăteau risipite 
o mulțime de bucăți de fief de toate 
formele. Tinerii de ta atelierele cen
trale de reparații se împiedicau zi de 
zi de ele, dar nu-și dădeau seama că 
aceste bucăți de fier po-ș folosi și eie 
la ceva.

Intr-o zi comitetul U.T.M. i-a mo
bilizat pe tineri după cele 8 ore de 
muncă să vină voluntar să strîngă 
fier vechi. Zi de zi au colindat curtea 
și au început să-l adune, bucată cu bu
cată. Utemiștii erau primii de fiecare 
dată. Azi așa, mîine la fel, cu fiecare 
Zi grămada de fief adunat creștea tot 
mai mare. Intr-una din zilele trecute 
utemiștii au cerut secretarului organi
zației lor de secție să se ducă să se 
intereseze de predarea fierului vechi, 
oțelarilor de la Combinatul siderurgic 
„Gh. Ghdorghiu-Dej". L-au cîntărit: 
erau 21.000 kg.

Tinerii sînt mulțumiți — rodul stră
daniei lor va servi la plămădirea mul
tor șarje de oțel pe care mîinile har
nice ale muncitorilor din întreprinde
rile prelucrătoare îl vor transforma 
în strunguri, tractoare, locomotive.

Corespondent 
ILIE ROȘIANU

Primele spectacole in care a apărut în 
turneul acesta sânt cele în care a inter
pretat rolul lui Tai Ho — mica dansatoare 
eroină clyneșă djn taletyi^.Macul Roșu” 
de Rdiihoid j C-Jiqr. |. 1 |

Susținută de parteneri ca Juri'Gta&nan 
și Vladimir Levașov, soliști ai Teatru
lui Mare Academic de Stat al U.R.S.S. și 
de soliștii, corpul de balet, orchestra Tea
trului nostru de Operă și Balet, Olga Le
peșinskaia a dăruit publicului spectator 
clipe de neuitat, de înaltă desfătare ar
tistică. Despre interpretarea Olgăi Lepe
șinskaia s-ar putea scrie nespus de multe, 
urmărind concepția generală, urmărind 
fiecare dans în parte, sensul fiecărei miș
cări. Pentru că, într-adevăr, la ea fiecare 
mișcare are un sens în ansamblul gene
ral; fie să sublinieze teama de Li Șan-fu, 
unealta trădătoare a colonialistului Boss, 
fie respectul, am putea spune chiar evla
via, cu care-1 privește pe 
vietie, fie bucuria din visul 
rită de nimic, fie clocotul 
scena în care e pusă să-l 
căpitanul sovietic, ș.a.m.d.

în concepția Olgăi Lepeșinskaia, Tai Ho 
apare de o simplitate și candoare unică. 
Micuța dansatoare din port, legată și în
drăgită da oamenii simpli, exploatată și 
brutalizată crunt de Li Șan-fu și Stă
pânii lui — apare la început lipsită de 
forță, de împotrivire. Apoi, sub binefăcă
toarea înrâurire a evenimentelor prilejuite 
de sosirea vasului sovietic care nu numai 
că aduce muncitorilor chinezi ajutorul 
sindicatelor din U.R.S.S. dar și spiritul 
moralei comuniste, oameni sovietici cu 
un suflet înalt, cu concepția lor înaintată 
despre respectul datorat unui popor, oa
menilor simpli, Tai Ho trece de la umi
lință la conștiință. Dintr-o ființă supusă 
devine o eroină. A grada această trecere, 
a nu face nimic forțat, a păstra conturu
rile specifice aceleiași individualități 
general, deși atitudinea față de viață 
schimbă radical — iată un țel greu 
atins. Și Olga Lepeșinskaia a dat o 
zolvare plină de naturalețe care te 
mește intr-adevăr. De la început pînă la 
sfârșit simți că ai de-a face cu același 
personaj, cu aceeași sensibilitate, cu ace
eași puritate sufleteasca, cu același umor 
copilăros. în același timp îți dai seama de 
schimbările survenite în psihologia și ca
racterul eroinei, schimbări, în fond esen
țiale.

Și întreagă această concepție este întru
chipată cu. mijloace coregrafice într-ade- 
văr excepționale. Olga Lepeșinskaia a 
ajuns la învingerea aparentă a legilor gra
vității. Nu e vorba numai de ușurința și 
iuțeala mișcărilor care adesea aduc amin
te de cele ale unei păsărele ci și de în
treaga atmosferă aeriană, de basm parcă, 
pe care o degajă făptura ei. Fără exage
rare se poate spune că adesea ai impresia 
că nu pământul este cel care o susține 
ci că mediul ei este aerul sau o nevăzută 
apă în care plutește. Există aici o măies
trie tehnică excepțională pe care bale
rina și-a ânsușit-o la mărea școală a ba
letului sovietic, care duce mai departe 
gloriosu; stindard ai școlii coregrafice 
ruse.

Această măiestrie —• perfecțiunea piru
etelor, a salturilor sau pointelor ș.a.m.d. 
nu e folosită niciodată „în sine", ci este 
întotdeauna subordonată redării sensului, 
gîndurilor, simțămintelor eroinei. Asta 
atît în dansurile chinezești propriu zise 
ale gingașei Tai Ho cît și în ansamblul 
rolului.

Ceea ce apare evident oricărui specta
tor cînd o vede evoluînd pe Olga Lepe
șinskaia, este marea ei sensibilitate mu
zicală. Nu e vorba de perfecta mulare a 
mișcărilor pe muzică cî de sezlsarea și 
întruchiparea coregrafică a tuturor nuan
țelor muzicii. Astfel, de pildă, adesea 
când vocile secundare răsună în orchestră, 
Olga Lepeșinskaia redă cu întreg corpul 
sensul liniei mari melodice și dă expresie 
cu mîinile, degetele sau printr-o mimică 
perfect interiorizată. Grație Olgăi Lepe-
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ceau bine înțeles ca argument și statura 
balerinei, aidoma delicatelor chinezoaice 
și ’grația deosebit de fină amintind de 
dantela statuetelor de jad. Alții se înver-, 
șufr.au să susțină’ dă îfi Parașa arta dan
satoarei apare mai pregnant de sub chi
pul tinerei eroine pușchiniene. Vom arăta 
gț.ici „și cîteva din argumentele celuț de al

căpitanul so- 
ei, nestinghe- 
sufletesc din 

otrăvească pe

în 
se 
de 
re- 
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prin ăsență o eroina lirică. 
Povestea înflăCăratei ei iubiri pentru mo
destul Evgheni este singurul izvor de un- 
de-i putem cunoaște sufletul, viața. Dan- . 
satoarea are aici rolul de a combina cu 
ajutorul alfabetului dansului, al mimicii, 
nu numai fraze prin care să exprime con
ținutul sentimentelor și gîndurilor eroinei, 
ci o adevărată poezie, plină de imagini 
emoționante, de versuri armonios îmbi
nate. Și Oiga Lepeșinskaia se dovedește 
a fi o adevărată maestră a poeziei dan
sului. Datorită ei dragostea Parașei pune 
mereu în lumină multiplele însușiri ale 
acestei curate făpturi. Dacă la început 
Parașa te convinge de încântarea întîl- • 
nirli cu omul drag, de bucuria de a-i că
dea fericită în brațe, de a soarbe vorbele 
lui, mai târziu ea arată neliniștile aștep
tării. îngrijorarea în fața unei negre pre
simțiri, disperare atunci cînd Evgheni e 
surprins de o groaznică furtună.

Uimitoare sînt la ea plasticitatea și ex
presivitatea mișcărilor. Nicicînd nu te-ai. 
putea' mai bine convinge 
corpului omenesc decât 
sculpturală a mâinilor și 
mișcare, săriturile ușoare, 
care Parașa exprimă simțămintele inimii 
ei care parcă a prins aripi, grația mișcă
rilor cînd e purtată pe brațe de Evgheni, ' 
sau unduirile ca de zefir ale brațelor în 
dansurile cu prietenele. Tehnica . Olgăi 
Lepeșinskaia are puternic imprimată ex
presivitatea baletului clasic rus în care 
fiecare gest este închinat sublinierii ideii 
mari, generale, a rolului. Nu amintim de- 
cît dansul Parașei când în sufletul ei își ' 
face loc presimțirea nenorocirii care avea 
să urmeze. Figurile sînt aceleași ca cele 
executate cu puțin timp 
umbră abia perceptibilă 
întunece elanul dansatoarei, 
sînt de data 
somnambule, 
simțiri. Asta 
mul tinereții 
fel de veselă 
revine apoi și în clipele revederii lui Ev
gheni și arta dansatoare; imprimă un in
tens dramatism luptei cu presimțirea.

Parașa e rusoaică, profilul ei moral e 
profilul femeii ruse ale cărei însușiri de 
preț Pușkln le-a turnat în chipuri de 
neuitat. O notă foarte caracteristică Ol
găi Lepeșinskaia în Parașa este tocmai 
coloritul profund popular pe care l-a dat 
personajului. Astfel optimismul, vioiciu
nea, umorul ei, e specific poporului, fe
meii ruse. înflăcărarea, curățenia sufle
tească,. generozitatea, bunătatea au ceva 
din chipurile pictate de Repin, Suricov, 
sau din motivele muzicale care-o zugră
vesc pe Antonida, fiica lui Ivan Sustain 
din opera lui Glinka. Nu numai în dan
surile cu prietenele ei când muzica are 
motive de dans popular, cj în fiecare 
mișcare sau atitudine dansatoarea nu uită 
o clipă caracterul acesta al eroinei. Și așa 
povestea Parașei apare deosebit de con
vingătoare, spectatorul participând din . 
plin -la zbuciumul ei sufletesc.

Datorită marii expresivități a dansului, 
chiar cînd Olga Lepeșinskaia apare sin
gură în scenă n-a; nici un moment im
presia că se pierde pe marea scenă a 
Teatrului de Operă și Balet. Puternica . 
trăire a sentimentelor prin dans, elanul, 
ritmul dansului susținut la aceeași inten
sitate, umplu perfect cadrul, se transmit 
încontinuu spectatorilor.

Creația Olgăi Lepeșinskaia în „Călăre
țul de aramă" poate fi asemuită cu un 
adevărat poem al baletului. De aceea e 
imposibil să spunem cine are dreptate în 
discuție. Un lucru e cert: că arta unei 
mari dansatoare cum e Olga Lepeșinskaia 
răzbate năvalnic de sub pojghița oricărui 
rol, oferind cu dărnicie clipe de încântare.

C. TEODORW 
SUZANA VDINESCU

de frumusețea 
admirînd linia 
picioarelor în 
diafane, prin

înainte, dar o 
vine parcă să 

Mișcările-1 
asta mecanice, ca ale unei 
poartă pecetea negrei pre- 
un moment doar și optimis- 
învinge. Parașa se joacă la 
cu prietenele ei. Presimțirea

La început a stat rezemat de fereastră 
și a privit visător, fără țintă, depărtă
rile. După aceea, a început să scrie o 
scrisoare. Nu «nai încăpea nici-o îndoială: 
era îndrăgostit... Acesta era adevărul. Și 
secretara inginerului șef, neliniștită, a- 
proape îndurerată, înțelegând dintr-o dată 
tot tragismul acestor constatări relative 
la superiorul ei direct, se reîntoarse în 
birou-i micuț și începu să deseneze alter
nativ pătrățele albe și negre pe marginea 
registrului de „intrări și ieșiri-corespon- 
dență".

In acest timp, inginerul șef se uită la 
ceas, văzu că-i aproape de șapte și din
tr-o dată, nemulțumit parcă, mototoli 
cu-n gest nervos cele două coli albe pe 
care n-apucase să aștearnă decît: „Dra
ga mea Vali..." și le aruncă în coșul cu 
hîrtii.

Apoi obosit, puțin mâhnit, își trecu 
mina peste frunte, prin păr, murmură un : 
„dracu s-o ia de scrisoare" și se gândi 
că peste puțin avea să înceapă o nouă zi 
d« muncă, din nou tractoare, mașini, for
fotă. telefoane... Ce bine ar fi dacă s-ar 
pricepe să înfățișeze .toate acestea... Ce 
scrisoare ar mai ieși! Nu una, zece ca Vali 
ar putea fi convinse ! Și — cine știe — 
nici încurcătura poate n-ar mai fi fost, 
nici îndoiala, nici starea asta de spirit... 
Oftă. Cine ar fi crezut ? Tocmai el să fie 
amestecat într-o asemenea poveste în
curcată. Șj cînd te gîndești de la ce por
nise 1 Numai din cauza ei... Numai a ei...

încercase de câteva ori să-și analizeze 
situația — cum îi plăcea Iul să zică — 
științific, dar tot nu se lămurise. Se în
trebase de o mie de ori; avea el dreptul 
să aibă logodnică ? Avea ! întîi că era tî
năr — n-avea nici treizeci de ani <— apoi

*) Din volumul în pregătire la Editura 
Tineretului — „încă nu au înflorit merii" 
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DOREL DORIAN

încurcătură*
pentru că — ce importanță că unii n-o 
vorbeau tocmai de bine pe Vali — el o 
iubea totuși tare mult. De ce nu se în
sura ți el atunci, ca toți oamenii ? Ei 
bine, tocmai de aci începea încurcătura. 
Și ea ar fi vrut să se mărite — cică-1 și 
iubea — numai că ea ar fi vrut ca el 
după nuntă, să se mute definitiv în Bucu
rești. Și tocmai asta nu se putea deocam
dată... El fusese numit inginer șef pe 
șantier. Logodnica-i numai logodnică, iar 
șantierul e totuși șantier : fără inginer șef 
nu se poate. Șj dacă cei de sus avuseseră 
încredere în el, atunci trebuia să-și merite 
încrederea.

De dimineață, de îndată ce secretara 
i-aducea corespondența și i-o lăsa regle
mentar pe birou, inginerul șef simțea 
cum îl cuprinde un fel de nerăbdare, de 
neliniște, un început de bucurie... Din 
cauza aceasta nici nu mai observa, nici 
nu căuta explicații pentru zîmbetul trist 
al secretarei care bănuise, pe semne, încă 
de mult cîte ceva... De îndată ce se în
chidea ușa în urma ei — altminteri în
țelegeți nu se putea, ar fi ieșit vorbe — 
se grăbea să caute cu înfrigurare prin 
toată mapa dacă nu se nimerise cumva 
printr-însa vre-o scrisoare particulară de 
la București.

Păi să-l fi văzut cineva în aceste clipe 
cum pune chestiunile personale înaintea 
celor de șantier, ar fi înțeles desigur ar 
fi înțeles... faumai Vali... eh, Vali! Chiar 
Și-n scrisoarea pe care o primise în di
mineața aceasta ea din nou începuse: 
„Că așa ești tu, că nu mă iubești, că dacă 
m-ai iubi ai’ lăsa la o parte șantierul, dar 
pe semne că ți-ai găsit o alta, și nici nu 
vrei să mai știi că eu nu pot trăi fără 
tine..."

Inginerul-șef își aprinse o țigară, trase 
spre el cîteva dosare și începu nervos, 
supărat, să răsfoiască vraful de cereri și 
scrisori din ziua aceea.

„...Subsemnatul Vătafu Alexandru, vă 
rog să mă învoiți să plec în concediu le
gal încăpând din ziua..."

Vătafu? Care Vătafu ?... Aha, acel de 
la turbine ! Păi atunci nu se poate... Acolo 
e tocmai acum lucrul în plin. Va trebui 
să-l cheme și să-i explice că trebuie să 
mai aștepte. Nu se poate. Ori ce s-ar 
zice, nu se poate... Și când te gîndești — 
Vali susține că șantierul nu te leagă de 
el și că poți face ce vrei...

Trecu la cererea următoare.
„Eu, Costea Dumitru aș vrea să mă 

transfer la secția ateliere căci doresc să 
mă calific strungar deoarece am motive 
importante, respectiv îmi place încă de 
mic..." Inginerul șef, prinse a zâmbi. Si
gur, dacă are băiatul tragere de inimă — 
și scrise în stânga cererii, în colț: „De 
acord" — și-i trecu prin minte că -n-ar 
fi rău să-i trimeată cererea și lui Vali să 
vadă și ea ce înseamnă pasiune... și încă 
de mic.

„...Vancea Petre, de profesiune șef 
transporturi, propun cu încredere ingine
rului șef un nou sistem de transport de 
materiale pe baza unui grafic complex 
care după cum reiese din schițele alătu
rate..."

Inginerul șef privi multă vreme schi
țele, îndreptă ceva cu creionul pe una 
din ele, se uită din nou la cerere, la 
schițe, apoi scrise pe- spatele Jjîrtiei, vre
me de cîteva minute, o poveste lungă din 
care se înțelegea că propunerea lui Van
cea e foarte bine venită, că aduce o 
mare economie, că el o sprijină călduros 
și că o înaintează spre imediată rezolva
re comisiei dp inovații. Se opri apoi și 
reflectă cu durere că nu există o comi
sie de inovații și pentru propuneri sen
timentale...

Intr-o altă cerere, Voicilă, de profesiu
ne inginer, atrăgea atenția asupra întîr- 
zierii aprovizionării cu materiale ...„lucru 
care va duce"... iar mai departe, o fată 
semnala în scris inginerului șef ca atît 
la barăci cît și-n camerele individuale ar 
mai trebui pentru îmbunătățirea condi 
țiilor de viață, să se instaleze difuzoare 
dacă nu chiar aparate de radio, căci alt

minteri oamenii ee plictisesc, mai ales 
cînd sînt singuri, „de pildă noi cei necă
sătoriți"...

Inginerul șef, chemă la telefon pe di
rectorul adjunct și-i propuse să se ocupe 
personal, neîntîrziat, pentru că de mult 
era încă vorba... și pentru că pricum, e 
o problemă vitală. Iar în ultima cerere, 
Marin Virgil „ruga pe tovarășul inginer 
să-i aprobe la bloc o cameră individuală 
deoarece în curînd îi vine soția. Roagă să 
nu-i fie refuzată cererea deoarece statul 
nostru democrat popular pune mare ac
cent pe viața de familie..." Inginerul șef 
zimbi trist, apoi scrise pe cerere „să i 
se dea imediat o cameră individuală" și 
rămase multă vreme pe gânduri... Dacă 
ar ajunge și el de-acu la cameră... Dar ce 
să-i faci ? Dacă Vali vrea numai în Bucu
rești... Probabil... Eh, Vali, Vali...

Intr-un tîrziu își reveni și reîncepu cu 
răbdare să citească și corespondența ve
nită de la trust.

„Conducerea trustului este în întregime 
de acord cu planul de reorganizare al 
șantierului propus de tov. inginer șef — 
ei vezi, și Vali zice că pe el nu-1 ia ni
meni în seamă pe șantier — fiind con
vinsă că aceasta va duce la o creștere a 
productivității și la scurtarea timpului ne
cesar construcției. Tovarășul inginer șef 
este rugat să supravegheze personal a- 
ceastă reorganizare, deoarece ea va servi 
în viitor ca model..."

întrerupse scrisoarea venită de la trust 
se gîndi la cuprinsul celei primite de la 
logodnică și se pomeni întrebînd eu voce 
tare : „De ce nu vrei să înțelegi ?“ iar 
apoi mai încet, aproape șeptit, din nou : 
„De ce n,u vrei... ?“

Se mai uită la o scrisoare în care j se 
atrăgea foarte serios atenția că ultimul 
termen pentru trimiterea la trust a situa
ției realizărilor pe luna în curs...

Apoi, plecă pe șantier. Trecu pe la sec
ția electrică, se interesă în amănunțime 
de ce întîrzie montarea separatorilor, se 
certă cu șeful secției pentru că un om 
lucra la înălțime fără centură de sigu
ranță, și se întoarse din drum să-l întrebe 
pe Gavrilescu dacă a primit de la dispen
sar medicamentele pentru copil. în timp 
ce se îndepărta își imagină că și Vali ar 
putea fj bolnavă și că totu-i un pretext 
ca să nu.-l neliniștească pe el... Nu 
cumva ?

Cînd intră la turbine, băieții se dădură 
la o parte și-i făcură loc și într-o clipită 

se răspândi peste tot, cu respect și cu un 
fel de voie bună, „a venit șeful".

Numaj un băiat nou, sosit de curînd 
pe șantier privi îndelung după el, făcu o 
mutră dezamăgită v$zîndu-l atît de lung 
și de deșirat și spuse ca pentru el „Nu-i 
grozav". »

î— Chm njă ? — repezi. un gltul — 
tu vorbești? Să-l fj văzut cînd a fost 
incendiul... Atunci să-l fi văzut! Și să 
nu te prind că mai deschizi gura, papă- 
lapte ! Ce pricepi tu ? In primul rînd să 
vezi ce cap are... și se mai vorbește c-ar 
mai avea și o logodnică, la București, 
mie-n sută...

La cota 8, Inginerul șef se opri să se 
sfătuiască cu un consilier sovietic asupra 
posibilităților de încălzire a sălii de tur
bine „ceea ce ar îmbunătăți simțitor con
dițiile de lucru iar oamenii... (dar oare 
Vali o fi având lemne?), fără îndoială că 
nici nu s-ar mai îmbolnăvi..." La plecare, 
se mai uită odată prin secție, îi salută pe 
băieți și trecu spre cazane. Aci, se supără 
și se înfurie peste măsură că tehnicianul 
Radulescu nu-și vede de lucru și-i Ceru, 
ca numai decît după amiază, să vină la 
sediul organizației de partid „pentru că 
am impresia că uiți că ești și candidat..." 
(curios, Vali nici nu i-a mai scris ; ea 
oare a fost primită ?...).

întoreîndu-se spre birou se gîndi că nu 
procedase totuși bine cu Rădulescu că ar 
fi trebuit poate... îi trecu priji minte chiar 
să se reîntoarcă, dar nu... autoritatea, 
unde ar fi fost atunci autoritatea?... și, 
oricum, chiar față de Vali ar fi trebuit 
să fie mai autoritar... O să-i scrie că-i 
ordonă să vie !

Ajuns la birou își scoase carnețelul, își 
notă unele observații, imele sarcini ur
gente și se gîndi din nou serios, foarte 
serios, cum de nu înțelege Vali că de el 
e nevoie pe șantier, pentru că orice s-ar 
spune...

După amiază, după orele de program, 
se duse la ședința de lansare a planului. 
Explică băieților cu răbdare cum avea să 
fie cu reorganizarea, ce aveau ei de rea
lizat. in următoarele 30 de zile, răspunse 
Ia întrebări, se înfurie că-i zgomot în 
fund și recunoscu că într-adevăr la prînz 
fusese iarăși mîncare proastă la cantină. 
Și se bucură — ce no-roc — că Vali nu 
știe...

La urmă vorbi cu înflăcărare de cins
tea de a fi tînăr constructor și de inimile 
băieților care trebuie să ardă de dragoste 

pentru șantier. Băieților le plăcu tare 
mult povestea cu inimile, aplaudară înde
lung și numai Leniuța în fund, care au
zise și ea unele vorbe de la secretară — 
„pe care știu eu ce-o doare" — se gîndi 
cum dracu o fi logodnica inginerului, aia 
de la București,, și își răspunse singură că 
fără îndoială .nu-i prea deșteaptă fiifidcă 
așa om,' ășâ'om... Și bftă cum oftează fe
tele la optsprezece ani. Și-și mai aduse 
aminte că la plecarea din sala turbinei 
inginerul șef o salutase parcă mai întâi 
pe ea, orice-ar spune secretara...

Seara tîrziu, la inginerul șef în birou 
mai ardea lumina. Secretarul de partid 
intrase de acum de două ori să-i spună 
„tovarășe. îți distrugi sănătatea Șj dacă 
te mai găsesc peste un sfert de oră aci, 
te pun în discuție"...

— Dar dumneata tovarășe Călin ?
— Păi eu, eu veghez ca alții...
— Bine, bine. — și rise — îs de acord ; 

peste o jumătate de oră am să plec. Sau 
mai bine zis plecăm... '

Inginerul șef își strînse planurile de pe 
birou, le închise în dulap și se întrebă : 
„oare să înceapă din nou scrisoarea că re 
Vali ?... Dar în fond ce să-i scrie, ce 
să-i răspundă ? Evident, esenția ul ar fi 
fost s-o convingă, să-î vorbească de mun
ca lui, s-o facă să prețuiască șzrrtic; ul 
Dar cum? își trecu din nou obosit m’na 
prin părul răvășit și reflectă din nou cu 
amărăciune ; Eh, doamne, dacă ar fi 
putut el să scrie despre băieți, despre 
munca lui, despre șantier, așa ca ta scrii
tor, ar fi fost ușor, ar fj convins-o... Și 
nu una, zece ’ Vali ! Dar așa ? Cum să-i 
scrie ?

Cineva care ar fi intrat în clipa aceea 
în birou și i-ar fi văzut fața amărîtă, 
preocupată, obosită, ar fi crezut că șan
tierul se găsește într-o situație disperată, 
tragică, de neîndreptat... Dar să știți, eu 
cred mai departe că toată încurcătura 
vine doar de la logodnică... Deși — dacă 
e să mă credeți iarăși pe mine — nici 
n-ar putea fi numită încurcătură ; pen
tru că în fond ce-i povestea asta ? Ta
paj pe teme sentimentale ? Se vede cît 
de co’o că Vali...

• ••Și aici aș putea să termin povestirea 
cu o telegramă pe adresa inginerului șef: 
„Sosesc miercuri. Așteaptă-mă. Vali".

Autorul acestor rânduri fiind însă un 
cetățean care nu se pretează la soluții ief
tine iar Vali nefiind cîtuși de puțin obiec
tul acestei schițe am preferat să nu lun
gesc povestirea si să mă opresc aici.
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Din experienfa Comsomolulul

Grupele de Comsomol 
ajutoarele noastre

S=a întîmplat la o sondă

cinci 
preo-

Aa putea tl între
bata dacă cunosc pe 
fiecare tânără mun
citoare. pe flecare tî
năr muncitor din 
secția noastră. Doar 
la mașinile noastre muncesc vreo 
sute de oameni. Oare pot cunoaște 
cupările fiecăruia, durerile și bucuriile 
fiecăruia ? Oare pot ști dacă are nevoie 
careva de vreun ajutor ?

Nici eu și nici unul din membrii birou- 
lul nostru nu am putea răspunde afir
mativ la aceste întrebări. Șl totuși, noi 
împreună, îi cunoaștem pe toți. Și secretul 
constă nu în aceea că eu, personal, sau 
alți membri ai biroului găsim timp să 
stăm de vorbă cu toți, ci în aceea că noi 
avem multe ajutoare de nădejde. Aceste 
Ajutoare sînt organizatorii de grupe, gru
pele de Comsomol.

La secția noastră de filatură avem 14 
grupe, fiecare fiind compusă din cîte 9 
pînă la 23 comsomoliști. în birou sînt 
aleși comsomoliștii cei mal activi. Ei se 
Interesează de felul cum sânt repartizate 
sarcinile în grupe, ajută organizatorilor 
de grupă la întocmirea planurilor de 
muncă, luptă împreună cu aceștia pentru 
îndeplinirea sarcinilor. Atunci cînd în
tocmim planurile de muncă ale întregii 
organizații de secție, noi ținem seama 
neapărgt de propunerile grupelor. Astfel, 
la propunerea organizatoarei de grupă 
Maria Voronțova, noi am organizat vi
zitarea fabricii ,,Kalinin”. Acolo am aflat 
multe lucruri interesante și folositoare. 
Fetele. noastre vor ține mint© multă vre
me convorbirea prietenească ce au avut-o 
cu renumita țesătoare Serafima Kotova, 
care ne-a povestit despre munca el, des
pre metodele pe oare le folosește pentru 
a obține o înaltă productivitate și produse 
de calitate superioară.

în prezent, noi am prevăzut în planul 
nostru vizitarea altor întreprinderi textile 
precum și a unor uzine de mașini-unelte, 
combinate de produs© alimentare, șan
tiere.

Ca la orice întreprindere, biroul nostru 
își desfășoară munca în cîteva domenii. 
Astfel de pildă, Nikolai Sadov, membru 
în birou, răspunde de activitatea sportivă 
fa grupe, Valentina Medvedev© — de 
munca culturală de masă, Tania Isacen- 
kova conduce munca cu copiii, Nina Ple- 
șakova se ocupă de toate problemele le
gate de viața "de flecare zi a tineretului, 
Lida Țapina răspunde de învățămîntul 
politic al comsomoliștilor, Varea Zinovie
va răspunde de problemele de producție 
iar Rita Șiriaeva — de munca organiza
torică. Cu toate acestea, succesele lor ar fi 
extrem de neînsemnate dacă ar face totul 
singuri. Fiecare membru al biroului are 
în grupe comsomoliști care îndeplinesc 
sarcini concrete.

Mai este o chestiune importantă. Varea 
Zinovieva răspunde de pildă, de pro
blemele de producție. Cu ajutorul acti
vului său, ai tinerelor filatoare Novod- 
vorskaia, Sakina și al altora, ea acordă 
o mare-atenție mobilizării tineretului în 
întrecerea socialistă pentru o producție de 
bună calitate și economii de rpateriale. 
Dar Zinovieva și activul ei nu se limițea- 
ză numai la problemele de producție.''Ei 
înțeleg că o condiție. foart© importantă 
pentru munca în secție în afară de cunoș
tințe și deprinderi, în. afară de străduința 
personală a fiecărei fete, este viata ei 
personală, modul în care se odihnește, 
felul cum folosește timpul liber. Atunci 
cînd este necesar Varea se adresează Ni
ne! Pleșakova care se ' ocupă de proble
mele vieții de zi cu zi a comsomoliștilor, 
se sfătuiește ce trebuie de făcut, pentru a 
ajuta pe muncitoarea respectivă.

între sarcinile tuturor membrilor birou
lui, indiferent de munca pe care o duc 
există o -Strânsă legătură. Tot așa 
strîns sînt legate sarcinile activului din

Anna Vîsoțkala 
organizatoare de Comsomol a secției 
de filatură ............ "

de

Cooperatorii și-au sporit succesele
Membrii cooperativei de producție meș

teșugărească „7 Noiembrie1* din orașul 
Giurgiu au obținut însemnat© succese în 
muncă.

Planul producției globale pe trimestrul 
I a fost realizat în procentaj de 133 la 
sută. De la data de 30 aprilie cooperatorii 
dau produse în contul anului 1956.

In ultimul timp, pentru a se putea asi
gura o cît mai bună deservire a populației, 
s-au înființat noi secții; două în oraș, una 
în satul Frățești și alta în satul Braniștea. 
De asemenea s-au înființat trei centre 
model, un centra pentru confecții bărbă
tești, unul pentru confecții de dame și un 
centru special pentru tineret.

încă de la vîrsta pionierească tinerii sînt preocupați de viitoarea lor pro- " 
fesiune. Ei vor să cunoască activitatea în uzină, vor să facă cunoștință cu dife- ” 
rite meserii pentru a se orienta astfel în spre o muncă care să le placă, să-i 
atragă.

în fotografie un grup de pionieri din Tîrgoviște s-a întîlnlt cu strungarul / 
Constantin ” illt che, Erou al Muncii Socialiste, care le vorbește despre munca sa.

Foto: Agerpres. 1

a fabricii „Frunze1* din 
Moscova

grupa, independent 
de munca pe care a 
primit-o fiecare com- 
somolist. Tocmai a- 
ceastă legătură ne
mijlocită ne ajută să 

vedem totul, să cunoaștem totul și să In
tervenim la vreme atunci cînd e nevoie.

De atunci, de cînd centrai muncii com- 
somollste a devenit grapa, noi am reușit 
să îndreptăm multe lipsuri. înainte, adu
nările noastre de Comsomol erau foarte 
seci și plictisitoare. Noi nu cunoșteam 
bine pe tineri, priveam „de sus” toate 
preocupării© lor. Acum adunările noastre 
se desfășoară mult mai interesant, noi 
dezbatem problemele care frămîntă între
gul tineret, iar hotărîrlle sînt discutate 
cu înflăcărare de toți.

Cum am obținut noi acestea ? La una 
din consfătuirile organizatorilor de gru
pă s-a încins o discuție plină de însufle
țire despre adunările de Comsomol ale 
grupelor. La această consfătuire au ieșit 
la iveală o serie de .probleme pe care noi 
nici nu le-am bănuit.

Printre altele a reieșit că temele adu
nărilor nu trebuie să fie neapărat in
dicate ,,de sus". Comsomoliștii înșiși pro
pun de multe ori probleme care pot fi 
discutate în colectiv.

Consfătuirile cu organizatorii se țin la 
noi de regulă, cel puțin odată pe lună. 
Despre ce discutăm ? Despre problemele 
cele mai arzătoare, despre felul în care 
pot fi îndreptate părțile slabe ale mun
cii noastre. De aceea aceste consfătuiri 
sînt consacrate problemelor de produc
ție, problemelor vieții de fiecare zi a ti
nerilor, nivelului cultural al activului de 
Comsomol, problemei repartizării sarci
nilor în aș© fel ca fiecare comsomolist 
să îndeplinească cîte o sarcină interesan
tă. La acest© convorbiri noi invităm ac
tiviști de partid, maiștri, ingineri, inova
tori în producție, conducători al cercuri
lor de artiști amatori. Noi ne străduim ca 
problemele discutate aci să fie cunoscute 
de fiecare tînăr muncitor.

De curînd, la una din consfătuiri, com- 
somolișta Tania Isacenkova și-a împăr
tășit experiența căpătată în munca cu 
copiii. La fabrică Tania este cunoscută 
ca o bună instructoare de pionieri. Din 
inițiativa ei, flecare grapă patronează 
casele und© locuiesc muncitorii fabricii 
noastre. Comsomolistele organizează cu 
copiii jocuri, excursii, le citesc cărți, se 
interesează de felul cum trăiesc aceștia, 
cum învață. Copiii au îndrăgit mult pe 
prietenii lor mai mari, se simt atașați 
de ei.

Multe grupe de Comsomol mențin le
gătura cu cei care au plecat pe pămîn- 
turile înțelenite. La propunerea tinerilor 
noi am organizat o adunare consacrată 
problemei valorificării pământurilor vir
gine și înțelenite. După această adunare 
tinerele muncitoare Ralsa Lobikova și 
Jenia Cerkasova și-au exprimat dorința 
de a munci pe pământurile înțelenite și 
au cerut să fie primite în Comsomol.

în grupele noastre s-a născut încă o 
inițiativă frumoasă. Fabrica noastră este 
vizitată deseori de elevele din clasele 
superioare ale Școlii nr. 630. Comsomo- 

■ listele s-au oferit să arate elevelor cum 
muncesc filatoarele, țesătoarele și în 
timpul lor liber le ajută să-și însușească 
această profesie. La cererea comsomoliș
tilor, maiștrii și șefii de brigăzi acordă 
elevelor un ajutor practic.

Pentru noi nu există probleme mărun
te. Tot ceea ce facem noi ar© importanță 
pentru tineret, întreaga noastră activitate 
are ca scop de a-1 antrena la participa
rea activă în producție și în munca ob
ștească, de a-1 chema să-și însușească 
cunoștințe, de a ajuta tineretul să-și alea
gă un țel luminos în viață. Și toate a- 
cestea noi le realizăm cu ajutorul gru
pelor, al acestor colective mici, dar unite 
și puternice, care la un loc formează ma
rele nostru colectiv comsomolist al fabri
cii.

Antrenați în întreceri socialiste lucră
torii au realizat economii în valcar© de 
16.492 lei. Din materialele economisite 
s-au confecționat și dat spre vînzare 745 
șepci, 116 pieptare-cojoace și 23 perechi 
pantaloni de doc.

Fruntași în întrecere sînt cooperatorii 
de la centrul de comandă nr. 6 care au dat 
confecții de cea mai bună calitate, au rea
lizat economii și au îndeplinit planul de 
producție în proporție d© 146 la sută. Cen
trul a primit drapelul de secție fruntașă, 
iar fruntașii — premii în valoare de 
3293 lei.

Corespondent 
OVIDIU GHERMAN

întâmplarea ce am să o povestesc mai 
jos g-a petrecut întocmai cu puțină vreme 
înainte, întruna din schelele petrolifere 
ale Moldovei. Astfel de lucruri se întâmplă 
rar în viața sondorilor, dar ele se păs
trează In amintirea lor multă vreme odată 
cu Imaginea luminoasă a celor c© făptu- 
iesc, din îndemnul Inimilor lor curajoase, 
minuni ca în basmele frumoase ale copi
lăriei noastre.

Era într-o dimineață de... dar ce nevoie 
avem de introducere cu descrieri... Fap
tele mărețe n-au nevoie de adjective și 
floricele.

La pancul de rezervoare 905, munca se 
desfășoară în ritmul obișnuit, de flecare 
zi. Acolo nu sînt eroi din acela ce luptă 
cu forța încătușată a petrolului, cu îndă
rătnicia straturilor pietroase sau nisipoa
se, cu viclenia apelor subterane. Aci sînt 
doar muncitori, tehnicieni, specialiști co 
privesc la ceasuri și indicatoare, stabilesc 
presiuni. Iată, în baraca distribuitorului 
de gaz-lift, brigadierul tehnolog suprave
ghează cu atenție manometrele; în biroul 
său, tînărul Inginer Filip PupezescU face 
însemnări în raportul zilnic. Muncă obiș
nuită — de bună seamă importantă — 
dar care nu cere eforturi deosebite, care 
nu dă prilej oamenilor să-și arate inimile 
lor viteze, de eroi. Și totuși...

Să urmărim pe tînărul inginer. Iată-1 
că se ridică de la masa sa. Și-a terminat 
însemnările ? Nu, a fost chemat la baraca 
distribuitorului. Este nevoie acolo de cu
noștințele și priceperea sa de tînăr ab
solvent al facultății. Oamenii au încredere 
în pregătirea lui și pînă acum ingine
rul a avut prilejul să îndreptățească 
această încredere.

în timpul acesta, în baracă se petrecea 
un lucru cu totul neobișnuit care va ră- 
mîne în amintirea oamenilor vreme înde
lungată. Din cauza presiunii ridicate, ca 
măsură de prevedere ventilul de la dis
tribuitor a fost deschis. Prin țeavă și-a 
făcut loc o presiune puternică. Totul ar 
fi rămas aici — după ce surplusul de 
gaze ar fi ieșit, distribuitorul ar fi închis 
la loc ventilul. Dar în calea suflului ne
stăvilit al presiunii, a fost prins un șu
rub slăbit din locul său, pe care forța 
gazelor l-a aruncat cu putere de peretele 
metalic al barăcii. S-a auzit un clinchet 
sec, a licărit o scînteie mică și în clipa 
următoare o bubuitură înfundată — ca 
trăznetul unei arme — a răsunat din ba
racă. Valuri mari de flăcări au cuprins 
baraca, au răzbătut prin ușă și ferestre 
afară.

— Foc !... Arde baraca..,
Strigătul acesta s-a răspîndit cu iuțeala 

unui fulger prin toată schela. O clipă to
tul a încremenit de spaimă. în parcul de 
rezervoare 905 a pătruns cel mai cumplit 
dușman al petroliștilor : focul ! Dinspre 
pichet au pornit în fugă pompierii. Focul 
se întindea cu repeziciunea unui fulger

■O'

Zece ani de la înființarea 
Institutului Medico-Farmaceutic din Tg. Mureș

De curînd, s-au împlinit zece ani de 
la înființarea Institutului Medico-Farma- 
ceutic din Tg. Mureș, institut cu limba 
de predare maghiară. Acest eveniment a 
fost sărbătorit în orașul' reședință a, Re
giunii Autonome Maghiare printr-o sesiu
ne științifică festivă. Membrii corpului 
didactic, studenții și personalul institu
tului au adresat Comitetului Central al 
Partidului o telegramă în care se spune :

„Cu ocazia aniversării a zece ani de 
la înființarea Institutului Medico-Farma- 
ceutic din Tg. Mureș, corpul didactic, stu
denții și personalul institutului își în
dreaptă gîndui către partidul nostru drag 
și exprimă profunda recunoștință pentru 
crearea și dezvoltare© acestui institut cu 
limbă de predare maghiară, rod al luptei 
comune a poporului romîn și a minori

INFORMAȚII
între 9 și 12 iunie va avea loc la Roma 

Congresul Ligii Naționale a cooperativelor 
din Italia.

La lucrările Congresului va lua parte o 
delegație a țării noastre din care fac parte 
tovarășii1 Dumitru Dumitrescu, președin
tele Comisiei de revizie a Centrocoop-ului 
și Maria Manovici, membră în comitetul 
executiv al Centrocoop-ului.

Anul școlar se va 
termina în curînd. 
Se vor încheia zece 
luni de cînd tovară
șa Zoe Pop s-a pre
zentat ca dirigintă în fața elevelor cla
sei a VIII-a F. a Școlii medii serale din 
Ploești.

— Sânt diriginta voastră. Va trebui să 
ne cunoaștem, să ne împrietenim și să nu 
ne ascundem niciodată lipsurile. Numai 
prin încredere reciprocă și stimă vom pu
tea lucra bine învingând toate greutățile 
începutului. Eu vă voi ajuta oricând veți 
avea nevoie...

Diriginta își dădea seama că nu e de 
loc ușor să lucrezi cu o clasă de eleve care 
ziua sînt în producție iar seara la școală. 
Nivelul lor de cunoștințe era foarte dife
rit : unele au întrerupt cursurile de 2—3 
ani, altele de 10—15 ani; unele între, timp 
au continuat să mai citească, altele însă 
au încetat de a mai cerceta cărțile de 
școală, s-au desobișnuit de a mai studia.

După cîteva săptămîni de școală, tova
rășa Pop a început să-și cunoască elevele, 
să devină din ce în ce mai apropiată de 
ele și să-și dea seama cum ar trebui re
zolvate problemele ce se ridică în fața 
clasei.. Așa de pildă, cînd frecvența la 
cursuri era scăzută, tovarășa Pop se stră
duia să ducă o muncă susținută pentru mo
bilizarea elevelor, se interesa de progra
mul lor de muncă, cînd era nevoie inter
venea la întreprinderi sau instituții pen
tru ca fetele să nu mai fie reținute peste 
program.

Eleva Elena Helhianu avea cele, mai 
multe absențe. Diriginta a căutat s-o facă 
să înțeleagă nu numai că e necesar să 
învețe ci să și frecventeze cursurile ; „în 
clasă înțelegi mai bine lecțiile, iar apoi 
acasă le poți aprofunda temeinic. Absen
țele nu sânt îngăduite chiar dacă ești ele
vă bună11. Vorbele dirigintei n-zau mers 
în vânt ; Elena și-a înțeles greșeala și 
a început să vină regulat la școală.

Un alt caz care a preocupat-o mult pe 
tovarășa Pop a fost cel al elevei Maria 
Mihăilescu. Deși muncește ca instructoare 
de pionieri.( ea nu respecta disciplina șco
lară. își sfida colegii și uneori chiar pro
fesorii, dînd răspunsuri obraznice. Nu-și 
pregătea lecțiile, uneori absenta de la 
ore, în clasă vorbea urît cu colegele. Se 
purta necuviincios cu profesorul Gheorghe 
Cosma, căutînd totdeauna să s© evidenție
ze prin cîte o întrebare nelalocul ei. Pentru 

necruțător. încă puțin și va ajunge la re
zervorul ce adăpostește în pîntecul său 
peste 25 de vagoane de țiței. Iar alături 
de el alto și alte rezervoare. Peste cîteva 
minute, cuprinse de dogoarea focului, re
zervoarele vor sări în aer și odată cu ze
cile de vagoane de țiței se va risipi în 
văzduh munca sondorilor de săptămîni 
în șir. Și țara are nevoie de acest petrol 
ca de sîngele ce pulsează prin vinele 
unui om sănătos:

Pe inginerul Fllip zgomotul și zarva 
stârnită de incendiu l-a surprins în dru
mul său către baracă. A văzut de departe 
flăcările și a înțeles într-o clipă primej
dia. Fără să. pregete, alergă cât îl ținu 
picioarele spre baracă. Ajunse acolo îna
intea pompierilor. Dar ce putea face el în 
fața uriașului avînt ce-și luase focul în 
cîteva minute ?

„Cineva trebui© să pătrundă înăuntru 
pentru a închide ventilul. Altfel11... — in
ginerul nu mai îndrăzni să gândească. Dar 
cine? Cercetă,într-o clipă fețele celor 
din apropiere.

— Focul crește — se aude o voce. A 
ajuns aproape de rezervorul cel mare.

N-a mai gîndit. A intrat in baracă prin 
valul de foc. într-o clipă, a simțit arsura 
pe mîinl. Mâna pe care o ținea la ochi 
s-a înroșit, haina s-a aprins. Doar eîțiva 
pași, mai sînt până la ventil. Cît de greu 
sînt ei de făcut ! Răsuflarea 1 s-a oprit 
și în corp i se strecoară o moleșală. Pi
cioarele îi tremură iar fața îi arde în vă
păi. încă puțin, numai un pas. Iată ven- 
tilul! Cu un ©fort ce numai voința sa pu
ternică i-a ordonat, mîinile i se prind pe 
ventilul. încins. Durerea i se înfige sfrede
litor în creier. Dar nu. nu mai simte 
nimic. Doar atît că ventilul, încleștat în 
degetele sale, începe să se răsucească, să 
se înșurubeze. S-a micșorat flacăra sau I 
se pare ? Cît este de greu să înșurubezi cu 
mîna arsă un ventil. Mai repede, mai re
pede...

Din baracă s-a auzit un strigăt. în prag, 
cu fața arsă, cu hainele sfâșiate, clătinîn- 
du-se, dar în ochi cu un licăr ce nu-1 poți 
vedea decât la eroi în clipa vreunei victo
rii a apărut Filip.

Zeci de brațe s-au întins spire erou și 
lacrimi erau în ochii bătrînilor petroliști 
ce văzuseră atîtea în viața lor. L-au dus 
pe brațe îmbărbătîndu-1, sărutîndu-1.

— Lăsați, nu trebuie. A fost doar da
toria mea. Oricare...

...Aici la parcul de rezervoare munca 
nu-i atît de grea, ca la sonde. Oamenii 
nu luptă cu îndărătnicia pămîntului și 
viclenia apelor. Tehnicienii privesc cea
suri și manometre, stabilesc presiuni... 
Muncă care nu cere de obicei eforturi 
deosebite. Cîteodată, însă...

După o corespondentă 
de COREL DODEANU

tăților naționale din patria noastră. Lu
crările sesiunii științifice au demonstrat 
legăturile profunde între oamenii de știin
ță romîni și maghiari, iar noi sîntem ho- 
tărîți să întărim și mai mult aceste legă
turi, pentru înflorirea patriei noastre co
mune, Republica Populară Romînă. Fă- 
cînd bilanțul realizărilor obținut© în acest 
deceniu,. ne angajăm în fața întregului 
popor, a partidului și guvernului să de
punem eforturi și mai mari pentru a pre
găti cadre de medici șl farmaciști de o 
înaltă calificare profesională pătrunși de 
conștiința patriotică a misiunii lor. Ne 
angajăm de asemenea să promovăm 
munca științifică în scopul asigurării 
unei mai bune asistențe medicale a oa
menilor muncii din patri© noastră, spre 
binele poporului”.

(Agerpres).

Miercuri 8 iunie, ministrul Afacerilor 
Externe, S. Bughici, a primit în audiență 
pe ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Polone la 
București, Jan Izydorczyk, în legătură cu 
apropiata depunere a scrisorilor de acre
ditare.

(Agerpres)DUPĂ ZECE LUNI DE ȘCOALĂ
că ea lipsise o perioadă de la școală, în
tr-o zj profesorul Cosma vru s-o exami
neze, împreună cu alte două eleve cer
tate cu frecvența. Maria însă răspunse 
foarte obraznic : „numai ou cu Georges
cu și Nenu snntem eleve în clasă ? Dacă 
e așa, puneți-ne doi și nu ne maj ascul
tați11. Această atitudine stîmi indignarea 
clasei. Mai fusese criticată și în alte dăți; 
acum însă au reacționat toate colegele, 
condamnînd felul elevei Mihăilescu de a 
privi îndatoririle școlare. Colectivul cla
sei era unanim în această părere. La în
ceput nu i-a păsat. Văzîndu-se mereu 
dezaprobată și dîndu-și seama de faptul 
că obrăzniciile sale în loc să o „ridice" 
în ochii clasei, nu-i aduceau decît critici 
severe, Maria a căutat să-și controleze ati
tudinea, să intre tot mai mult pe făga
șul adevăratei discipline școlare.

Dar în clasa a .VIII-a F diriginta a dat în 
scurt timp și peste cazuri pe care nu și le 
putea explica destul de bine și, cu toată 
experiența sa de pedagogă, îi venea greu 
să spună „așa trebuie să procedez11. Un 
astfel de caz era cel al Stelei Dan, o tînă
ră mereu retrasă, cu firea închisă. N-o 
auzeai participând la discuții, nici în 

'timpul recreațiilor, nici în timpul orelor 
cînd se dezbăteau diferite probleme ridi
cate de .profesori. Doar cînd era ascultată 
și nu știa lecția o auzeai răspunzînd sec 
sau uneori obraznic : „ce să fac dacă nu 
pot să învăț ?“

Eleva Dan lipsea dese ori de la școală 
și nu studia cele predate la cursuri dînd 
impresia că nu vrea să învețe decît atît 
oît să promoveze clasa.

în majoritatea lor, elevele dintr-a VIII-a 
F înțelegeau că ele trebuie să învețe, să 
muncească conștiincios nu numai în pro
ducție ci și pp băncile școlii. Cele bune 
erau îndemnate, să le sprijine pe cele mai 
slab pregătite, să le atragă în colectivul 
celor silitoare. Pentru nepăsarea sa, Stela 
a fost criticată de către colege. Dar la tot 
ce i se spunea ea răspundea invariabil: 
„nu pot face nimic mai mult11.

într-o zi, cînd neștiind nimic la litera
tură, tovarășa Zoe Pop i-a dat nota 2, 
Stela a plecat pentru moment capul, iar 
apoi a izbucnit:

— De ce am luat nota 2 7...

Corespondență telefonică

Ce au arătat alegerile din Sicilia
Paolo Pescetti

Corespondentul „Scînteii tineretului** 
la Roma

„Mă bucur alături 
de comuniștii sici
lieni pentru faptul că 
ei au știut, sub ata
cul tuturor forțe
lor reacționare, să-și 
mențină și chiar să-și consolideze pozițiile 
și așa puternice ale avantgardei comu
niste care se află în fruntea forțelor popu. 
lare progresiste". Aceasta a fost declarați-a 
lui Palmiro Togliatti privitoare la rezut- 
tatul votului care a avut loc duminică 5 
iunie în Sicilia, pentru alegerea parlamen
tului regional, votare la care au luat parte 
2.300.000 de alegători, adică o zecime din 
alegătorii din întreaga Italie.

Partidele de stingă, socialiștii și comu
niștii, au obținut împreună 707.919 voturi, 
adică 30,5%, realizînd atît ca cifră abso
lută cît și ca procente, rezultate superioa
re tuturor alegerilor precedente. Progre
sul înregistrat de partidele de stînga a 
cunoscut un ritm crescînd în fiecare din 
alegerile precedente din Sicilia, iar du
minică această tendință s-a confirmat din 
nou. De la 454.092 voturi realizate CU pri
lejul alegerilor politice din 18 aprilie 1948, 
comuniștii și socialiștii au trecut cu ocazia 
alegerilor pentru parlamentul regional din 
1951 la 644.752 voturi; apoi la alegerile 
politice din 7 iunie 1953 ei au obținut 
665.549 voturi; în sfîrșit duminica trecută 
ei au obținut 707.919 voturi. Deci în decurs 
de șapte ani forțele de stînga și-au sporit 
Cu 40% sufragiile obținute.

Partidul comunist cu cele 481.975 vo
turi și cele 20 locuri în adunarea regională 
și-a confirmat poziția sa ca al doilea par
tid din insulă. Partidul socialist al lui 
Nenni cu cele 225.944 de voturi și 10 locuri 
in parlamentul regional și-a confirmat 
poziția de al treilea partid de pe insulă 
în timp ce în ultimile alegeri se afla pe 
locul al cincilea. Valoarea acestor rezul
tate este cu atît mai remarcabilă cu cît 
se ține seama de condițiile în care s-au 
desfășurat aceste alegeri. Guvernul regio- 

• nai alcătuit din membri ai partidului de
mocrat-creștin și monarhiști și guvernul 
central alcătuit din membri ai partidelor 
democrat-creștin, social-democrat și libe
ral și-au mobilizat toate resursele împo
triva forțelor de stînga. Democrat-crcș- 
tinii și monarhiștij au răspîndit în ajunul 
alegerilor pe străzile din Salerno, jumă
tăți de bancnote de cîte o mie și de cîte 
cinci mii de lire. Alegătorii urmau să 
capete cealaltă jumătflte la sediile acestor 
două partide după alegeri în cazul unei 
.victorii a guvernului. Corupția, intimi
darea religioasă și terorismul ■— iată ar
mele puse în bătaie pentru a învinge 
forțele de stînga. „Maffia", banditism 
înarmat și condus de proprietarii feu
dali, nu s-a dat înlături de la nici o 
crimă. Cu cîteva zile înainte de ale
geri tînărui organizator sindical socia
list, Salvatore Carnevale, a fost ucis in 
mod sălbatic la Sciara, o comună cu 2.060 
de locuitori din provincia Salerno. Cu 
aceasta, numărul crimelor comise de 
„maffia" împotriva mișcării populare care 
luptă pentru reforma agrară, a trecut de 
100; 30 de conducători ai mișcării țără
nești au fost uciși pînă acum dar nici unul 
dintre asasini nu a fost arestat sau ju
decat.

Sicilia este insula în care în fruntea 
bandei sale, banditul Salvatore Giuliano 
a ucis și a rănit cu rafală de mitralieră 
la Portella del Finestre în ziua de 1 mai 
1946, zeci de țărani. Cine a ordonat acea
stă acțiune, cine a procurat bani și arme 
bandiților ? Aceasta nu se va ști proba
bil niciodată. S-a aflat totuși la procesul 
bandei lui Giuliano, că șeful acesteia a 
fost capturat viu de poliție și că a fost 
ucis pe loc. S-a aflat de asemenea că lo
cotenentul lui Giuliano — Gasparo Pis- 
ciota — se întîlnea cu regularitate cu ins
pectorul general al poliției din insula Si
cilia, care îi acordase un permis de trecere 
permanent. Se știe că înaltul funcționar 
al poliției care îndată după capturarea lui 
Giuliano a ordonat executarea sa în loc 
să-l întemnițeze în vederea unui proces 
care să se desfășoare în mod normal, a 
fost felicitat în mod public și auansat 
Aceste lucruri s-au petrecut pe vremea 

j cînd Scelba era ministru de interne. La 
] procesul lui Pisciota, locotenentul lui Giu

N-am să mai vin la școală !... Dacă iau 
hote rele de ce mai stau aici...

După toate acestea clarificarea situației 
în care se găsea eleva nu putea suferi 
amînare. Diriginta a început să caute a 
discuta cu Stela „cea retrasă11 să o întrebe 
despre diverse lucruri nelegate de școală, 
într-o seară tov. Pop își întîlni eleva la 
piață — făoînd cumpărături. Altădată o 
văzu ieșind grăbită dintr-un magazin.

— Nu- m-am preocupat îndeajuns s-o 
cunosc pe fata aceasta, se mustra diri
ginta. N-am făcut încă tot ce seîputea...

Deși nu întrezărea rezultatul strădanii
lor sale, tov. Pop a continuat să se inte
reseze mai mult de eleva Dan, să-i cu
noască preocupările pentru a ști cum să 
intervină, cum să o ajute. într-o dumi
nică profesoara a invitat-o pe Stela la ea 
acasă. Au discutat despre școală, despre 
diferite probleme personale ale Stelei.

încetul cu încetul acum lucrurile deve
neau mai limpezi. Stela era derutată. Ea 
e responsabila chioșcului farmaceutic a 
Gării de Nord din Ploești. Aici lucrează 
singură. De la lucru merge la școală, iar 
de acolo, cînd vine acasă, nu găsește pe 
nimeni cu cine să mai schimbe o vorbă, 
n-are cui să-i împărtășească bucuriile și 
necazurile sale. Moralul ei trebuia ridicat 
și înspre aceasta s-a îndreptat atenția di
rigintei. Pe de o parte ea o încuraja, pe 
de alta discuta cu profesorii să facă ace
lași lucru, bineînțeles fără a renunța la 
exigență.

într-o discuție cu tov. Pcp, întrebată 
despre prieteniile pe care le are, Stela a 
răspuns neașteptat:

— Am o singură prietenă, o farmacistă, 
întotdeauna îmi place să leg prietenii cu 
oameni mai pregătiți decît mine, oameni 
de la care am ce învăța.

Se desprindea de aici că totuși ea nu 
e străină de dorința de a învăța. Și pe zi 
ce trecea hotărîrea dirigintei de a o ajuta 
pe Stela era tot mai mare.

Formele de ajutorare a elevei Dan erau 
felurite. Așa de pildă Stela întâmpina mari 
greutăți la limba și literatura romînă, 
specialitatea tovarășei Zoe Pop. Eleva nu 
citea. Profesoara i-a indicat să studieze 
anumite capitole din Istoria literaturii ro
mâne pentru clasa a VIII-a urmărim’ o dacă

liano, acesta a refu
zat să declare tot ce ■ 
știa. In schimbul tă
cerii i s-a promts ap -- 
pașaport pentru 4 ■>
putea părăsi Italia.

După cîteva luni de închisoare insă Pis
ciota a fost găsit otrăvit. Printr-o curioasă 
coincidență la 24 de ore după această „în- 
tîmplare" dl. Mario Scelba a fost numit 
președinte al Consiliului de Miniștri, Un 
alt membru al statului major ai lui Giu
liano s-a hotărît atunci să vorbească. N-au 
trecut însă decît cîteva ore și acesta mu
rea la rîndul lui otrăvit.

Aceasta este Sicilia „maffiei", unde în 
puțurile de pucioasă „carusii” — copii 
intre 10 și 15 ani muncesc cîte 10-12 ore 
pe zi — sub bastoanele supraveghetorilor, 
care nesocotesc orice lege în vigoare cu 
privire la salarii. In actul de acuzare al 
unui proces pe care un grup de „carusii” 
din Mercara l-a intentat patronilor lor 
de la minele de pucioasă se citește :

„Lucram în apropiere de minele Sciana 
la confecționarea barelor de pucioasă. Lu
cram de la ora 7 dimineața pînă la orele 
17 seara, și căpătăm 400 de lire. In timpul 
lucrului eram adesea bătut de către su
praveghetori, care îmi dădeau pumni în 
cap și în urechi". (Declarația este semnată 
de Giovanni Valibene în vîrstă de 15 ani).

„Lucram la căratul sulfului spre mași
nile minei de la 6 dimineața pînă la 6 
seara pentru un salariu de 250 de lire. 
Eram adesea bătut". (Declarație semnată 
prin punerea amprentelor de Marco Pi- 
sete de 13 ani, analfabet).

„Împreună cu fratele meu lucram la 
„Ca.lderoni" în minele de la Ferrara. Mun
ceam 12 ore Pe pentru 200 de lire. Ade
sea am fost bătuți de diverși supraveghe- ,, 
tori cu lovituri de vină de bou pentru a „ , 
ne sili să muncim tntr-Un ritm tot mai . 
rapid". (Declarația făcută de Marco Pietro, 
analfabet, în vîrstă de 11 ani).

Iată ce fel de lucruri se petrec în Sici
lia, după ani de guvernare regională a de. 
mocrat-creștinilor și monarhiștilor. Pro
gresul forțelor populare se plătește cu sa
crificii din cele mai grele. Pentru schim
barea acestei stări de lucruri este necesară 
unirea tuturor forțelor de pe insulă care 
sînt atașate păcii. Tînăra generație din 
Sicilia se stringe în jurul partidelor de 
Stînga. In cursul ultimelor alegeri a votat 
un nou contingent de tineri, alcătuit din 
circa 50.000 de alegători. Noile succese ob
ținute de forțele de stînga confirmă fap
tul că acest tineret a votat în majoritate 
pentru partidele comunist și socialist. In 
provincia Ragussa, unde tinerii comuniști 
s-au bătut cu înverșunare pentru a îm
piedica cedarea către americani a bogate
lor zăcăminte de petrol, partidele de stin
gă au trecut de la 35 la sută la 39 la sută 
din totalul voturilor.

Astfel-a răspuns populația din Ragussa ■ 
la sentința prin care cu trei săptămîni 
înainte de alegeri doi tineri care au înfipt 
drapelul italian pe puțurile petrolifere ale 
lui „Shell" au fost condamnați.

Învățămintele care decurg din alegerile 
din Sicilia Sînt valabile nu numai pentru 
această insulă, ci și pe plan național. Vo- '3 
tul din Sicilia constituie o confirmare a 
aspirațiilor marii majorități a poporului 
de a vedea înfăptuindu-se o politică nouă 
cu totul deosebită de aceea care a fost 
urmată pînă astăzi de către partidul de
mocrat-creștin și allații săi.

Aliații partidului democrat-creștin în 
Sicilia au pierdut cu toții numeroase vo
turi. Neo-fasciștii au pierdut 50.000 de vo. 
turi, liberalii au pierdut 15.000 voturi, 
adică 15 la sută din totalul voturilor lor ; 
social-democrații au pierdut 20.000 de vo
turi sau Un sfert din totalul voturilor lor, 
care se reduc astăzi la mai puțin de 3 la 
sută din întregul corp electoral.

Votul din Sicilia are însemnătatea unei 
puternice lovituri date guvernului Scelba, 
întrucît a dovedit că coaliția guvernamen^ 
tală, alcătuită din partidele democrat- 
creștin, liberal și social-democrat, cons- , 
titue în țară o minoritate,

Masele populare și mai cu seamă tînăra ' 
generație doresc o politică nouă de pro
gres și pace. '■*■ .

blemele ridicate
La gramatică,

citește cele recoman
date. Apoi în afara 
orelor de curs au în
ceput să discute îm
preună despre pro- 

în materialul de lectură, 
unde Stela lipsise destul 

de mult, tovarășa Pop îi făcu un plan de 
studiu individual în care era cuprins tot 
ce trebuie să se cunoască despre substan
tiv, despre adjectiv, verb și celelalte 
părți de vorbire. în orele de consultație 
profesoara o controla îndeaproape cum își 
îndeplinește planul de studiu. încetul cu 
încetul a devenit mai silitoare, a început 
să facă progrese. Laudele tovarășei profe
soare, cuvintele ei spuse cu atîta hotărîre : 
„Stela, tu poți să înveți” — îi serveau 
drept un imbold.

Dar eleva Dan avea deficiențe și în pri
vința scrisului. Profesoara a început să-i 
ia des caietele să le corecteze și pentru 
ca într-adevăr să o ajute, pe lîngă subli
nierea tuturor greșelilor, îi făcea în scris 
observații suplimentare, îi cerea să-și 
transcrie lucrarea. Greșelile mai mari le 
reținea și urmărea ca Stela să nu le mai 
repete.

Cu timpul și aceste greutăți au fost în
vinse. Stela și-a îmbunătățit ortografia, 
scrie mai corect și se exprimă mult mai 
clar. în prezent se poate spune cu certi
tudine că Dan Stela s-a ridicat în ultimele 
pătrare. Cazul ej a dovedit odată mai 
mult cît de important e ca un educator 
să fie apropiat de elevi, să-i cunoască 
bine din toate punctele de vedere.

Anul școlar se va încheia în curînd. Se 
vor împlini zece luni de cînd tovarășa 
Zoe Pop a pășit pentru prima dată pra
gul clase; a VIII-a F. Zece luni nu e 
chiar atît de mult, dar totuși cît de multe 
s-au schimbat în acest timp în clasa 
a VIII-a F. Dintr-o clasă codașă, neemoge- 
nă, considerată de profesori foarte grea, 
ea se prezintă astăzi ca un colectiv în
chegat, cu un nivel mediu de pregătire 
mult ridicat, care-i va asigura încheie
rea anului școlar cu succese însemn'1 e.

C. MANCIUR
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O nouă afirmare a politicii de pace 
și colaborare a U.R.S.S.

1 Ziarele de ieri au publicat un nou și 
însemnat document de politică internațio
nală: nota Guvernului Sovietic către Gu
vernul Republicii Federale Germane (Ger
mania occidentală). Acest document con
stituie încă o ilustrare vie a politicii con
secvente de pace și colaborare între po
poare a Uniunii Sovietice — politică pro
movată de statul sovietic încă din primele 
zile ale existenței lui.

La baza acestei politici stă principiul 
’leninist al coexistenței pașnice între dife
rite state, indiferent de structura lor so
cială și politică. Traducînd în viată în mod 
permanent această politică, partidul și 
guvernul Uniunii Sovietice întreprind acți. 
uni care se bucură de sprijinul unanim al 
popoarelor iubitoare de pace de pretutin
deni. Un ecou puternic l-au avut în în
treaga lume, recentele tratative sovieto- 
iugoslave de la Belgrad. încheiate cu suc
ces, aceste tratative constituie o contri
buție importantă adusă cauzei păcii și co
laborării internaționale. In afară de acea
sta, în ultima, vreme, statul sovietic a în
treprins și alte numeroase acțiuni menite 
să ducă la slăbirea încordării internațio
nale, cum sînt propunerile sovietice pre
zentate în subcomitetul comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare, eforturile guvernului 
U.R.S.S. pentru convocarea unei conferin
țe a marilor puteri, tratativele sovieto- 
austriace care au dus la semnarea Trata
tului de s'tat cu Austria. Acestor iniția
tive de pace ale Uniunii Sovietice, li se 
adaugă acum Nota Guvernului Sovietic 
către Guvernul Republicii Federale Ger
mane. nrivind normalizarea relat’ilor între 
U-R.S.S. și Germania occidentală.

„Experiența istoriei — se spune în notă 
sovietică — învață că menținerea si întă
rirea păcii în Europa depind într-o mă
sură hotărîtoare de existenta unor relații 
normale, bune, între popoarele sovietice si 
german. Pe de altă parte, lipsa unor ase
menea relații între cele două popoare nu 
poate să nu dea naștere la neliniște în 
Europa și să nu agraveze încordarea in
ternațională generală. O asemenea situa
ție convine numai forțelor agresive, inte
resate în menținerea încordării în relațiile 
internaționale. Or, cel care vrea menține
rea și întărirea păcii nu poate să nu do
rească normalizarea relațiilor între. Uni
unea Sovietică și Republica Federală Ger
mană”. i

Judecind prin prizma faptelor, este evi
dent că popoarele U.R.S.S. și Germaniei 
sînt cele mai interesate într-o astfel de 
normalizare a relațiilor lor. în trecut, 
cînd au existat relații de prietenie și co
laborare între U.R.S.S. și Germania, am
bele țări au tras mari foloase. Dimpotrivă, 
relațiile încordate, dușmănoase între po
porul sovietic și german au avut reper- 
cursiuni grele, dureroase pentru amîndouă 
popoarele. Cele mai mari pierderi, umane 
și materiale în cele două războaie mon

Puternicul ecou al notei Guvernului Sovietic 
către Guvernul Republicii Federale Germane

GERMANIA
BERLIN 8 (Agerpres). — Agenția Tran

ce Presse anunță că Consiliul de Miniștri 
ai Germaniei occidentale s-a întrunit în 
dimineața zilei de 8 iunie sub președinția 
cancelarului Adenauer pentru a examina 
textul notei guvernului sovietic.

Intr-un prim comunicat oficial consacrat 
ecestei note, guvernul federal declară că 
„salută propunerea conținută în nota 
Uniunii Sovietice de a se stabili relații 
diplomatice, comerciale și culturale între 
Uniunea Sovietică și Republica Fede
rală". „Nota sovietică, se spune în con
tinuare în comunicat, punP anumite pro
bleme care necesită un studiu prealabil. 
Acest studiu a început. Trebuie să se sper© 
că rezultatul acestui studiu va fi recu
noașterea utilității unei întâlniri a cance
larului federal cu oamenii de stat din 
Uniunea Sovietică”.

★
BONN 8 (Agerpres). — Agenția France 

Presse anunță : „Guvernul Germaniei oc
cidentale se va întruni din nou miercuri 
seara în ședință extraordinară pentru a 
examina invitația adresată cancelarului 
Adenauer de către guvernul sovietic".

★
BONN 8 (Agerpres). — După cum anunță 

agenția vest-germană D.P.A., cercurile 
guvernamentale din Germania occidentală 
au declarat în unanimitate că propunerile 
cuprinse în nota sovietică „trebuie exami
nate cu cea mai mare atenție în profun
zime".

La anunțarea notei sovietice din 7 iunie 
Bundestagul și-a întrerupt lucrările pen
tru a permite grupurilor parlamentare să 
se întrunească în scopul examinării notei 
sovietice și stabilirii punctului lor de ve
dere. Dar chiar înainte de convocarea 
acestor ședințe, numeroși deputați au sa
lutat propunerile sovietice.

Președintele Bundestagului, Gersten- 
maier, a declarat: „Sînt de părere că tre
buie acceptată invitația de a trimite un 
reprezentant la Moscova".

Erich Ollenhauer, președintele partidu
lui social-democrat a anunțat că partidul 
său va cere guvernului Republicii Fede
rale să accepte invitația sovietică.

Ollenhauer a Subliniat în încheiere că 
nota guvernului sovietic adresată guver
nului Republicii Federale Germane se în
cadrează în politica U.R.S.S. care urmă
rește reglementarea pe calea tratativelor 
a problemelor europene în suspensie.

★
BERLIN 8 (Agerpres). — Presa vestger- 

mană publică la loc de frunte nota gu
vernului sovietic adresată guvernului Re
publicii Federale Germane precum și nu- 
m°roase comentarii în legătură cu aceasta.

Ziarul vest berlinez „Der Tag” (legat 
de partidul creștin democrat al lui Ade
nauer) califică nota sovietică din 7 iunie 
drept „un eveniment istoric”. Ziarul cere 
ca această notă să fi» examinată cu cea 
mai mare atentie la Bonn, în special sub 
aspectul contribuției pe care ea o poate 
aduce Ia slăbirea încordării în relațiile 
internaționale.

Ziarul da influență americană „Der Ta- 
gosqpiegel” subliniază că Adenauer „se 
află probabil în fața unei hotărîr; care va 
evea cele mai importante consecințe pen-
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diale le-au avut popoarele sovietic și ger
man.

In prezent, cercurile agresive din unele 
state urzesc planuri care au drept scop să 
opună Uniunea Sovietică și Germania oc
cidentală una împotriva celeilalte și să 
împiedice îmbunătățirea relațiilor dintre 
cele două state. Traducerea în fapt a aces
tor planuri dușmănoase poate duce la un 
nou război, mai crud și mai pustiitor de 
cît toate războaiele de pînă acum. Dezlăn
țuirea unui astfel de măcel ar transforma 
în mod inevitabil teritoriul Germaniei în- 
tr-un cîmp de luptă și distrugeri. Nu se 
poate îngădui, se arată în nota Guvernu
lui Sovietic, ca evenimentele să evoluieze 
pe o astfel de cale. Primejdia ce amenință 
poate fi preîntîmpinată dacă între Uni
unea Sovietică și Republica Federală Ger
mană vor fi stabilite relații normale, ba
zate pe încredere reciprocă și colaborare 
pașnică.

Poporul sovietic nutrește sentimente de 
prietenie fată de poporul german și tine 
seama de aspirațiile lui. Acest lucru este 
dovedit cu prisosință de poziția Uniunii 
Sovietice în rezolvarea problemei germa
ne în anii de după cel de al doilea război 
mondial — poziție care corespunde inte
reselor naționale vitale ale poporului ger
man. în același sens trebuie subliniate re
lațiile de prietenie stabilite între Uniu
nea Sovietică și R. D. Germană care sa 
dezvoltă pe baza trainică a egalității în 
drepturi și neamestecului în treburile in
terne.

Propunînd stabilirea și dezvoltarea 
unor relații normale cu Republica Fede
rală Germană, Guvernul Sovietic porneș
te de la faptul că asemenea relații vor 
contribui la rezolvarea problemelor nere
glementate privind întreaga Germanie și 
vor trebui să ajute la rezolvarea princi
palei probleme a poporului german — 
restabilirea unității sale în cadrul unui 
stat democrat și iubitor de pace.

In notă se arată că Guvernul Sovie
tic atribuie o deosebită importanță sta
tornicirii unor relații mai stabile în do
meniul comerțului între U.R.S.S. și Re
publica Federală _ Germană. In trecut 
Uniunea Sovietică și Germania au avut 
largi relații comerciale reciproce, circu
lația mărfurilor ridicîndu-se adesea la o 
cincime din întregul comerț exterior al ce. 
lor.două țări. In prezent, comerțul între 
Uniunea Sovietică și Republica Federală 
Germană are un caracter limitat si nesta
bil. U.R.S.S., se arată în nota Guvernu
lui Sovietic, care dispune de o industrie 
la un înalt nivel de dezvoltare și de o 
agricultură în creștere, consideră posibil 
să ridice considerabil nivelul comerțului 
ei cu firmele vest-germane, ceea ce nu 
poate să nu aibă o mare importantă în 
deosebi în condițiile nestabilității econo
mice crescînde din unele țări.

Pe lîngă legăturile economice, în nor
malizarea relațiilor dintre U.R.S.S. și

tru viitorul Germaniei”. Ziarele social- 
democrate „Telegraf” și „Neue Rhein Zei- 
țung” cer guvernului Adenauer să accepte 
invitația guvernului sovietic. „Bonnul, 
scrie „Telegraf", se află în fața unei șanse 
unice în istoria sa’-.

★
BERLIN 8 (Agerpres). — Comentînd la

7 iunie pasajul din Nota Guvernului So
vietic, în care se propune stabilirea de 
relații diplomatice, comerciale și culturale 
între Uniunea Sovietică și Republica Fe
derală Germană, un purtător de cuvînt 
al guvernului vest-german a declarat că 
guvernul Republicii Federale ,,es‘.l gata 
să stabilească relații diplomatice cu 
Uniunea Sovietică".

Agenția citează declarațiile ma; multor 
oameni politici vest-germani în legătură 
cu nota sovietică. Karlo Schmidt, vice
președinte al Bundestagului, a calificat 
nota guvernului sovietic drept un „eve
niment remarcabil". Ministrul pentru pro
blemele Bundesratului Von Merkatz, a 
declarat că invitația Uniunii Sovietice tre
buie studiată cu minuțiozitate.

In cercurile cu autoritate ale Uniunii 
creștin-democrate — Uniunii creștin-so- 
ciale, continuă agenția, s-a declarat în 
seara zilei de 7 iunie că invitația Mosco
vei adresată Guvernului Federal trebuie 
studiată neîntîrziat în amănunt.

Hermann Schwan, deputat din partea 
Partidului liber democrat, s-a pronunțat 
hotărît pentru acceptarea invitației Gu
vernului Sovietic. Jakob Altmayer deputat 
din partea partidului social-democraț din 
Germania s-a pronunțat de asemenea în 
mod pozitiv. „Trebuie să acceptăm această 
invitație — a spus el. Pasul Moscovei are 
o însemnătate uriașă".

★

BERLIN 8 (Agerpres). — Presa berli- 
neză democrată a publicat la 8 Iunie co
respondența A.D.N. din Moscova în le
gătură cu nota guvernului sovietic adre
sată guvernului Republicii Federale Ger
mane.

Ziarul „Neues Deutschland" subliniază 
că guvernul sovietic consideră că este de 
dorit să se stabilească un contact perso
nal între oamenii de stat ai celor două 
țări.

In știrile publicate de ziare se subli
niază că, după părerea guvernului sovie
tic, interesele păcii și securității euro
pene, precum și interesele naționale ale 
popoarelor sovietic și german cer norma
lizarea relațiilor dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Federală Germană.

FRANȚA
PARIS 8 (Agerpres). — TASS trans

mite : — Ziarele pariziene au publicat la
8 iunie pe prima pagină și sub titluri 
mari informații despre nota guvernului so
vietic către guvernul Republicii Federale 
Germane.

Din comentariile unor ziare de dreapta 
reiese neliniștea provocată de faptul că 
inițiativa Uniunii Sovietice îndreptată 
spre întărirea păcii, își pune pecetea pe 
întreaga situație internațională. Comenta
torul ziarului „Franc-Tireur” notează că 
„diplomația sovietică acționează impe
tuos”. Ziarul „L’Aurore” îndeamnă pe di
plomații occidentali „să se trezească din 
somn”, subliniind că inițiativa aparține 
politicii externe sovietice.

Senatorul Michel Debre scrie' în ziarul 
„Combat” : „Se creează impresia că gu
vernele american, englez, francez și alte 
cîteva guverne au fost luate prin surprin
dere”. „Potrivit liij Debre, acțiunile di

Republica Federală Germană un rol im
portant îl pot avea legăturile culturale. 
In acest sens există vechi tradiții spiri
tuale dintre ceie două popoare, tradiții 
care pot și trebuie să servească dezvol
tării colaborării științifice, culturale și 
tehnice dintre cele două țări.

Guvernul Sovietic, se arată în notă, 
consideră că anularea așa-zisului statut 
de ocupație pentru Germania occidentală, 
care a îngrădit legăturile ei politice ex
terne, precum și adoptarea de către So
vietul Suprem a legii cu privire la în
cetarea stării de război între U.R.S.S. și 
Germania și la stabilirea între ele de 
relații pașnice — creează în prezent con
dițiile necesare pentru normalizarea și 
stabilirea de relații nemijlocite între 
Uniunea Sovietică și Republica Federală 
Germană.

Dat fiind aceasta. Guvernul Sovietic 
propune Guvernului Republicii Federale 
Germane stabilirea de relații directe di
plomatice și comerciale, precum și cul
turale, între cele două state. In notă se 
arată că Guvernul Uniunii Sovietice ar 
saluta sosirea la Moscova în viitorul cel 
mai apropiat a Cancelarului Repuolicii 
Federale Germane, K. Adenauer precum 
și a altor reprezentanți ai Guvernului Re
publicii Federale Germane.

însemnătatea deosebită a notei guver
nului sovietic constă între altele în aceea 
că ea corespunde pe deplin intereselor 
celor mai largi pături ale poporului ger
man. De mai multă vreme, diferite cercuri 
politice din Germania occidentală au sub
liniat necesitatea și s-au arătat de acord 
cu ideea unui contact direct, la un înalt 
nivel, între reprezentanții celor două 
state.

Este lesne de înțeles că normalizarea 
relațiilor între Uniunea Sovietică și Re
publica Federală Germană corespunde 
întru totul nu numai intereselor naționale 
ale Germaniei și Uniunii Sovietice ci și 
intereselor întăririi păcii și securității tu
turor statelor europene. Acest lucru esțe 
dovedit și de largul și puternicul ecou al 
notei guvernului sovietic în întreaga 
lume.

Poporul și Guvernul romîn sprijină ou 
căldură ideea creării unei Germanii unite 
care să devină un factor de stabilitate în 
Europa, a unei Germanii care să se in
tegreze într-un sistem de securitate co

lectivă europeană. Dorința noastră de în
țelegere și colaborare este reflectată în 
relațiile prietenești pe care le avem cu 
R. D. Germană, relații bazate pe respec
tarea independentei și suveranității na
ționale și pe avantaje reciproce.

De aceea poporul și tineretul romîn 
susțin din toată inima nota Guvernului 
Sovietic către Guvernul Republicii Fede
rale Germane — notă care tine seama, 
de năzuințele poporului german, a tutu
ror popoarelor iubitoare de pace din Eu
ropa și din întreaga lume.

namice ale diplomației sovietice „pot 
stârni un ecou deosebit de profund în rân
durile opiniei publice”.

„L’Aurore" și alte ziare consideră 
că propunerea conținută în nota sovie
tică nu poate fi refuzată de cancela
rul Adenauer. „A refuza invitația, scrie 
„Combat", ar însemna pentru cancelar 
adîncirea izolării sale și chiar îndepărta
rea de el a unora dintre adepții săi".

Observatorul ziarului „Figaro” subli
niază că propunerea sovietică va stîrni 
un ecou favorabil în rîndurile opiniei pu
blice germane și că ea „este de natură 
să atragă pe industriașii de cealaltă parte 
a Rinului, lipsită de tradiționalele lor 
piețe din Europa răsăriteană”.

ANGLIA
LONDRA 8 (Agerpres). — Ziarul „York

shire Post", comentînd nota sovietică 
adresată guvernului republicii federale 
germane, subliniază că cancelarului Ade
nauer ,,nu-i va fi ușor să respingă acea
stă invitație, cu atît mai mult cu cît ea 
este însoțită de referirea concretă Ta fap
tul că. economia germană și cea rusă se 
complectează în multe privințe".

S.U.A.
NEW YORK 8 (Agerpres). — TASS 

transmite : Ziarele de dimineață din New 
York anunță în primele pagini sub tit
luri mari nota guvernului sovietic adre
sată Republicii Federale Germane. Zia
rele subliniază îndeosebi propunerile 
conținute în notă cu privire la stabili
rea de relații diplomatice și comerciale 
între U.R.S.S. și Republica Federală Ger
mană și cu privire la invitarea cancela
rului Adenauer la Moscova.

Tonul comentariilor presei americane 
arată însă că nota guvernului sovietic, 
îndreptată spre normalizarea relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și Republica 
Federală Germană, a stîmit neliniște și 
o atitudine negativă în cercurile oficiale 
de la Washington.

Astfel, comentatorul Reston semnează 
în ziarul „New York Times” un articol 
în care încearcă să califice nota sovietică 
ca o măsură „avînd drept scop să-1 rupă 
pe Adenauer de alianța occidentală”. în 
articolul lui Reston se face în mod evi
dent simțită neliniștea în legătură cu 
faptul că nota sovietică ar putea „să-l 
convingă pe germani înainte de întâlni
rea celor patru mari că Germania ar avea 
mai mult de cîștigat din punct de vedere 
politic și economic rămînînd în afara coa. 
liției occidentale”, precum și că Germa
nia occidentală „ar cîștiga mai mult fo- 
losindu-și forța industrială și de muncă 
pentru dezvoltarea unui comerț pașnic 
cu lumea comunistă decît alăturîndu-se 
blocului antisovietic și canalizîndu-și 
energia și industria spre producția de 
arme.

După ce arată că propunerea sovietică 
va provoca fără îndoială discuții impor
tante în cadrul tratativelor aliate și în 
cadrul conferinței miniștrilor afacerilor 
externe care va avea loc la New York 
săptămîna viitoare și că „nici un om po
litic german — nici măcar Adenauer — 
nu poate respinge propunerea sovietică 
fără o atentă examinare”, Reston reco
mandă cancelarului „rețete” care, după 
părerea lui, ar putea anihila de fap.t pro
punerea sovietică privind normalizarea 
relațiilor dintre Uniunea . Sovietică și 
Germania occidentală...

Declarația lui J. Nehru ia sosirea Ea Moscova
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS 

transmite ; După cum s-a mai anunțat, la 
7 iunie au sosit la Moscova într-o vizită 
oficială Jawaharlal Nehru, primul minis
tru șj ministru al Afacerilor Externe al 
Republicii India și persoanele care îl în
soțesc.

Jawaharlal Nehru, primul ministru al 
Republicii India, a rostit în fața microfo
nului următoarea cuvîntare :

Am avut de mult dorința de a veni în 
Uniunea Sovietică. Am dorit de mult să 
viu aci, ân acest cunoscut și minunat 
oraș. Astăzi această dorință se împlineș
te. Sînt foarte fericit că am venit. Mă 
consider un călător ; am venit aici ca un 
călător care a adus cele mai bune urări 
guvernului vostru, poporului vostru. Am 
venit aici pentru a vă cunoaște mai bine 
și mai mult. Și sînt convins că vizita

Primirea lui J. Nehru de către N. A. Bulganin 
și V. M. Molotov

MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS
în dimineața zilei de 8 iunie, N. A. 

Bulganin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. l-a primit pe Jawaharlal 
Nehru, primuj ministru al Republicii In
dia. Dl. Nehru a fost însoțit de K. P. S. 
Menon, ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar ai Republicii India în U.R.S.S.

La întrevederea dintre Jawaharlal 
Nehru și N. A. Bulganin au fost de față 
V. M. Molotov, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și mi
nistru al Afacerilor Externe al U.R.S.S. și 
M. A. Menșikov, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar ai Uniunii Sovietice 
în Republica India.

★
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS

Dejunul oferit de V. M. Molotov în cinstea 
lui Nehru

MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS 
transmite : V. M. Molotov, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., a oferit un 
dejun în cinstea lui Jawaharlal Nehru, 
primul ministru și ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii India, care a ve
nit la Moscova într-o vizită oficială.

La dejun au luat parte Jawaharlal 
Nehru, fiica sa Indira Gandhi, N. R. Pi
llai, secretar general al Ministerului Afa
cerilor Externe al Republicii India, M. A. 
Hussein, șeful departamentului pentru 
Europa din Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii India, K. P. S. Menon, am
basadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii India în U.R.S.S.

■O'

Declarațiile făcute de Aii Sastroamidjojo 
după vizita făcută în R. P. Chineză

DJAKARTA 8 (Agerpres).—China Nouă 
transmite:

La 7 iunie, primu; ministru al Indone
ziei, Aii Sastroamidjojo, a sosit la Dja
karta după vizita pe care a făcut-o în 
R. P. Chineză. La sosirea sa pe aeropor
tul Djakarta premierul Sastroamidjojo a 
declarat printre altele :

Vizita mea trebuie privită în spiritul 
conferinței de la Bandung și al declara
țiilor oficiale făcute în cadrul acestei con
ferințe și mai ales în spiritul înțelegerii 
reciproce care a fost realizată între cele 
două țări — Indonezia și China.

In această privință, în timpul șederii 
mele în China am procedat la un schimb 
de păreri cu conducători de frunte ai R.P. 
Chineze, în special cu premierul Ciu En- 
lai. Acest schimb de păreri a dus la rea

Sesiunea Comisiei Dunării
BUDAPESTA 8 (Agerpres). — M. T. I. 

transmite : La 8 iunie s-a deschis la Bu
dapesta cea de a 12-a sesiune a Comisiei 
Dunării la care participă delegațiile tu
turor țărilor membre ale comisiei : Ceho
slovacia, Ungaria, Iugoslavia, Romînia, 
Bulgaria, Uniunea Sovietică.

Deschizînd sesiunea, președintele comi
siei E. Sik, a subliniat că în ultima lună 
au avut loc mai multe evenimente impor
tante care au cohtribuit la întărirea înțe
legerii reciproce între popoare. El s-a re
ferit în special la două evenimente care 
afectează în mod direct comisia: semna
rea Tratatului de stat cu Austria și de
clarația sovieto-iugoslavă.

Sesiunea a aprobat în unanimitate ur
mătoarea ordine de zi:

1. Comunicare a directorului aparatului 
Comisiei Dunării asupra îndeplinirii pla
nului de activitate pe anuj 1955.

Declarațiile lui Eisenhower la o conferință de presă
VASHINGTON 8 (Agerpres). — TASS 

transmite : — In cadrul conferinței sale 
de presă, președintele Eisenhower a de
clarat ca este de acord ca durata confe
rinței șefilor guvernelor celor patru pu
teri să se prelungească pînă la șase zile, 
în cazul cînd se va putea stabili din timp 
durata limită a conferinței. Președintele 
consideră că nu trebuie să se aștepte prea 
mult de la o primă conferință, însă tre
buie s'ă se spere că această conferință va 
contribui la crearea unei noi atmosfere 
în care activitatea să fie rodnică.

El a arătat că în lume există credința 
că tratativele la nivelul cel mai înalt vor 
deschide noi căi pentru un acord.

Eisenhower a deschis conferința de 
presă printr-o declarație neoficială din 
proprie inițiativă în legătură cu invitația 
făcută lui Adenauer de către guvernul 
sovietic de a vizita Moscova, pentru a

SCURT
• La 8 iunie, președintele Austriei 

Theodor Korner a semnat actul de ratifi
care a Tratatului de stat cu privire la re
stabilirea unei Austrii independente și 
democrate, care a fost aprobat de cele 
două Camere ale parlamentului austriac.

Actul de ratificare a fost semnat de 
asemenea de cancelarul Federal Raab și 
de vice-cancelarul Scharf.

• Ziarul „Borba" a publicat următoa
rea informație : „Luni, 6 iunie, S. Prița, 
secretar de stat adjunct pentru Afacerile 
Externe, a primit Pe ambasadorii S.U.A., 
Angliei și Franței, în legătură cu apro
piatele tratative care vor avea loc la sfîr- 
șitul luni; iunie la Belgrad între cele pa
tru guverne la nivelul ambasadorilor.

Obiectul tratativelor va fi un schimb de 
păreri asupra problemelor internaționale 
care prezintă un interes comun”. 

mea aici va întări relațiile noastre. Sînt 
recunoscător pentru primirea caldă și 
prietenească ce mi s-a făcut. Cei prezenți 
au aplaudat cu căldură cuvîntarea lui 
Jawaharlal Nehru.

Automobilele au părăsit apoi incinta 
aerodromului, îndreptându-șe s:pre clădi
rea destinată să servească drept reședință 
lui J. Nehru la Moscova. Oaspeții au fost 
salutați cu căldură de zeci de mii de oa
meni ai muncii din Capitală care s-au 
înșiruit pe ambele părți ale șoselei Le
ningrad.

Pretutindeni au răsunat aplauze furtu
noase prietenești ale zecilor de mii de 
oameni, s-au auzit aclamații de priete
nie, urări sincere de bun venit, urări de 
fericire adresate poporului indian, urări 
de prosperitate, urări de pace generală.

In dimineața zilei de 8 iunie V. M. Mo
lotov, prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. l-a primit pe 
Jawaharlal Nehru, primul ministru și mi
nistrul Afacerilor Externe al Republicii 
India.

Jawaharlal Nehru a fos.t însoțit de 
K. P. S. Menon, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii India în 
U.R.S.S.

La întrevedere au fost de față V. V. 
Kuznețov, locțiitor al ministrului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. și M. A. Menși
kov, ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar ai Uniunii Șovietice în Republica 
India.

Din partea sovietică au luat parte Ia 
dejun N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov, 
L. M. Kaganovici, G. M. Malenkov, A. I. 
Mikoian, M. G. Pervuhin, M. Z. Saburov,
I. A. Benediktov, I. G. Kabanov, M. D. 
Kovrighlna și N. A. Mihailov, miniștri 
ai U.R.S.S.; A. A. Gromîko și V. V. Kuz
nețov, locțiitori al Ministrului Afacerilor 
Externe ai U.R.S.S.; M. A. Menșikov, 
ambasadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Uniunii Sovietice în Republica 
India; F. F. Molocikov, șeful protoco
lului din Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S.

Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă 
extrem de cordială și prietenească.

lizarea unei înțelegeri comune cu privire 
la ajutorul care trebuie acordat în vede
rea aplicării hotărîrilor conferinței țărilor 
din Asia și Africa.

Maj mult, propunerea Indoneziei de a-și 
oferi bunele oficii în explorarea posibili
tăților unor tratative între R.P. Chineză și 
Ș.U.A. a fost una din chestiunile pe care 
le-am discutat cu premierul Ciu En-lai. 
Propunerea Indoneziei legată de eforturile 
altor țări prietene a fost primită favo
rabil.

In încheiere, pot spune că vizita mea în 
R. P. Chineză a dat rezultate bune și a 
contribuit la întărirea relațiilor pașnice și 
de prietenie dintre noua Indonezie și noua 
Chină pe o bază mai largă, întemeiată pe 
principiile avantajului reciproc și neinter
venției.

2. Comunicări ale reprezentanților ță
rilor membre ale Comisiei Dunării asupra 
aplicării recomandărilor privind unifica
rea regulilor de controj vamal și sanitar 
Pe Dunăre.

3. Raportul directorului aparatului Co
misiei Dunării cu privire la materialele 
culese de la membrii comisiei referitoare 
la controlul fitosanitar și veterinar.

4. Examinarea dării de seamă privind 
executarea bugetului pe anul 1954 și a 
bugetului pe anul 1955 pînă la data de 1 
iunie.

5. Discutarea ondinei de zi preliminare 
și a datei convocării celei de a 13-a se
siuni a Comisiei Dunării.

Sesiunea a ascultat rapoartele la punc
tele unu și trei de pe ordinea de zi.

La 9 iunie vor avea loc ședințe ale gru
purilor de lucru ale comisiei.

examina problemele care prezintă un in
teres comun. El a spus: Statele Unite 
cred că Adenauer va rămîne de partea 
aliaților și prietenilor săi.

La întrebarea dacă intenționează sau 
nu să se întâlnească cu Adenauer înainte 
de întâlnirea de la San Francisco a miniș
trilor afacerilor externe ai celor patru 
puteri, președintele a răspuns că Ade
nauer se va întîlni cu el la un dejun la 
14 iunie.

La întrebarea dacă Statale Unite obiec
tează sau nu împotriva posibilității nor
malizării relațiilor sovieto-germane, și 
dacă manifestă sau nu vreo neliniște în 
legătură cu aceasta, Eisenhower a răspuns 
că această chestiune s-a pus în ajun, după 
consfătuirea sa cu Dulles. Președintele a 
arătat în continuare că în ceea ce îl pri
vește poate da un răspuns negativ la 
această întrebare.

E ȘTIRI
® Buletinul de știri al Casei Albe trans; 

mite: Ministerul de externe britanic a 
anunțat miercuri că Adenauer î] va vizita 
pe Eden la 19 iunie, la înapoierea din vi
zita pe care o va face săptămîna viitoare 
în S.U.A.

• După- ce toate încercările conducă
torilor Congresului sindicatelor britanice 
(T.U.C.), de a convinge pe feroviarii 
greviști să înceteze greva au eșuat, 
Consiliul general al Congresului Sin
dicatelor britanice a fost nevoit să-și 
schimbe poziția pentru a obține regle
mentarea conflictului. După cum a anun
țat agenția Reuter, Consiliul general a 
propus un plan de reglementare a grevei, 
după care cei 70.000 de mecanici de lo
comotivă și fochiști greviști trebuie să 
prezinte revendicările lor minime, ur
mând ca celelalte revendicări să fie dis
cutate mai tîrzlu.

Excelentei Sale
D-lui Gheorghe Gheorghiu-Def
Președintele Consiliului de Miniștri al ] 

Republicii Populare Romîne\ j 
București j

Vă rog să primiți, Excelență, mulțumi
rile mele sincere pentru amabilul dvs. 
mesaj de urări pe care mi l-ați transm.s 
cu prilejul semnării Tratatului de Stat.

Mă grăbesc să vă împărtășesc speranța 
mea că restabilirea unei Austrii libere va 
marca și începutul unei noi faze în rela
țiile dintre cele două țări ale noastre.

JULIUS RAAB 
Cancelar Federal

Spectacol extraordinar 
prezentat de un grup 

de maeștri ai artei din Moscova
Miercuri seara, un grup de maeștri ai 

artei din Moscova, în frunte cu celebrul 
cîntăreț Maxim Dormidontovici Mihailov, 
artist ai poporului din U.R.S.S., laureat al 
Premiului Stalin, a prezentat un spectacol 
extraordinar în sala Ateneului R.P.R.

Din grupul artiștilor sovietici fac parte: 
Emanoil Kaminka. artis.t emerit al 
U.R.S.S., balerinii Valentina Galețkaia, 
artistă emerită a R-S.F.S.R. și Konstantin 
Rihter, soliști ai Teatrului Mare Acade
mic de Stat al U.R.S.S., soprana Tatiana 
Talahadze, solistă a Teatrului Mare Aca
demic de Stat al U.R.S.S., baritonul LeV 
Iakovlev, solist al Filarmonicii de Stat din 
Moscova, Marja Segradova, Margareta și 
Alexandru Artamonov, trio muzical format 
d.in Valentina Lass, Raisa Tizina și Inna 
Begam, artiști ai Teatrului de Stat de Es
tradă din Moscova.

Programul a fost prezentat de Boris 
Brunov, artist al biroului de turnee din 
U.R.S.S.

Emanoil Kaminka, artist emerit al 
U.R.S.S., a adresat un prietenesc salut 
spectatorilor bucureșteni din partea gru
pului de artiști sovietici.

Programul prezentat de solii artei so
vietice a cuprins arii din opere, cîntece 
populare ruse, sovietice și romînești, dan
suri, recitări și numere de estradă inter
pretate cu o înaltă măiestrie.

Basul M. D. Mihailov, solist al Teatru
lui Mare Academic de Stat al U.R.S.S. a 
interpretat cu o puternică forță dramatică 
aria lui Ivan Susanin din opera cu același 
nume a lui M. Glinka, un cîntec umoristic 
de Dargomîjski, vestitul cîntec popular 
rus „Ei Uehnem”, precum și cîntecul 
popular rus „în lungul drumului spre Pi
ter", iar împreună cu Tatiana Talahadze, 
cîntecul popular „Sîmbăta e zi rea" și 
„lavtușef1, cîntec ucrainean.

La spectacolul extraordinar dat de ar
tiștii sovietici au asistat tovarășii: Gh. 
Gheorghiu-Dej, Gh. Apostol, I. Chișl- 
nevschi, C. Pîrvulescu, general locotenent 
Al. Drăghici, S. Bughici, Constanța Cră
ciun, și alți membri ai C.C. al P.M.R. și 
ai guvernului.

A participat un numeros public — oa
meni ai culturii și artei, ziariști etc.

Au fost de față reprezentanți ai Amba
sadei U.R.S.S.

La sfîrșitul spectacolului, Petre Ștefă- 
nescu-Goangă, artist al poporului din 
R.P.R., a mulțumit în numele celor pre
zenți, solilor artei sovietice pentru clipele 
de emoție artistică dăruite.

Publicul a aplaudat cu căldură specta
colul prezentat de artiștii sovietici.

Cultură fizică și sport
Sosirea reprezentativelor 

masculine și femenine de volei 
ale U.R.S.S.

Miercuri dimineața au s'osit în Capitală 
echipele reprezentative masculine și femi
nine de volei ale U.R.S.S., campioane eu
ropene care vor participa ia cea de a IV-a 
ediție a campionatelor europene de la 
București.

Delegația sportivilor sovietici, este con
dusă de Ivan Isaievici Nikiforov, vice
președinte al Comitetului pentru cultură 
fizică și sport de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S.,

Pe aeroportul Băneasa sportivii sovietici 
au fost întâmpinați de țov. Manole Bodnă- 
raș, președintele Comitetului pentru cul
tură fizică și sport de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al R.P.R., M. Vlaicu și I. Vai- 
da, vicepreședinți ai C.C.F.S., membri ■ ai 
Comisie; de organizare a campionatelor 
europene de volei de la București, membri 
ai loturilor R.P.R. de volei și numeroși 
sportivi.

Au fost de față membri a; Ambasadei 
U.R.SIS. la București.

La coborîrea sportivilor din avion, mae- 
stra emerită a sportului Angelica Rozeanu 
a oferit buchete de fiori căpitane; echipei 
feminine de volei a U.R.S.S., cunoscuta 
polisportivă Alexandra Ciudina .

Echipa de fotbal a R. P. R. 
a plecat în Norvegia

Miercuri dipiineața a părăsit Capitala 
plecînd cu avionul în Norvegia echipa de 
fotbal a R.P.R. Fotbaliștii romîni vor în
tîlni duminică la Oslo echipa reprezenta
tivă a Norvegiei. Lotul echipei R.P.R. cu
prinde pe Birtașu, Cosma, Coman, Pahcn- 
țu, Apolzan, Androvici, Szoeke, Toma II, 
Călinoiu, Știrbei, Peretz, Suciu, Petschow- 
ski, Ozon, Georgescu, Suru, Tătaru, Mi
hai și Ene II. Antrenorii echipei sînt Gh. 
Popescu și A. Niculescu.

După jocul de la Oslo, echipa de fotbal 
a R.P.R. va pleca la Gdtteborg unde va 
întîlni la 15 iunie echipa selecționată a 
Suediei.

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE : Patria: Festivalul filmului 

polonez, Pe , baricadă; Republica, București, Aria: 
Umberto D. ; I. C. Frimu : Mandy; Al. Popov: Nea
mul Jurbjnilor ; Magheru : Cei trei mușchetari ; ’i- 
înfrățirea între popoare: Eu și bunicul ; Filimon 
Sîrbu, Elena Pavel: Conștiința: Victoria, 1 Mai : 
Submarinul 323; Gh. Doja: Irnblînzitoarea de tigri; 
Maxim Gorki : Pe cîmpiile Kubanului, Dansuri 
valahe, In lumea jucăriilor; Timpuri Noi: Actualita
tea în imagini. Noutățile zilei, Țapul muzicant, 
Gimnaștii sovietici la Roma, Puiul de vulpe. Cursa 
Scînteii 1955; Lumina: Contele Mișka; Volga: Merele 
de aur; Tineretului: Stele vesele; 8 Martie: Undeva 
în Bizonia; Vasile Roaită: Examen de maturitate ; 
Cultural: Cine-și iubește nevasta: Unirea: Aventu- 1 
rile vasului Bogatîr: C. David: Jucătorul de rezervă; . 
Al. Sabia: Pumnul de fier; Flacăra: Un caz în taiga; ' 
T. Vladimlrescu: A fost odată un împărat; Miorița : 
Mînuitorul de păpuși; Moșilor: Mikluho Maklai; I 
23 August: Mînăstirea din Parma: Dcnca Simo : Un 
om teribil; Ilie Pintilie: Poteci primejdioase; Popular: 
încercarea fidelității; M. Eminescu: Copiii din Hiro- 11 
shima: 8 Mai: Stiletul; Libertății: Portul din nord: L 
N. Bălcescu: Cei 13; Munca, Rahova: Ivan cel 
groaznic; Gh. Coșbtic: Frumusețea diavolului : Ol ga 
Bancic: Cîntecul fluviilor; Aurel Vlaicu: Libelula, I 
Pe drumul libertății; Boleslaw Bierut: Chemarea 
destinului.
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