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CU TOȚII LA START!
ț N ACESTE ZILE, stadioanele, po.’i-
I goanele de tir, bazinele de înot, nu-
1 meroase'.e terenuri și baze sportive 

din orașele și satele patriei noastre cu
nosc un freamăt neobișnuit. Zeci și sute 
de mii de tineri și tinere de pe întreg cu
prinsul țării se aliniază la startul între
cerilor marii competiții sportive care cin
stește Festivalul Mondial ai Tineretului și 
Studenților de ia Varșovia : Concursurile 
Sportive ale Tineretului.

In rîndul tineretului nostru care poar
tă vie în amintirea sa zilele de sărbătoa
re, ca și neuitatele întreceri sportive ale 
Festivalului de la București, întrecerile 
acestei competiții se bucură de o deose
bită popularitate. Concursurile atrag din 
ce în ce mase tot mai largi de tineri care 
se întrec cu însuflețire în cadrul acestei 
minunate competiții la fotbal sau înot, 
la volei, ciclism, la atletism sau tir.

La redacție sosesc zilnic vești din cele 
mai îndepărtate colțuri ale țării care 
ne. vorbesc despre felul cum organiza
țiile U.T.M., însuflețite de pregătirile ge
nerale care se fac pentru cel de al V-lea 
Festival al păcii și prieteniei, se ocupă 
de organizarea și participarea tinerilor 
la aceste întreceri.

— In satele raionului Huedin — ne 
scrie corespondentul nostru tovarășul 
Horvath Ioachim, în fiecare organizație 
de bază U. T. M., fiecare tînăr în parte 
a primit cu nespusă bucurie organizarea 
Concursurilor Sportive ale Tineretului în 
cinstea Festivalului. Problema principală 
a constituit-o popularizarea competiției, 
a probelor și concursurilor care vor avea 
loc, precum și antrenarea largă a tine
rilor în cadrul întrecerilor. Aceasta s-a 
făcut cu ajutorul panourilor, fotomonta
jelor, afișelor, gazetelor de perete și acolo 
unde există, cu ajutorul stațiilor de radio
amplificare. Astfel s-a reușit ca la între
ceri să participe numai pînă acum pe
ste 2700 de tineri, remarcîndu-se tinerii 
din comunele Mînăstireni, Sîncraiu, Aghi- 
reșu.

Marea majoritate a organizațiilor 
U.T.M. consideră ca o datorie de onoare 
pentru ele să antreneze la Concursurile 
Sportive ale Tineretului un număr cît mai 
mare de tineri, să lupte din toate pute
rile pentru succesul deplin al acestei 
mari competiții de masă.

In orașul Cluj — ni se comunică în- 
tr-o știre — numai din rîndurile elevilor 
și studenților au participat la concursuri 
pînă în prezent peste 11.500 de tineri. In 
orașele Oradea, Arad, Orașul Stalin, 
Baia Mare și-au anunțat participarea la 
întreceri peste 100.000 de tineri și tinere.

In comuna Voineasa din raionul Bre- 
zoi, zeci de tineri țărani muncitori mo
bilizați de organizațiile U.T.M. și-au ex
primat dorința de a participa cu toții la 
concursurile sportive. Tinerii de aici du
ceau însă lipsă de o bază sportivă. Dis- 
cutînd problema participării lor la aceste 
întreceri, tinerii au hotărît ca în cinstea 
Festivalului să amenajeze și în comuna 
lor o bază sportivă — și anume un te
ren de fotbal, unul de volei, o pistă cu 
obstacole G.M.A. gradul I și II. Acum, 
și în comuna Voineasa au început pri
mele întreceri.

Cu toate succesele obținute există unele 
organizații U.T.M. și colective sportive 
care desfășoară încă munca de organi
zare și mobilizare a tinerilor la întrecerile 
sportive în mod nesatisfăcător. Unele or
ganizații U.T.M. din orașul Bacău au 
tărăgănat în mod inexplicabil pregătirea 
și începerea concursurilor.

Tinerii țării noastre iubesc cu pasiune 
sportul care-i ajută să-și dezvolte sănă
tatea, forța, rezistența, curajul și voința. 
Ei doresc să participe cu entuzdasm la 
Concursurile Sportive ale Tineretului. Este 
de datoria organizațiilor U.T.M. să se 
îngrijească ca aceste întreceri să se des
fășoare peste tot în mod organizat și la 
un nivel sportiv ridicat.

Sarcina principală care se impune în 
prezent organizațiilor U.T.M. și colecti
velor sportive este aceea de a întări și 
dezvolta succesele obținute și de a mări 
tot mai mult rîndurile participanților la 
Concursurile Sportive ale Tineretului.

Fiecare activist utemist trebuie să nu 
uite că aceste concursuri joacă un mare 
rol în dezvoltarea mișcării de cultură fi
zică și sport din țara noastră, că princi
palul scop al concursurilor este larga an
trenare a utemîștilor și tinerilor la prac
ticarea sportului. Nici un succes nu se 
poate obține însă fără o temeinică și 
rodnică colaborare a organizațiilor U.T.M. 
cu colectivele sportive.

In întreprinderi, sate, școli, universi
tăți și instituții se desfășoară în aceste 
zile prima etapă a Concursurilor. Acestei 
etape trebuie să-i acordăm o atenție deo
sebită deoarece ea asigură succesul în
tregului concurs. Numeroși tineri mobi
lizați de organizațiile U.T.M. se prezintă 
aoi pentru prima oară la startul unei în
treceri sportive. Nu încape îndoială că 
participarea la acest concurs va fi pen
tru mulți tineri și tinere începutul unei 
rodnice activități sportive.

Este cunoscută dorința tinerelor fete 
de a face sport. Mai ales în aceste zile di
naintea Festivalului — măreața sărbă
toare a prieteniei dintre tinerii din lumea 
întreagă — numeroase tinere vor să par
ticipe la întrecerile sportive. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să creeze cele mai bune 
condiții tinerelor, astfel ca ele să poată 
participa într-un număr cît mai mare la 
aceste întreceri.

Un rol de seamă în aceste concursuri 
îl au activiștii utemiști care fac parte din 
comisiile de organizare, regionale, raio
nale, orășenești și comunale. Ei sînt che
mați să dea dovadă de un înalt spirit or
ganizatoric, de multă inițiativă și price
pere în muncă.

Unul din rezultatele concrete ale ace
stor concursuri se va socoti și prin creș
terea numărului de purtători și aspiranți 
ai insignei G.M.A. De acest lucru orga
nizațiile U.T.M. nu trebuie să uite nici 
un moment.

Utemiști și utemiste 1 Atrageți prin 
exemplul vostru personal cît mai mulți 
tineri în cadrul întrecerilor, fiți în pri
mele rînduri ale participanților la Con
cursurile sportive ale tineretului organi
zate în cinstea Festivalului-

Tineri și tinere, cu toții la start 1

Joia Festivalului
CRAIOVA (de la corespondentul nos

tru).
Era pe la ora 5 după amiază. în sala 

de festivități a Școlii medii de Mecani
zare a agriculturii s-au strâns joj 16 iunie 
sute de tineri muncitori, elevi, studenți, 
funcționari care au participat la deschi
derea „Joii Festivalului" organizată de 
Comitetul orășenesc U.T.M. Craiova.

„Ne-a<m întîilnlt aici să vorbim despre 
Festivalul de la Varșovia — a spus tova
rășa Vilad Georgeta — secretar al comi
tetului orășenesc U.T.M., să petrecem câ
teva ore plăcute după o zl de muncă".

Despre importanța Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților de la 
Varșovia care va duce la strângerea 
legăturilor de prietenie între tineretul 
lumii în lupta pentru o pace trainică, a 
vorbit tovarășul Marin Săndulescu, re
dactor al ziarului local „înainte" din 
Craiova.

Tovarășii Ștefanovici Petre, Mitru Con
stantin, Ciobanu Marin, Rujan Nicolae, 
Marinescu Nicolae și alții din brigada 
artistică de agitație a unei organizații 
U.T.M. de la C.F.R. Craiova, au prezentat 
apoi un bogat program artistic. „Joia Fes
tivalului’’ s-a încheiat cu jocuri și dan
suri.

Fruntași la racoltarea rapiței
De clteva zile în regiunea București 

a început recoltarea rapiței. Numai în 
două zile, colectiviștii din comuna Grosu, 
raionul Alexandria, au recoltat rapița de 
pe 20 ha.

Fruntași pe regiune în muncile de re
coltare a rapiței s-au situat colectiviștii 
din raioanele Slobozia și Lehliu. Folosind 
secerătorile cu tracțiune animală, colec
tiviștii din aceste raioane au recoltat pînă

la 10 iunie rapița de pe 563 ha. Pînă 
acum, în raioanele Slobozia și Lehliu 
s-au recoltat peste 800 ha. de rapiță.

în întreaga regiune suprafața recoltată 
se ridică la aproape 50 la sută din su
prafața cultivată. Majoritatea lucrărilor 
de recoltare se execută în primei^ ore ale 
dimineții și seara pentru a se evita pier
derea de boabe. (Agerpres)

Primele cadouri
Tinerii țărani muncitori și cei din în

treprinderile raionului Răcari se pregă
tesc să întâmpine Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților de la Varșovia 
cu cit mai multe succese în muncă. De 
curînd, tinerii de la șantierul Cinemato
grafic Buftea, tinerii de la fabrica de 
conserve „Buftea" și pionierii de la școala 
elementară din aceeași comună au trimis 
primele cadouri pentru Festival. Cu 
multă măiestrie tînărul Ion Onceanu a 
lucrat un suport leu un trandafir din me
tal. Pioniera Cornelia Oprea a lucrat un 
milieu, un semn de carte, cu frumoase 
motive naționale. Pionierii de la Școala 
elementară din comuna Buftea au lucrat 
o față de masă brodată cu inscripțiile 
U.T.M.-F.M.T.D. Cadouri pentru Festival 
au trimis șj tinerii de la fabrica de con
serve Buftea.

Mulți tineri din celelalte comune ale 
raionului Răcari pregătesc cadouri pe 
care le vor trimite prin delegații patriei 
noastre la Festivalul de la Varșovia.

Și-au îndeplinit sarcinile 
primului plan cincinal

Vineri după terminarea lucrului, cons
tructorii de mașini agricole de la uzinele 
„Semănătoarea" au sărbătorit într-un mi
ting îndeplinirea cu 6 luni și 13 zile îna
inte de termen a sarcinilor ce le reveneau 
în cadrul primului nostru plan cincinal.

în anii cincinalului, uzina a fost înzes
trată cu noi utilaje a căror valoare a 
crescut față de anul 1951 de 9 ori. Ea are 
cea mai mare turnătorie de fontă male
abilă din țară, iar turnătoria nouă, care 
se construiește în prezent, va avea o ca
pacitate de 3 ori mai mare decît cea ac
tuală. Dezvoltarea capacității de produc
ție prin înzestrarea atelierelor cu o teh
nică modernă a permis ca în anul 1955 
să se planifice uzinei un volum de pro
ducție cu 184 la sută mai mare decît în 
anul 1950. Numai producția de semănă
tori, secerători și alte mașini agricole a 
crescut în această perioadă de peste 7 
ori și reprezintă acum 87 la sută din pro
ducția Uzinei. Față de anul 1950, produc
tivitatea muncii a crescut pe fiecare 
muncitor cu 128 la sută, iar față de 1951 
prețul de cost al mașinilor agricole a 
scăzut cu 27 la sută. în anii primului cin
cinal, la uzinele „Semănătoarea" s-a rea
lizat două noi tipuri de mașini agricole 
cu tracțiune mecanică : semănătorile de 
cereale ri secerătorile-legători. De citva 
timp aici s-a trecut la fabricație de serie 
a secerătorilor-pologitoare și a cositorilor 
mecanice cu tracțiune animală, din care 
au și fost livrate primele sute de bucăți 
pentru campania agricolă de vară.

(Agerpres)

Două brigăzi
înțelegînd sarcinile ce stau în fața In

dustriei noastre socialiste în ceea ce pri
vește sporirea neîncetată a productivității 
muncii șl reducerea prețului de cost, ti
nerii de la uginele de tractoare „Ernst 
Thălmann" din Orașul Stalln iau o serie 
de măsuri. Pe ei îl Interesează în mod 
deosebit cum produc șl cît costă produsul 
finit.

Acest fapt a făcut să sporească parti
ciparea tinerilor în lupta pentru econo
mii.

In anul 1954, datoriiă luptei pentru 
economii, Indicele de consum la oțel car
bon laminat a scăzut față de anul ante
rior într-atîta, îneît din oțelul economi
sit la șapte tractoare se fabrică încă un 
tractor. De asemenea, scăderea indicelui de 
consum Ia tablă din oțel carbon laminat 
face ca din economia realizată la patru 
tractoare să se poată asigura materialul 
necesar pentru încă un tractor.

Cu toate acestea, aici sînt încă nume
roase posibilități de economisire a me
talului. Mul >3 aintre repere, atît în fazele 
de prelucrare cît șl în faza finită pre
zintă mari adausuri la prelucrare sau sur
plusuri de metal la cotele finite care, 
fără îndoială, pot șl trebuie să fie reduse.

De aceea, inițiativa tineretului de la 
uzinele „Clement Gottwald" din Bucu
rești, care a creat o brigadă complexă de 
economii de metal la fiecare reper în par
te, a fost primită cu deosebită satisfacție 
la uzinele de tractoare.

Curând comitetul organizației de hază 
U.T.M. a trecut la popularizarea Inițiati
vei tineretului de la uzinele „Clement 
Gottwald", în cadrul adunărilor generale 
U.T.M.

Printre primele sectoare în care a fost 
dezbătută această problemă a fost secto 
rul forjă.

Intr-una din zilele ce au urmat, la col
țul roșu al acestui sector s-au adunat 
membrii brigăzii complexe de economii, de 
sub îndrumarea utemistulul Marin Tam
bur. Erau prezenți aici tehnicieni ca: 
utemlstul Gheorghe Martinescu, controlori 
ai calității produselor, maiștri, muncitori 
de la ciocane sau matrițe, tineri șl vîrst- 
nicl care, preocupați ca piesa forjată să 
fie cît mal aproape de cotele ei finite au 
obținut o seamă de rezultate în economi
sirea metalului.

Rînd pe rînd, au luat cuvîntul atunci 
toți membrii brigăzii și au făcut impor
tante propuneri.

— Eu, de exemplu, a spus utemlstul 
Marin Tambur, lucrez la matrițerle. La 
noi multe blocuri de matrițe care se 
uzează sînt trimise la retopit, deși ele pot 
fi recondiționate sau întrebuințate la con
fecționarea altor majrlțe de dimensiuni 
mal mici ceea ce ar aduce lunar o eco
nomie de 710 kg. oțel.

Membrii brigăzii au propus ca la axul 
ambreiajului de la șaslul tractorului K.D. 
35, să se înlăture surplusul de metal de
numit „cleștar", iar metalul roșu să fie 
Introdus direct în matriță. In felul acesta 
la flecare piesă forjată se economisesc 
1,200 kg oțel.

De la consfătuire nu a trecut multă 
vreme șl bilanțul muncii depuse de brl-

— un rezultat
gadă pînă acum este îmbucurător. Con
sumul de metal pe tractor s-a redus cu 
3,140 kg oțel laminat. Se evidențiază tî- 
nărul Inginer Serafim Ciblan, maeștrii co 
munlști Gheorghe Radu șl Ion Radu, ma- 
trițierul Marin Tambur, tînărul forjor Ion 
Boțea șLmulțli alții.

O serie de probleme necesită a fl re
zolvate în viitorul apropiat, pe baza unui 
studiu mal amănunțit. In curând colectl 
vul uzinei va începe fabricarea noului tip 
de tractoare MTZ.

Bngada a calculat șl a anunțat că pe 
baza propunerilor făcute cu prilejul con
sfătuirii șl de la consfătuire pînă acum, 
la fabricarea pieselor pentru tractorul 
K. D. 35 va realiza — pînă la sfîrșitul 
anului <— economii de laminate în gre- 
v.iate de 17.237 kg. De asemenea, la fa
bricarea pieselor pentru tractorul MTZ va 
economisi lunar cîte 1.000 kg laminate,

★
Exemplul brigăzii utemistulul Marin 

Tambur a fost urmat și de brigada con
dusă de Petre Banu, de la sectorul de
bitări care, de asemenea, s-a alăturat ac
țiunii de reducere a consumului de me
tal la fiecare fabricat. Membrii acestei 
brigăzi au hotărît ca resturile de bare, 
provenite de la debitarea prin forfecare, 
să le sorteze cu grijă după dimensiuni și 
să le folosească. La forjă, din aceste ca
pete s-au născut piese ca : biele mari pen
tru motorul tractorului K.D. 35 și altele, 
fără ca pentru fabricarea lor să fie folosit 
metal nou. In plus, operația do debitare 
a acestor capete a fost șl ea înlăturată 
făcîndu-se în felul acesta șl o prețioasă 
economie de timp șl manoperă.

înainte, metalul pentru unele repere se 
debita prin tăierea la fierăstrăul mecanic. 
Acum, în urma propunerii tehnicienilor 
Petre Mltiteanu și Stelian Lupu aceste 
bare se debitează prin forfecare și astfel 
se elimină pierderea de șpan ce se făcea 
prin retezare.

Metodele înaintate folosite au adus în
totdeauna brigăzii însemnate succese. 
Acum, pe baza propriei el experiențe, 
brigada s-a angajat ca pînă Ia sfîrșitul 
anului să realizeze noi economii.

★
In cinstea Festivalului Mondial al Ti

neretului și Studenților de la Varșovia șl 
a zilei de 23 August, brigăzile conduse 
de Petre Banu șl de utemlstul Marin 
Tambur vor realiza împreună, ca urmare 
a aplicării propunerilor făcute, economii 
Importante, astfel ca pină la sfîrșitul anu
lui economiile să fie egale cu prețul de 
cost a 4 tractoare K.D. 35.

Comitetul organizației de bază U.T.M. 
pe uzină are acum posibilitatea să ana
lizeze rezultatele obținute de cele două 
brigăzi și să meargă mal departe, pe 
linia antrenării întregului tineret al uzi
nei la lupia pentru economii. Comitetul 
U.T.M. trebuie să dea dovadă și pe mai 
departe de grijă față de gospodărirea 
justă a metalului, propunând conducerii 
uzinelor înființarea de noi brigăzi com
plexe de economii acolo unde ele nu 
există.

Corespondent 
SZABO CAROL

— FLAUT 1ST A —
„Cîntă la flaut" se spune de obicei 

numai despre un bărbat. Despre o fe
meie. de loc sau foarte rar.

Se vede că dintr-o pricină asemănă
toare au fost uluiți sătenii din Răcă- 
ciuni-Bacău cînd pe scena căminului 
cultural din sat s-a urcat cu un flaut în 
mină Rozalia Clos. Era ceva împotriva 
obiceiului. Pe-acolo flaute, fluiere 
aveau doar băieții... Și pentru că era 
împotriva obiceiului, pentru că o fe
meie cîntînd la flaut li s-a părut ceva

Lucrări artistice închinate Festivalului
Pe întreg cuprinsul regiunii Iași tinerii 

întâmpină cu însuflețire cel de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Varșovia.

Astfel compozitorii ieșeni au închinat 
Festivalului cea mai mare parte din ul
timele lor lucrări. Tovarășul Achim Stoia. 
laureat al Premiului de Stat, a compus o 
sîrbă pe teme moldovenești pentru or
chestră simfonică.

Compozitorul Sorin Vînătoru a termi
nat de curând două lucrări închinate 
Festivalului. Este vorba de un marș spor
tiv pentru cor mixt, cu acompaniament de 
fanfară și cîteva tablouri simfonice re
flectând aspecte din viața tineretului nos
tru. De asemenea tînărul compozitor Io
nel Șerban a scris un cîntec inspirat 
din viața tineretului de pa șantiere.

în întâmpinarea Festivalului și artlst.il 
plastici ieșeni creează numeroase opere

care vorbesc despre viața și munca ti
neretului. Pictorul Dan Hatmanu, are 
un ciclu de 9 lucrări din care se disting 
cele Întitulate „Tineri din Gospodăria 
de Stat Secuienl în club" și „Cor de co
pil interpretând imnul pionierilor”.

Plastica ieșeană se mândrește șl cu pic
tura afiș a lui Nicolae Popa, reprezentând 
o fată în costum național, care salută Fes. 
tlvaluil.

O lucrare plină de vioiciune tinerească 
este -sculptura lui Vasile Condurache „Se 
apropie concursul la școala de muzică". 
Aici e vorba despre un tînăr de la țară, 
oare cu vioara sub braț vine să participe 
la concursul de admitere ia școala de 
muzică.

Lucrări interesante a-u mal creat Ion 
Petrovici, Constantin Agafiței, Nicolina 
Cozma și alți pictori și sculptori din Iași.

O grupă de fruntași

Răsplata
După atîta potop de ploi cite-au căzut 

peste ogoarele Clondirului, ținând în 
chinga răcelii firele plăpânde de porumb 
care dădeau ghes să se înalte — s-au re
vărsat zăpușelii© lui clreșar.

La vremea prânzului, peste cîmpuri stă- 
pînește o liniște grea. Un miel rătăcit 
printr-un lan de grîu se chinuie, ridicîn- 
du-și gitul deasupra spicelor, să zărea
scă marginea acestor întinderi verzi. Se 
aud însă dintr-odată niște glasuri de 
copii care năvălesc gălăgioși în lan.

— Uite un miel 1 strigă surprinsă un 
nod de fetiță, abia răsărind deasupra 
griului.

Pionierii îl încercuiră de îndată și ,,in
fractorul” fu luat prizonier.

— Ce cauți aici, mă prostuțule? ti inte- 
rogară ei cu blîndețe. mîngîindu-I. O să 
te dăm pe mina paznicului de cîmp și ai 
s-o pățești. Vai de tine I

— Lăsați-1 în pace. II oprim aici cu noi 
să ne ajute la plivit. Dacă-i cuminte îi 
dăm drumul.

Pionierii se împrăștiară prin lan și în
cepură să adune cu repeziciune firele de 
rapiță care dăduseră în floare. în urmă 
sosiră și opt utemiști. Vrînd să le dove
dească celor mici că ei sînt mai serioși 
decît dînșii, își începură lucrul în liniște. 
Pionierii îi mai cicăleau însă cu întrebări 
de tot soiul.

— Uite, am găsit niște maci așa de fru
moși! spuse către el pioniera care desco
perise mielul. E păcat de el să-l smul
gem.

unor fapte
— Nu-1 păcat deloc. O să fie lanul fără 

flori, dar pâinea va fi mal albă și n-o 
să-ți pară rău. Așa că smulge-le mai de 
grabă.

Spre seară utemlștil și pionierii au 
măsurat ogoarele plivite.

— Sînt șase hectare și ceva. Ce facem, 
mal plivim ?

— Uite, aici e ogorul Iul moș Ghlță 
Ene. Hat să-1 plivim și pe-al lui. O să se 
bucure.

Moș Ghiță Ene cînd a aflat că pionierii 
și utemiștii îi plivesc ogorul a plecat spre 
cîmp să le mulțumească. Cînd a ajuns 
însă acolo, nu-1 mal găsi. își terminaseră 
lucrul și plecaseră. Bătrânul mormăi în
ciudat, după ce colindase mulțumit lanul 
fără nici un pic de buruiană.

— Ați făcut treabă bună, măi flăcăilor, 
dar să mă fi așteptat nițel să vă dărui 
și eu măcar un mulțam.

★
De curând, secretara organizației de 

bază U.T.M. din comuna Clcndiru, raio
nul Mizil, a adunat într-o seară un grup 
de utemiști. Tinerii au discutat pină seara 
tîrziu — fără ca aceasta să fie o ședință 
— despre treburile din organizație. S-a 
discutat mult despre strângerea flerului 
vechi și despre cadourile pentru Festival, 
despre viitoarea reuniune tovărășească și. 
în cele din urmă, au ajuns la acțiunea de 
ajutorare a bătrânilor și a soțiilor și ma
melor celor plecați în armată. Președin
tele sfatului popular, membru în biroul 
raional U.T.M., a arătat că fapta utemiș-

frumoase
tilor și pionierilor Teodorescu Eleonora, 
Eremia Radu, Onciu Gheorghe, Ilie Ste- 
llana și a celorlalți care au plivit 7 ha. 
de grâu ale unor țărani muncitori din co
mună. face cinste organizației noastre.

Apostol Paraschiv, un băiat scund și 
negricios, care-i sufletul organizației prin 
entuziasmul cu care muncește, a avut o 
propunere.

— Ne-a sosit într-o zi la sfat o scri
soare de la o unitate militară pe adresa 
bătrânei Iordachg Mărit- Scrisoarea era 
din partea comandantului unității care o 
felicita pe bătrână pentru fiul ei care este 
fruntaș în pregătirea militară și poli
tică. Eu m-am bucurat mult de asta. 
Constantin a fost și un bun utemist cînd 
era în sat. Mama lui are 65 de ani. Eu 
m-am gîndit să mergem într-o zi și să-i 
prășim porumbul. Ar fi un lucru frumos. 
Să-i arătăm că noi îl prețuim pe fiul ei 
și că drept mulțumire pentru cinstea pe 
care a adus-o satului nostru, noi o aju
tăm pe mama lui. Ce ziceți ? Și pe urmă 
să-i scrim lui Constantin despre asta.

Utemiștii au fost cu toții de acord
— Sîmbătă după amiază mergem să-1 

prășim porumbul.
Tinerii din Clcndiru și-au îndeplinit 

angajamentele luate. Țăranii muncitori 
pe care ei i-au ajutat în muncile de între
ținerea culturilor le sînt recunoscători. 
Le-au mulțumit călduros, au lăudat fap
tele lor frumoase. Și aceste cuvinte calde 
de mulțumire au fost cea mai mare răs
plată pentru munca lor.

I. B.

Printre studenții Facultății de electro
tehnică de la Institutul Politehnic din 
Iași o veste a trecut ca un fulger ; grupa 
318 din anul II a luat în întregime exa
menul de fizică abținînd 14 calificative 
de „foarte bine", cinci de „bine" și numai 
unul la limită. La prima impresie aceste 
cifre ar părea un simplu procentaj al ca
lificativelor unei grupe fruntașe. Totuși 
nu e numai atît.

★
Cu un an în urmă cînd au pășit pe 

treptele institutului, studenții grupei 318 
au venit cu visuri mari. Toți voiau să 
cucerească tainele științei, să devină in
gineri buni. Abia ieșiți de pe băncile șco
lilor medii ei nu erau obișnuiți încă cu 
viața de student. Unii nu știau să scoată 
notițe la cursuri, alții nu cunoșteau meto
dele cele mai bune de învățătură, ma
teria era vastă, se cereau interpretări fi
zice. Multora li se părea că au început o 
muncă prea grea pe care nu o vor putea 
duce la capăt. Iată însă că le-au venit în 
ajutor studenții din anii mai mari care 
le-au împărtășit din experiența lor, care 
i-au îndrumat.

Și așa zi de zi au început să cunoască 
tainele științei, au început să îndrăgească 
știința. Rezultatele primei sesiuni de exa
mene nu au fost totuși dintre cele mai 
bune. Pentru alții aceasta ar fi fost poate 
un motiv să dea înapoi. Nu același lucru 
a însemnat pentru studenții grupei 318. 
Ei au pornit cu mai multă îndîrjire să 
studieze, să aprofundeze materia. în 
grupă s-a creat un colectiv unit și odată 
cu următoarea sesiune au venit și pri
mele succese.

Anul II i-a găsit pregătiți pe studenți 
pentru a munci cu mai mult spor ; răs
punsurile au devenit mai bune, teama 
că e greu a făcut loc siguranței și hotărâ
rii. într-o adunare a studenților din făcui, 
tate, tovarășul profesor Tema Fărcaș, de
canul facultății, a spus : „Ne mîndrim cu 
studenții anului II și sperăm că vor lua 
cu succes seziunile de examene și vor 
deveni buni ingineri‘.‘.

„încrederea acordată de decan și pro
fesori nu trebuie s-o desmințim", aceasta 
a devenit deviza studenților anului II, 
deviza studenților grupei 318

Și iată-i astăzi la examenul de fizică. 
Dis-de-dimineață s-au adunat cu toții în

fața institutului și oricum parcă inimile 
bat mai tare ca de obicei iar emoția i-a 
cuprins pe toți. A sosit și clipa așteptată. 
A început examenul. De la primele răs
punsuri s-a dovedit că grupa e bine pre
gătită. Studenta Georgeta Trifon e secre
tara organizației U.T.M. pe an. în adu
narea generală alegerea ei a fost primită 
cu multă bucurie. Acum ea dă examen. 
Emoția care pusese stăpînire pe ea a tre
cut ca prin farmec. Răspunsurile pe care 
le dă sînt sigure. Nici o urmă de șovăială 
în glas. Lucrînd și la cercul științific ea 
a avut posibilitatea să studieze în labo
rator o serie de probleme științifice și 
practice. Astăzi, orele de laborator îi 
folosesc la legarea teoriei de practică 
Calculele matematice prind viață. O inte
grală sau o ecuație diferențială care pen
tru altul ar fi însemnat doar ceva sec, 
rupt de viață, pentru ea ar© un sens, 
este o expresie a puterii electricității 
sub toate formele ei, înseamnă unde 
transmise pe calea aerului sau a firelor, 
înseamnă lumină, electrificare. Ea a ob
ținut calificativul „foarte bine". Acest 
calificativ l-au mai obținut și studenții 
Gavrilaș Monica, Maria Boacnă, Iurii 
Mărgărint, Eugen Levițchi, Ștefan Ga
vrilaș și alții.

O veste bună pentru studenții grupei 
a fost cînd au aflat că și colegul lor Gh. 
Herghelegiu a reușit să obțină calificati
vul „bine". Fiind bolnav el a stat în 
spital o lună de zile. Reîntors a reușit 
să-și ajungă din urmă colegii, depunînd o 
muncă susținută. Colegii și-au împărțit în
tre ei sarcinile, unii i-au copiat cursuri, 
alții l-au ajutat să recupereze lucrările 
practice pierdute.

Frumoasele rezultate obținute la exa
men se datoresc în parte și îndrumărilor 
pe care le-au primit studenții de la to
varășul profesor Emil Luca și de la asis
tentul său Nicolae Reus.

Iată de ce vestea succesului grupei 318 
nu înseamnă o simplă statistică de cali
ficative, ci rezultatul unei munci susținute 
ce prevestește că în grupa 318 se făuresc 
oameni noi, ingineri de nădejde folositori 
patriei noastre.

Corespondent,
CHERN GHIDEON

de-a dreptul hazliu, au râs. Au râs ca 
' de cine știe ce nepotrivire. Nu numai 
la cămin, ci și prin sat cînd, după 
aceea, o întîlneau pe Rozalia.

De bună seamă Rozaliei nu i-a fost 
i de loc la îndemînă purtarea consăteni

lor. Cum să-ți fie la îndemînă dezapro
barea unui sat întreg ! Spera totuși că 

i o va înțelege pînă la urmă cineva. 
' — Iți place așa de mult flautul ? a

întîmpinat-o mama, grijulie să n-o mîh- 
i nească.
' Din vorbele mamei, oricît de ferite, 

nu putea să nu reiasă aceeași neînțele- 
‘ gere. care adăugată la aceea a satului, 
nu putea decît să umple și mai mult 

i de necaz sufletul fetii. I s-a părut a- 
' tund că a săvîrșit un act necugetat, 
[ care trebuie reparat renunțînd la flaut.

Așa s-ar fi întîmplat dacă Rozalia ar 
fi săvîrșit cu adevărat un act necuge
tat. Din fericire, ei îi plăcea flautul, 

” sunetele . delicate, vrăjite, ale instru
mentului capabil să dubleze virtuozita
tea uneia din cele mai frumoase voci. 
Și cum să te desparți de acest instru
ment cu care poți reda patosul celor 
mai înalte simțăminte ? Cum să re
nunți la ceva ce-ți este scump ?

Să se topească umbrele mâhnirii, să-i 
' treacă necazul unei fete de 15—16 ani 

căreia i-au fost jignite simțămintele, 
preferințele, e tare greu. Trebuie să 
aibă multă voință. Și Rozalia a avut 

> puterea care-i trebuia. Și nu numai că 
•nu a renunțat la flaut, dar a mers din 

' nou la cămin și a cîntat. Sigur, s-a rîs 
i din nou. Ea a cîntat totuși. A cîntat și 

cîntecul a spulberat ironia. Dacă mai 
] rămăseseră zîmbetele. ele nu mai erau 

decît un semn al mirării că o fată poate 
' „zice" atît de frumos din flaut.

Acestea au fost cu cițiva ani în urmă, 
Pe cînd Rozalia abia începuse Școala 
medie d.e muzică la Bacău și-și alesese 
flautul. De-atunci s-au schimbat multe 
în Răcăciuni, iar oamenii nu se mai 
miră cînd o fată apare cu flaut, pe 
scenă.

In 1953 a fost un concurs al tinerilor 
soliști în cinstea Festivalului de la Bu
curești. Cum socotea că n-are destulă 
experiență, nu s-a gîndit să participe. 
Numai cînd a văzut cîți se înscriu, s-a 

i înscris și ea.
— O să mă pregătesc, se încuraja. 

J De ce n-ar participa și o fată la flaut! 
i A fost întrecută. Puțină părere de 
1 rău, dar aceasta trece. Altceva n-a tre- 
i cut; dorința ca la următorul prilej să 
I cîștige totuși și fetele la flaut. Atît.

;...Au trecut ani. Negreșit a învățat 
multe de-atunci. Se spune despre Ro-

1 zalia că are ,,ton", că și-a însușit teh
nica flautului, că dispune de o voință 
și perseverență remarcabile. De altfel, 
pe ea o întîlnești cel mai dies în sala 
de flaut studiind, descifrînd, repetînd 
o sonată de Bach, un menuet, un con
cert de M'ozart...

Era de așteptat să se prezinte la con
cursul din acest an al tinerilor soliști. 
Poate nu numai pentru onoarea flau
tistelor.

Nu se prezenta cu certitudinea că va 
cîștiga ; mai erau concurenți pregătiți. 
Dorea mult însă să cîștige, pentru un 
vechi necaz. Ca urmare, presupunea că 
va avea emoții. Dar nu le-a avut pînă 
în fața juriului. Acolo a înțeles că nu 
prea mai e stăpînă pe sine și a crezut 
că nici nu mai poate fi. A început gre
șit. Ii mai rămăsese însă puțină stă
pînire de sine și dorința de a cîștiga; 
mai mult dtecît aceasta: începuse să. 
cînte, intrase într-o lume în care se 
simțea bine. Și-a revenit. A interpre
tat corect Concertul în re major pen
tru flaut de Mozart, Scena pastorală 
de Elinescu.

Juriul a apreciat că Roza interpre
tează mai bine decît ceilalți flautiști si 
a hotărît s-o trimită la București, la 
finala concursului.

O fată i-a întrecut la flaut pe băieți!
PETRE NIȚA 

corespondentul „Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

Locuințe noi 
pentru oamenii muncii

TG.-MUREȘ (de la corespondentul 
nostru,.

Cu ajutorul credite’or acordate de stat, 
tot mai mulți muncitori din Regiunea 
Autonomă Maghiară își construiesc noi 
locuințe. La uzina textilă ,,Gh. Doja ‘ din 
Sft. Gheorghe de pildă, muncitorilor li 
s-au repartizat fonduri pentru construire i 
a 48 locuințe individuale. Dintre acestea 
34 sînt de-acum construite iar noii proprie
tari s-au și mutat în ele ; restul sint în 
curs de terminare.

Muncitorilor de la fabrica de mobile 
,,Simo-Geza“ din Tg. Mureș li s-au repar, 
tizat de asemenea fonduri pentru construi
rea a 28 locuințe individuale dintre care 
20 au și fost date în folosință.

în Regiunea Autonomă Maghiară numă
rul locuințelor individuale construite prin 
creditele acordate de stat s-a ridicat pînă 
în prezent la 426 dintre care 374 au fost 
date în folosință.

artlst.il


ln legătură cu unele probleme ale literaturii pentru copil

Dogme abstracte și adevărul vieții
îh ultimii ani, terminologia articolelor 

de critică s-a îmbogățit cu asemenea epi
tete : „copil-bomboană”, „copii de zahăr”, 
„oopli fond ante” etc. etc., care — ame
nințând să epuizeze lista zaharicalelor de 
la Comaliment, — exprimă indignarea 
justă a cititorilor împotriva eroilor cu 
aureolă de heruvimi, dar în fond plicti
coși, anoști. Poate mai înainte decît în 
celelalte sectoare ale literaturii, în litera
tura pentru copii s-au tras primele focuri 
contra Idealizării personajelor — tendin
ță dăunătoare care constituia un serios 
obstacol în calea creării unor ero.1 auten
tici, vii. Există însă pericolul ca, neînțele- 
gindu-se esența fenomenului negativ al 
idealizării să se cadă în extrema opusă, să 
se considere drept... tendință idealizantă 
orice încercare de a prezenta caractere 
luminoase. In articolul publicat în „Con
temporanul” : „Nici cu pete, nici fără 
pete", AI. Mirodan, în focul polemicii, 
trece pe teritoriul literaturii pentru copii
— deși domeniul discuției nu era acesta
— și ne prezintă printre altele următorul 
exemplu cras de erou copil superideali- 
zat: un școlar care memorează înaintat 
formule trigonometrice, î.n vreme ce cole
gii săi „negativi” bat mingea pe maidan.

Nu știm cu ce s-au făcut vinovați șco
larii sîrguincioși față de Al. Mirodan de 
i-au provocat nemulțumirea. Orice s-ar 
spune nu sântem în faimoasa țară vizitată 
de Guliver, unde lecțiile erau memorate 
fără nici un fel de sacrificiu, în urma sim
plei înghițiri a unei bucăți de anafură 
mânjită cu pastă cefalică. Fapt este că ase
menea școlari care învață în loc să bată 
mingea pe maidan există în realitate și ca 
atare nu pot fi „excomunicați" din pagi
nile operelor literare.

Mihail Stoian în articolul: „Copii-mo- 
dsl” care nu sânt modele pentru copii”
— articol nu lipsit de merite în lupta 
contra idealizării literare — se situează 
pe aceeași poziție prin felul în care critică 
unele lucrări. Citind o poezie a lui Ion 
Băieșu, în care un școlar primind cravata 
roșie de pionier hotărăște sa nu se lase 
ademenit dg felurite ștrengării, obișnuite 
pînă atunci, M. Stoi.an afirmă indignat că 
acest erou „a intrat în galeria eroilor 
„ideali” care pare-se ar fi după unii, pro
totipurile coipillor pe care noi vrem să-l 
creștem”. Este evident însă, că așa 
cum a arătat și Lidia Illeșu în articoful: 
„Nu rețete, oi oglindirea autentică a vie
ții capiilor” — în realitate sînt momente 
salemne în viața capiilor, cînd aceștia își 
propun să se comporte cît mai serios, re- 
nunțînd la năzbâtiile nelalocul lor în noile 
împrejurări.

De asemenea, referlndu-se just la unele 
exemple de idealizare existente în roma
nul „Cantemiriștii”, M. Stoian trage sen
tențios următoarea concluzie care pune 
sub semnul întrebării nu modul înfățișă
rii unor scene din viață — defectuos în 
exemplele date din cartea Cailei Serghi
— ci însăși posibilitatea înfățișării aces
tora în literatură: „Exemple de acest fel 
de tineri care se extaziază în fața clădirii 
școlii lor (?? n.n.), care pun dragostea deo
parte pînă isprăvesc o discuție, se pot 
înmulți, căci ele se găsesc în destule lu
crări literare pentru copii”.

Mergînd pe acest drum, s-air putea în- 
tîmpla ca, citind o carte unde s-ar înfă
țișa cum un pionier îl denunță pe tatăl 
său organelor de stat ca fiind în cârdă
șie cu chiaburii, autorii articolelor amin
tite să exclame ironic : „eh ! idealizarea 
vieții!” Și totuși așa a făcut Pavlic Mo
rozov. Unii dintre critici și scriitori în
clină să suspecteze de idealizare orice 
erou literar care are trăsături înalte de 
caracter, care are o figură morală strălu
citoare.

Este necesar deci ca în discuție să se 
elucideze esența fenomenului Idealizării 
în literatură, combătîndu-se diferitele in
terpretări dogmatice. In ărticolul său 
„Privire asupra literaturii din 1847” V. G. 
Belinski arată că unii literați se fac vino
vați de idealizare, de oarece în operele 
lor nu pornesc de la adevărul vieții, cl de 
la anumite „principii abstracte”. în 
Ce în operele lui Gogol, „idealul nu 
conceput ca o înfrumusețare (deci 
o minciună) ci ca o corelație 
bilită de autor între diferitele
puri create de el, în conformitate cu 
ideea pe care dorește s-o dezvolte în opera 
respectivă”. Ce înseamnă aceasta ? Că pot 
fi înfățișați în cărți și școlari care me
morează formule trigonometrice în loc să 
bată mingea pe maidan, că pot fi înfăți-
----------------------------*

Al. Oprea

timp 
este 

ca 
sta- 
ti-

șați și copii care în ziua primirii crava
tei roșii nu chiulesc de la ore pentru a 
juca fotbal etc., fără ca prin aceasta scrii
torii respectivi să plătească tribut ideali
zării, dacă ei înfățișează eroi luați din 
viață Și nu creați în laborator pe baza 
speculațiilor. Și dimpotrivă devin produ
cători în serie de chipuri idealizate, acei 
scriitori care nu zugrăvesc adevărul vieții, 
ci concepțiile lor abstracte despre modul 
în care trebuie să arate unii eroi potrivit 
cutăror sau cutăror reguli din pedagogie
— .pedagogia fiind înțeleasă tot abstract 
nedevenind însuși resortul patosului lăun
tric al imaginilor artistice.

Ca exemplu vom cita felul în care apare 
fig-una instructorului de pionieri sau a 
educatorului în unele cărți scrise pentru 
școlari. Dacă pe instructorul Vlad din 
interesantul roman al lui Octav Pancu 
Iași: „Marea bătăile de la Iazul Mic” l-am 
îmbrăca în haine militare, el s-ar putea 
numi Iovan și ar avea gradul de locote
nent ca în „Cantemlriiștil" Cellei Serghi
— amîndoi înrudindu-se prin aceeași ane
mie artistică. Pe baza lecturii acestor cărți 
s-ar putea crea o figură-patent a edu
catorului: neapărat frumos la înfățișare, 
idolatrizat de copii ca moaștele unul sfînt, 
neapărat știind — pe căi necunoscute — 
tot ce se întâmplă între școlari, putînd 
stârni în acest sens 'admirația celui mal 
perfect Sheriok Holmes etc. etc.

Ar trebui de aici să tragem oare con
cluzia că in realitate nu există educatori, 
dacă nu frumoși la înfățișare, frumoși la 
caracter, iubiți de școlari, cadre de aur 
ale Uniunii Tineretului Muncitor ? Părin
ții literari ai acestor eroi nu au .greșit 
propunîndu-și să oglindească asemenea 
caractere, ci au greșit făcind din perso
naje simple întruchipări ale unor princi
pii abstracte. Un rol l-a jucat și concep
ția greșită după care în literatura pentru 
copii este interzis ca un om matur sau cu 
atît mai puțin un educator să apară alt
fel deoît într-o poză heratică, altfel decît 
întrunind toate calitățile posibile. Engels 
spunea că nu este important numai ceea ce 
face o personalitate, ci și modul cum ac
ționează. In aceste cărți noi vedem însă 
numai ceea ce fac educatorii — și fac atît 
de multe incit devin niște „factotum" —• 
și nu și gîndurile, simțămintele, dialectica 
sufletului lor, educatorii transformîndu-se 
în niște bana’e etichete ale profesiei pe 
care o reprezintă.

Discutând desipre modul în care trebuie 
înfățișați capiii în literatură, unii sînt dis
puși să vorbească foarte mult despre tră
săturile generai-umane ale copilului, des
pre faptul că el trebuie să se joace, să 
fie ștrengar. Desigur că a ignora aceste 
trăsături infantile specifice înseamnă a 
te situa pe o poziție vulgarizatoare. Nu 
este însă mai puțin adevărat că nu poți 
să discuți abstract caracteristicile copi
lului, rupîndu-1 de o realitate istorică, 
bine determinată. Copilul din patria noas. 
tră — ne referim în special la vîrsta mij
locie și mare — nu este totuși identic 
cu — să spunem — copilul de acum 50 
de ani. La noi, ca rod al noii reali
tăți istorice, apar în rîndul tinerei gene
rații trăsături de caracter care nu puteau 
apărea în trecut. în patria noastră crește 
nu numai un copil nou, ci și un cetățean 
nou.

Noi trebuie să ironizăm fără cruțare 
pe acei scriitori care nu iau în serios co
piii, care-și închipuie că pentru a discuta 
cu ei, trebuie să se îmbrace în pantalonași 
scurți, să-și dea cu cerneală pe față și să 
vorbească stîlcit românește. Cită poezie 
cuprinde vîrsta de trecere de la copilărie 
la adolescență ! Nu este vorb,a aici nu
mai de romantismul ștrengăriilor, ci de 
romantismul acelei vârste când se plămă
dește conștiința nouă a unui nou cetățean. 
Vorbind despre povestirea Soniei Larian 
„Ghiduș Arcăduș", unii recenzenți se o- 
presc numai asupra faptului că zburdal
nicul copil cîntă mereu un cântec și trage 
după el „o sfoară, o bucată de sârmă sau 
vreo coadă roșcată de vulpe", fără a sub
linia ceea ce este de fapt important — 
că, păstrând toată vioiciunea vîrstei, eroul 
Soniei Larian întruchipează artistic acele 
trăsături noi — ca de exemplu dragostea 
pentru avutul obștesc — care apar la pio
nierii satelor noastre. Ghiduș Arcăduș ce-1 
drept, îl bagă pe Ion al Stănchiței într-un

★-------------------------------------

butoi vechi ca să se învețe minte, „dar ca 
pedeapsă pentru că trăsese cu praștia în 
păsările din colivia pionierilor". Ghiduș 
Arcăduș trimite și o scrisoare plastogra- 
fiată contabilului Patrafir,, dar pentru a 
se răzbuna pe acest trepăduș al chiaburi
lor care în lipsa președintelui nu vrea să 
ia nici o măsură pentru salvarea pometu- 
rilor gospodăriei de bruma ce o anunță 
stațiunea meteorologică a pionierilor. Cîte 
trăsături minunate nu apar la schimbul 
de mîine al luptătorilor pentru constru
irea 
firi 
nu 
ale 
încă

societății primăverii omenirii; cite 
pline de 
există 
patriei ;

de la 
ma felului în 
viața ! Și oare aceste trăsături de aur ale 
tinerei noastre generații nu trebuiesc în
fățișate în .toată strălucirea lor în operele 
literare ? Noi avem nevoie de eroi lite
rari despre care să putem spune așa cum 
spune poetul sovietic despre Pavlic Moro
zov : „...Nu, cîntecul n-are sfârșit / Azi 
Pavlic, din bronz și granit / se înalță. / El 
nu-i dat uitării / Cu mîna-ncleștată pe 
steag / va fi pionierilor țării / tovarăș și 
pildă în veac".

In unele articole publicate în cadrul dis
cuției de față a fost exprimată părerea că 
este impropriu să se vorbească în litera
tura pentru cei mici despre eroi negativi- 
copii. Aceste articole iau ca bază princi
piile pedagogiei științifice care resping 
aberațiile pedagogiei și psihologiei reac
ționare despre copiii care s-ar naște buni 
sau răi și asupra cărora mediul înconju
rător n-ar avea nici o influență. Pornind 
de Ia principii juste, autorii articolelor 
fac următorul raționament schematic, ab
stract: dacă orice copii — fiind un carac
ter în formare — .poate fi educat, în
seamnă că termenul erou negativ este 
„impropriu’’ rămînînd valabil numai la 
oamenii maturi (vezi articolul Tamarei 
Pinzaru). Este de presupus însă că capiii 
nu trăiesc sub un clopot de sticlă. Se poate 
la un moment dat ca un copil saiu un ado
lescent să aibă caracterul viciat de mo
rala burgheză ca St.ahovicl din „Tînăra 
Gardă” care ajunge trădător. Este oare 
impropriu de a se vorbi în aceste cazuri 
de eroii negativi ? Faptul că unii din 
asemenea eroi se pot transforma, în func
ție de împrejurările de viață prin care 
trec, ni se pare o altă problemă. Acest 
proces poate fi redat sau nu în funcție 
de ideea operei respective. Gaidar a înfă
țișat personajul Figură fără a sugera mă
car eventuala Iul transformare. Deși ar
ticolele amintite dau declarații că sînt 
împotriva „teoriei” lipsei de conflict, în 
practică însă, în modul în care discută, 
dau apă ila moară acestei teorii.

E firesc ca în cărțile noastre pentru co
pii să fie înfățișate și autentice personaje 
negative-co.pii ca Figură și Kvakin, 
pentru simplul motiv ca altfel nu vor pu- 
tea fi înfățișați nici ,,Timur și băieții lui". 
In. perioada de trecere de la capitalism la 
socialism există și nu pot să nu existe 
cazuri negative de copii asupra cărora are 
influență mediul familiar retrograd în 
care trăiesc, iar literatura pentru copii 
dacă vrea să fie parte integrantă a în
tregii literaturi, trebuie să fie fidelă ade
vărului vieții.

In cartea maestrului Mihail Sadoveanu 
„Aventură în lunca Dunării" se vorbește 
despre acele cărți „invalide", „zdren
țuite de mîna cititorului", „eroice luptă
toare ale prefacerilor revoluționare” și 
Pe care eroul povestirii le lipește de locul 
unde-i bate inima, Iar ochii îi închide ca 
să nu vadă nimeni că sînt umezi.

Numai înfățișîndu-se în culori 
aprinse, adevărul vieții, pot fi create 
menea cărți „eroice luptătoare ale 
facerilor revoluționare”, capabile să 
educația comunistă a tinerei generații — 
mîndria și nădejdea poporului nostru.
•--------------------"-----------------------------

poezia vieții noastre noi 
printre tinerele vlăstare 
câți pionieri nu-și pun 
o virată fragedă proble- 
care trebuie să-și trăiască

Mărturisim că finalul arti
colului cu care se inaugura 
rubrica de „Opinii" a revis
tei „Steaua" din Cluj (nr. 
1/1955) ne-a sunat straniu: 
„Ultimii mohicani ai lipsei de 
opinii care se îngrămădesc 
umili la ușile din dos ale cul
turii noastre năzuind să pă
trundă printr-o curbă de 90 de 
grade a coloanelor vertebra
le, pierd din ce în ce mai 
mult șansele. Sîntem hotărît 
împotriva umilinței”... Care 
„ultimi mohicani ai lipsei de 
opinii ?" Ce fel de „umilin
ță" ? Mai ales, în fața cui — 
umilință ? De ce atîtea insi
nuări, de ce atîta teribilism 
intelectualist în lansarea unei 
rubrici necesare frontului 
nostru literar ? Ce-i drept, 
citcm rânduri mai sus, se vor
bea despre „arma de mare 
preț a vigilenței revoluționa
re" dată de partid, se amintea 
de poziția de pe care trebuie 
să se exprime o opinie și se 
încerca să se precizeze, cît de 
cit, poziția „opiniilor" revis- 
tei: „Nu putem tolera opiniile 
căutătorilor de pretexte pen
tru calomnii la adresa reali
tăților noastre... opiniile ace
lora ce vor să discrediteze și 
să minimalizeze tot ceea ce 
arta și cultura noastri. a creat 
temeinic"... Atît despre pozi
ție. Apoi, pregătirea în cres
cendo a finalului teribil... To
tuși știam că redacției revistei 
îi repugnă „lipelile", politiză
rile groase — așa că nu aveam 
dreptul să ne îndoim asupra 
acestor rînduri. Rubrica se 
inaugura, după cum vedeți, 
straniu: se aduceau omagii 
vigilenței ideologice și se lan
sa zgomotos lupta împotriva 
unei „umilinți" abstracte în 
literatură! Cu o consecvență 
de apreciat, rubrica a apărut 
în fiecare număr al revistei 
din acest an. Avem de acum 
5 articole — poți avea o opi
nie despre „Opiniile" revistei 
din Cluj. Ceea ce ni se părea 
straniu la început, ni se cla
rifică, număr cu număr. Vi
gilența ideologică a rămas cu 
omagiile — lupta împotriva 
„umilinței" se duce mai de
parte, într-un chip care me
rită atenție.

George Stelea — semnata-

rul permanent 
nu se , "
tru

,,Trăiască primăvara I"

Ion Brad

La căpătîiul Ilenei
Clopotele bat...
Merge vestea-n sat: 
A murit Ileana, 
Săraca, Ileana!

Cîrid, tăcută, te scălda 
In izvorul ochilor.

vii, 
ase- 
pre- 
facă

Deși apărute după ce — 
strict calendaristic —• pri
măvara ne-a părăsit meleagu
rile, poeziile din nr. 5 al „Tî
nărului Scriitor" reunite sub 
strigătul entuziast „Tră
iască primăvara !" aduc ano
timpului tinereții un salut 
vrednic de atenție. Buchetul 
cuprinde florile lui : Mihu 
Dragomir, Nicolae Stoian. Ni. 
colae Labiș, Tiberiu Utan, 
Aurel Schwartz, Petre Solo
mon, Horia Aramă. Diversi
tatea parfumurilor, firească 
și ademenitoare, este în mod 
fericit lămurită printr-un 
motto din Maiakovski: „Orice 
problemă e / mai mult sau 
mai puțin clară. / Și problema 
păcii / și-a recoltei viitoare. / 
Dar chestiunii privitoare la 
primăvară / De-abia acum / 
trebuie / să-i găsim rezol
vare".

Mihu Dragomir sfidează 
curgerea timpului în versuri 
fierbinți cu o oarecare notă 
de ștrengărie: „însă cum 
să-mbătrînești, cînd țara / își 
azvîrle cîntecu-n tării ? / Nu-s 
prea tînăr. dar cu primăvara / 
am o vorbă-n anul două mii!“.

Petre Solomon ascultă răsu
flarea omenirii într-o noapte 
de primăvară; semnificații 

’ bogate desprinse din meditări 
' asupra lumii în care stăpâneș

te pacea — duc la o conclu- 
■ zie valoroasă : „Visele nopții

Ochii ei de viorele
S-au închis sub pleoape grele, 
Mîinile,
Mîinile,
Mîinile ce-au secerat
Mări de grîu celui bogat 
Dorm ca rădăcinile
Unui arbore tăiat.
Cu aceste degete
N-a stat ea să pregete
Și-a cusut și-a chindisit 
Fiului,
Sbanghiulul,
Nu știu cărui om vestit, 
Cămașă de nuntă 
Cu cipcă măruntă.
Și-a țesut din patru ițe
Pînză albă de altițe 
Fetelor,
Boghetelor.
Cînepa, din mîna ei,
Trecea-n gura meliței
Și fuiorul de mătasă
II ducea la domni pe masă. 
O, fuior de colilie
Alb fuior
Ea
Iți da
Toată strălucirea țle

A murit Ileana
Săraca, Ileana!
N-a avut pămîntul ei,
N-a avut copiii ei,
N-a avut sălașul ei.
Doar în dimineața nouă
Ea a plîns cu stropi de rouă,
De amar, de bucurie,
De ce-a fost, de ce-o să fie.

La crucea amiezii 
Noi i-am ajutat 
Să împlînte plugul 
In pămînt bogat. 
Sub dunga apusului 
Noi am pus temeiul 
Casei ei de piatră 
Unde-a stat bordeiul.
La marginea serii, 
Sub luna — făclie, 
Mîinile aceste-au 
învățat să scrie, 
Mîinile, 
Măiestrele,
Care al’dat’ n-au stat în tihnă, 
Cărora li s-au furat 
Flori și aur și odihnă.

A murit Ileana 
De la noi dip sat.

LUCREȚIA SZASZ
Fetița pentru pace

NUTZY RAIOVICI

______ î «1 rubricii
„umilește" să lupte pen- 
romovarea nbului ih li

teratura noastră — cerjaiță 
atît de insistentă pentru cri
tica noastră literară. In nici 
unul din cele 5 articole nu se 
simte vreun efort profund 
spre analizarea sau sintetiza- .... ... _____  ... ___ ___
rea unor reușite literare. In ționat. deoparte problema
schimb, negația e la loc de 
cinste, deși în ultimile sale 
„opinii", Stelea scrie candid 
că : „profesiunea negației n-a 
consacrat critici literari Șj nu 
va consacra niciodată". In 
articolul „Lirismul și contem
poraneitatea" (nr. 3/1955) — 
cu unele merite în combaterea 
părerii greșite despre un așa 
zis apolitism al dragostei — 
Stelea nu se „umilește" 
facă cît de cît — dacă 
poate să afirme deschis — o 
apreciere pozitivă despre liri
ca noastră. Cu o meticulozi
tate de maniac, Stelea poate 
să numere de cîte ori se re
petă cuvintele „inspirație”, 
„realitate” într-un studiu din 
„Gazeta Literară” (care stu
diu ? — un anonimat dove
dind... curajul opiniei) pentru 
a-și demonstra părerea sa a- 
supra cenușiului din critica 
noastră literară. După cum 
mărturisește e chiar exaspe
rat de aceste repetări de Cu
vinte. Dar exasperarea, lui, 
ca și cuvîntul „realitate" scris 
de 15 ori, ori cit ar fi de co
pleșitoare, nu pot încă inte
gra un studiu în categoria ar
ticolelor cenușii. A-ceasta se 
poate face 
cutăm în 
cuțiile în 
placul lui 
babii Și ele

mod cu totul ciudat, Stelea 
afirmă că a pornit la lectura 
a trei volume de poezii deca
dente „fără idei preconcepute, 
fără criterii politice.., prin 
prisma exigenței artistice, nu- 
mai sub raportul expresiei li- . 
rice...". Să recunoaștem că, 
citind această declarație, ne e 
greu să mai credem în oma
giul adus vigilenței ideologice 
în nr. 1/1955 ! De pe o ase
menea poziție, articolul „îm
pletitorii de ciorapi" (nr. 4/ 
1955) se transformă într-o suită

pr<

să 
nu

numai dacă-l diș- 
conținut. Dar dis- 
conținut nu-s pe 
Stelea, fiind pi o- 

„umilitoare’'. In

sînt visele zilei bogate. / Iar 
zilei i-e dat să le-mplinească 
pe toate.

Un rondel gingaș închină 
primăverii Aurel Schwartz. 
Pentru Nicolae Stoian, evo
cator al primăverilor mize
riei cumplite din trecut, ace
lași anotimp „a fost mereu și 
este / un fenomen cu carac
ter de clasă". Glumind, eroul 
liric din „Primăvara" de Ho
ria Aramă, îi consacră aces
teia o poezie aproape fără ca 
să-și dea bine seama...

Acorduri mult mai grave 
răsună în evocarea unei nopți 
de primăvară pe Marea Cas- 
pică în „Kira" — de Tiberiu 
Utan — și în „Prieteni 
niți la Festival" — de 
lae Labiș.

Este bine că „Tînărul 
tor” dovedește prin 
„Trăiască primăvara !“ 
tarea sa ca revistă a tineri
lor, care — orice s-ar zice — 
au ceva anume de spus în 
„chestiunile privitoare la pri
măvară". Păcat că entuzias
mul lectorului se răcește în- 
trucitva la observarea faptu
lui că din cele șapte poezii 
ale ciclului, patru sînt poezii

întîl-
Nico-

Scrii, 
acest 

orien-

de -obiectivism conștient — în
suși iutorul sfîrșind prin a se 
întreba dacă încercarea sa nu 
e de domeniul actului gratuit... 
Sfîntă candoare a apolitis
mului ! Lăsînd în mod inten-

conținutului poeziei decaden
te, neopunîndu-i absolut ni
mic din „tot ceea ce arta șt 
culturq noastră a creat te
meinic1’, Stelea ratează pri
lejul de a sublinia noul, forța 
literaturii noastre. Ar fi fost 
cumva „umilitor"? Și cînd te 
mai gândești că articolul se 
vroia o reacție la „reproșul" 
unor anumiți oameni care 
susțin că poezia noastră ac
tuală nu este încă multilate
rală. Articolul e astfel gân
dit incit această calomnie 
nu-și gătește o replică vigu
roasă, iar cunoscuta frază a 
articolului inaugural : „Nu 
putem tolera opiniile căutăto
rilor de pretexte 
lomnii la adresa 
noastre’’... apare 
unei strălucitoare 
Negativismul lui George Ste
lea face un mic tur de forță 
în „însemnări despre Emines- 
cu" (nr. 2/1955) — in care din- 
tr-un articol al lui Ion Vitner 
din „Gazeta literară" — arti
col socotit de Stelea ca un 
„merituos comentar al cîtor- 
va dintre ideile esteticii emi
nesciene mai puțin cunoscute 
publicului cititor..." — se ex
trage fraza introductivă (sub
liniem — o frază, atît!...) și 
i se „dă la cap * cu nemiluita. 
Arta, insinuării și a rea voin
ței cunoaște, spre final, un 
succes remarcabil — Stelea 
amintind cîteva aprecieri gre
șite ale lui Ion Vitner des
pre creația eminesciană, apre
cieri făcute acum 6 ani... De 
ce a fost nevoie ca pe margi
nea unui „merituos comen
tar" să aduci păreri pe care 
cercetătorul le-a depășit ? Ce 
s-ar întâmpla dacă, judecind 
ultimul poem al lui Baconschi 
din t, Gazeta Literară" — 
poem extrem de reușit, după 
părerea noastră — i-am adu
ce aminte de eșecurile sale—

pentru ca- 
realităților 
în nimbul 
demagogii.

despre farmecul nopții — și 
nici măcar una n-a adus un 
cuvint de laudă, bunăoară, 
omului care, la manetele trac
torului sau aplecat pe coarnele 
plugului, răstoarnă brazda 
grasă, în acest anotimp bine
cuvântat de poeți și de în
treaga lume. Dar să nu ne în
tristăm : semne bune anul 
are...

ANA MIHAILESCU

Tinerii actori 
întîmpină Festivalul
Și tinerii artiști din teatrele 

dramatice și lirice țin să se 
prezinte la înălțime în fața 
Festivalului — acest eveni
ment de seamă din viața tine
retului de pretutindeni.

Astfel, în cinstea Festivalu
lui, organizația de bază U.T.M. 
de la Teatrul de stat din Ora. 
șui Stalin a chemat la între
cere organizația de bază 
U.T.M. a Teatrului de stat 
din Sibiu. Ca obiectiv prin
cipal figurează ridicarea nive. 
lului activității echipelor de 
teatru ale amatorilor cu aju
torul instructorilor-actori ute-

Festivalului
Pe pînză, în gîpt, pe foile albe de hîrtie, din piele, lemn și mătase, artiștii 

plastici din țara noastră s.au întrecut în a crea în cinstea Festivalului de la 
Varșovia opere capabile să emoționeze profund, să transmită convingător în
treaga bogăție de sentimente care i-au însuflețit, atașamentul lor la cauza păcii, 
dragostea lor pentru tînăra generație a globului care luptă pretutindeni pentru 
pace și un viitor fericit. Alături de maeștri consacrați, au prezentat lucrări la 
concursul național de artă plastică numeroși tineri talentați, unii dintre ei încă 
studențl.

Reproducerile pe care le publicăm azi înfățișează patru lucrări din domenii 
diferite prezentate la concurs : pictura tînărului Mircea Velea „lin documentare", 
afișul Lucrețiel Szasz „Fetita pentru pace", sculptura studentului Victor Roman 
(anul I, Institutul de Arte Plastice din București) „Dansul prieteniei" șl diorama 

plină de umor și ingeniozitate „Pregătiri pentru Festival" de Nutzy Raiovici.

Pregătiri pentru Festival MIRCEA VELEA In documentary

flăcări", „Bala- 
care vînd lapte”» 

„Ca luna"...'? Toot 
meu disprețul față de dezvol
tarea creatorilor noștri, a cer
cetătorilor noștri, ignorarea 
progreselor lor, lipsa dorin
ței Se a le susține eforturile 
— se rășfrîng în asemenea 
manevre răutăcioase, vani
toase, care nu-s de natură să 
contribuie la formarea unei 
atmosfere sănătoase în lumea 
literară. „Opiniile” lui Stelea 
Se remarcă prin aerul ior dis
tant, sentențios, cu o anumită 
voluptate orgolioasă de a-Șl 
etala pompos rafinamentul in
telectual. George Stelea are 
obsesia de a evita locurile co
mune, banalitățile, ceea 
desigur, nu e cei mai rău. S-ar 
putea numai preciza că — așa 
cum poeții care se gîndesc 
mereu cu glas tare dacă intră 
sau nu în posteritate, nu prea 
intră în posteritate — nici cei 
care-și controlează 
pas pentru a nu se 
călcând pe 
pent'ru a 
„originali”, 
la ei locul 
tea, 
Iată 
felul în care Stelea redactează 
pasajele referitoare la „nou". 
Cuvinte mari, fraze sforăi
toare, la care șe adaugă în fi
nal, de obicei, șablonul vizi
unii literaturii noi, fie „ca un 
arbore" (nr. 3/1955) fie ca „o 
pădure tînăra pătrunsă de 
primăvara noastră contempo
rană’ (nr. 5/1955)... Se simte, 
pînă la expresie, că omului îi 
vine greu să gîndească despre 
nou, să se ocupe de el, să-l 
sublinieze, cu pasiune, origi
nal.

Incit ar fi bine în „opiniile” 
revistei clujene — mai puține 
strigăte teribiliste împotriva 
„umilinței", mai puțină tea
mă meschină de „banal", 
mai multă, mult mai multă 
patimă pentru descoperirea și 
relevarea noului din viață și 
literatură, pentru afirmarea 
deschisă, susținută, in ojen- 
sivă, a pozițiilor ideologice 
partinice.

CORNEL STANCA

sună 
de ce

fiecare 
„umili” 

locuri bătătorit?, 
fi cu orice preț 
nu reușesc — și 
comun, banalita- 

mai tragi-comic. 
este supărător

miști pe care-i vor trimite în 
rîndurile artiștilor amatori. 
De asemenea, pentru întări
rea disciplinei în rîndurile ti
nerilor actori, s-a propus stu
dierea rolurilor din timp, în 
așa fel incit să fie ușurată 
munca la repetiții, iar specta
colele să se desfășoare la un 
nivel artistic cit mai ridicat.

O întrecere asemănătoare 
se desfășoară și între orga
nizațiile de bază U.T.M. de la 
Teatrul de Stat Maghiar și 
Teatrul Național din Cluj, în
tre utemiștii Operei de Stat 
Romîne și Operei Maghiare 
din Cluj. Aceștia din urmă 
și-au propus printre obiective 
Și să sprijine participarea la 
concursul tinerilor soliști a 
elementelor talentate din cele 
două instituții de artă.

Nu se poate încheia această 
sumară trecere în revistă a 
pregătirilor pentru Festival 
desfășurate de tinerii din tea
trele noastre, fără a mențio
na inițiativa colectivului Tea
trului Tineretului care a pus 
în repetiție un spectacol spe
cial închinat marii sărbători 
a tinereții de la Varșovia 
alcătuit din trei piese romî- 
nești într-un act: „Cîntecul 
libertății" de Aurel Baranga, 
„Primăvara în noiembrie" de 
Lucia Demetrius și „Oaspe
tele din faptul verii" de Horia 
Lovinescu.

MIRCEA ANDREI

VICTOR ROMAN
Dorwul prieteniei



Inițiativa nu pică din senin
Mai sînt unele comitete de organizație 

de bază U.T.M. care nu fac nici în ruptul 
capului un pas măcar, fără a primi indi
cații de la comitetul raional »au regional 
U.T.M. Un asemenea comitet unde ini
țiativa creatoare în muncă este confun
dată cu dădăcirea este și cel de la I.M.S.- 
Roman.

în organizarea tineretului în producție, 
în stimularea spiritului său înoitor, comi
tetul U.T.M. a făcut pași prea timizi. 
Oare care să fie explicația 7

In primul rînd nu poate fi vorba de 
r lipsa de capacitate în muncă la membrii 
comitetului, care sînt tineri cu o calificare 
profesională ridicată, utemiști destoinici, 
intr-un cuvînt oameni plini de tinerețe.

Totuși la I.M.S.-Roman se face sim
țită lipsa spiritului de inițiativă. Aceasta 
datorită muncii comode, lipsită de spirit 
de răspundere pe care a desfășurat-o co

ri mitetul organizației de bază U.T.M. în
treprinderea în ultima vreme a rămas în 
urmă cu îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. Aceasta și din pricina slabei 
munci desfășurate în unele sectoare de 
către tineret.

Și Comitetul U.T.M. trebuie să simtă răs
punderea ce-o poartă pentru acest lucru • 

■’ri iul nu se îndeplinește, deci unele piese 
chimb pentru mașinile din agricul

tură nu sînt livrate la timp iar calitatea 
produselor nu întotdeauna e satisfăcă
toare.

în această direcție, n-au primit „indi
cații de sus" și au tăcut chitic.

Există tot Ia I.M.S. Roman posibilități 
bogate și variate de a dezvolta o largă 
Inițiativă creatoare. Să luăm de pildă co
mitetul U.T.M. Secretarul — Ioniță Mar- 
cu și responsabilul cu producția și califi
carea — Zamostea Valeriu, sînt ingineri, 
în comitet mai sînt și tehnicieni. întâlniri 
cu tinerii muncitori, demonstrații practice 
de tăiere intensivă a metalelor și cîte al
tele nu se puteau organiza ! Toate acestea 
țin doar de specialitatea lor.

La turnătorie, la mecanică, calificarea 
tinerilor nu este încă mulțumitoare. Or
ganizarea de cursuri de minim tehnic cu 
acești tineri ar fi putut să crească reali
zările în producție, să ducă la îndeplini
rea planului și să scadă rebuturile.

La I.M.S. Roman sînt specialiști des
tui — ingineri și maiștri, tineri și vîrst- 
“ici, care cu dragă inimă ar fi împărtășit 

i experjența lor și tinerilor cu o cali- 
ncare profesională mai slabă.

Existau mai înainte vreme la I. M. S 
Roman utemiști, fruntași ai întrecerii so
cialiste, inovatori cu care se mîndrea în
treaga fabrică. Așa erau de pildă : Țuțu- 
ianu Constantin, Bondiur Ion și alții.

■ Acum unii dintre ei au apucat pe o pantă 
greșită, săvârșind abateri morale. L-am 
întrebat pe tov. Ciobanu Ștefan — ad
junct cu munca organizatorică, care mun
cește în comitetul U.T.M. de mai multă 
vreme, care sînt utemiștii fruntași în 
producție. Mi-a răspuns :

— Eu nu Știu. întreabă dumneata pe la 
sindicat!

E clar deci cum sînt crescuți fruntașii, 
cum sînt ei popularizați. Au în întreprin
dere stație de radioamplificare. Cine îl 
oprește să organizeze schimburi de expe
riență la microfon, tineri fruntași în 
muncă să vorbească despre metodele pe 

-care le folosesc, să se organizeze ore ale 
tineretului, să se prezinte conferințe teh
nice etc. Dar tocmai asta e prost, pentru- 

' :ă, vedeți, „n-are“ cine le organiza. To-

varășul Zamostea Valeriu, responsabilul 
cu producția și calificarea ? Nu. Dînsul 
„n-are” timpul necesar să participe nici 
măcar la ședințele de comitet. De pildă, 
la cea de vineri 3 iunie. „N-a avut timp” 
că trebuia să prezinte un referat despre 
munca desfășurată de el-

Lipsa spiritului de inițiativă în muncă, 
care dăinuie la comitetul organizației de 
bază U.T.M. de la I.M.S. Roman se dato- 
rește și faptului că organele superioare 
U.T.M. n-au căutat prin metode va
riate să-l stimuleze.

Tovarășul Nicolae Chiorcea, șeful sec
ției muncitorești-agrare a comitetului re
gional U.T.M. Iași, de câte ori venea la 
Roman — ce-i drept cam rar, cu toate că 
acesta este unul din principalele centre 
industriale ale regiunii — avea o problemă 
permanentă pentru I.M.S. și anume : re
organizarea brigăzilor utemiste de produc
ție. Și din toamna lui 1953 se tot reorga
nizează aceste brigăzi.

în perioada de față brigăzile Sînt din 
nou în curs de reorganizare. Nu a venit 
tovarășul Chiorcea, dar oamenii s-au obiș
nuit și singuri. Reorganizarea brigăzilor 
nu dovedește decît în mică măsură preo
cuparea pentru întărirea muncii. Sînt ca
zuri ca de pildă acum la turnătoria de 
feroase, unde brigăzile trebuiesc din nou 
alcătuite datorită reorganizării procesului 
de producție în două schimburi.

însă în cele mai multe cazuri reorga
nizarea brigăzilor vădește o scăzută preo
cupare pentru întărirea brigăzilor, instru
irea responsabililor lor cu problemele 
muncii, stimularea realizărilor frumoase 
obținute de către ele. Cînd a văzut că de 
prima dată nu dau rezultatele cele mai 
bune, că planurile lor de lucru seamănă 
ca două picături de apă și că de la lună 
Ia lună nu este decît o reeditare a ace
luiași plan, tovarășul Chiorcea a spus:

— Nu merge, trebuie să le reorganizăm.
Și iar au luat lucrul de la capăt, odată, 

de două ori...
Nu se poate spune că nu s-a muncit, 

dar truda le-a foist mai mult inutilă. 
Munca organizatorică a fost ruptă de cea 
a educației, a îndrumării, a controlu
lui permanent.

Tovarășul Dumitru Bacalu — șeful sec
ției organizațiilor U.T.M. a comitetu
lui raional U.T.M. Roman, folosește 
metode „originale". Le spune că nu mun
cesc cum trebuie, le ține apoi „mici” dis
cursuri (de un ceas și chiar de două) des
pre importanța îndeplinirii sarcinel de 
organizație sau a planului de producție. 
Și apoi, își vede de treabă, că doar mal 
sînt și alte organizații de bază cărora să 
le „împărtășească" metodele „cele mal 
bune” de muncă.

Se cade deci, ca la comitelui raional 
U.T.M.-Roman și la secția muncitorească, 
agrară a comitetului regional U.T.M.-Iași, 
să se ia măsuri urgente de îndrumare, 
să se pună capăt stilului defectuos de 
muncă folosit pînă acum. Numai așa se 
poate crea o viață de organizație puter
nică, unde problemele de producție să fie 
în centrul preocupărilor, numai așa spi
ritul inovator al tinerilor se va dezvolta 
și deci vor crește Și eforturile lor pentru 
îndeplinirea sarcinilor de producție.

Trebuie să se țină seamă că inițiativa 
nu pică din senin ci ea se naște în toiul 
muncii perseverente.

C. BUCUR
■o

Cinstesc prin fapte Adunarea mondială 
pentru pace de la Helsinki

în întîmpinarea Adunării mondiale pen- 
țru pace de la Helsinki, eveniment deo- 
:ebit de important în viața popoarelor, 
nembrii celor 234 brigăzi ale păcii din 
'egi.unea Craiova își depășesc sarcinile de 
j>lan.

Muncitoarele Elena Băboi, Elena Ungu- 
eanu, Elisabeta Cicu, membre ale brigăzii 
>ăcii de la secția de lingerie a fabricii 
,Tudor Vladimirescu” din Tg. Jiu, apli- 
înd metodele sovietice Voroșin și „prod- 
incron” își depășesc zilnic norma cu 40— 
5 la sută. De la înființarea ei și pînă în 
irezent, această brigadă și-a menținut

timp de 4 luni titlul de brigadă fruntașă 
pe fabrică.

Drept răsplată pentru realizările deose
bite obținute în cinstea marii Adunări 
pentru pace de la Helsinki, membrii bri
găzilor păcii de la depozitul de fermen
tare a tutunului-Craiova, de la secția de 
valorificare a deșeurilor de la coopera
tiva de producție meșteșugărească „1 Sep- 
tembrie“-Tr. Severin, de la secția de tur
nătorie a uzinei de mașini și unelte agri
cole .,7 Noiembrie” din Craiova și alții au 
primit titlul de fruntași în producție.

(Agerpres)

Excursia de azi a fost minunată. N-am 
■o uit niciodată. M-a ajutat să fac o 
umedenie de observații, o sumedenie de 
mstatări cu privire la pionierii dintr-a 
ncea.
Mai întîi, am văzut că discuțiile noastre 

e pînă acum, lecturile în colectiv, foto- 
iontajele și articolele de la gazeta de 
,terete în care atîta am insistat asupra 
pportanțej strîngerii fierului vechi, n-au 
ămas fără ecouri adinei în conștiința 
->r. Se uitau la mașini și tractoare cu 
rriozitate. în sfîrșit Szurkos Geza mi-a 
ous :

. — Toate mașinile astea sînt făcute din 
Ier. Dar mai mult ca sigur, că nu din

■ ’ier vechi...
■Am rîs în sinea mea, înțelegând deodată 
riotro bateau vorbele lui Gâza. Lui îi 

' Sceau mașinile și tractoarele din
M.T. și ar fi vrut să știe dacă fierul pe 

ire-1 vom strînge noi va fi bun pentru 
iște lucruri asemănătoare. Eu n-am oco- 
ț întrebarea și i-am răspuns direct :
— Da, Geza. Toate astea sînt făcute din 
;r. Și poate chiar din fier vechi. Pre- 

- crat, fierul vechi nu se deosebește de
- 1 nou, tu știi astă.

' — Atuncj să facem și noi un tractor ! 
a sous deodată Silăgi Elisabeta. Să-l 

eem din fier vechi.
- — Pentru asta trebuie să organizăm un 

rc al tractoriștilor — am spus eu re 
de, bucuroasă de această propunere. Să 

•lidiem din ce se compune un tractor.- pdiem din ce se compune un tractor. 
i> vedem cită cantitate de fier necesită

apoi să pornim la treabă. Să adunăm 
hr pentru un tractor. Cine vrea să de-

■ hă membru al acestui cerc?
Nu-mi venea să cred ochilor Toți s-au 

pmădit în jurul meu strigind cu înflă- 
(rare: Eu, tovarășe instructoare. Eu! 
i ! Toți deodată.

’ IMi-am dat seama că dorința lor era 
eeră. pentru că după. aceea, fără să 
‘mai spun ceva, au început iar să cer- 
leze mașinile și tractoarele din sta- 

„ Ine, întrebînd pe tovarășii muncitori : 
’ ntru partea asta din tractor cît fier 
«buie ? Dar pentru asta ?

’S-au interesat amănunțit de cantitatea 
icesară fiecărei piese și au calculat 
joi ce cantitate de fier vechi trebuie 
ntru un tractor K.D.-35. Au venit și
-au spus :
- Iată cît fier vechi este necesar pen- 
i un tractor. Cînd începem să strîn- 
n ?
?i i-am asigurat că începînd de mîine, 
tem porni la organizarea cercului și, 
atare, putem proiecta un plan de ac

ne, după care imediat vom porni la
:ru...
La un moment dat, însă, Enyedi Măria 
spus :

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

„Pentru pace trainică, 
pentru 

democrație populară lM
București. Organ al Biroului Informativ 
ai Partidelor comuniste și muncitorești
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Daruri pentru delegatele 
la Congresul mondial al mamelor

In clădirea sfatului popular al orașului 
Timișoara s-a deschis expoziția de dartiri 
lucrate de femeile din cuprinsul regiunii 
pentru delegatele străine la Congresul 
mondial al mamelor.

Aici sânt expuse peste 500 de daruri 
printre care numeroase sculpturi în lemn, 
împletituri, picturi, costume și cusături 
brodate cu frumoase motive de artă 
populară românească și a minorităților 
naționale, caracteristice plaiurilor bănă
țene. Cele mai frumoase daruri au fost 
lucrate de femeile din raioanele Lugoj, 
Caransebeș, Oravița, Făget și orașul Ti
mișoara.

•O«

La un popas în munți
Era într-o zi caldă de primăvară. Cerul, 

cu mici pete albe de nori răzleți, care 
alergau de colo, colo, purtați de vînt, pă
reau niște sloiuri de gheață care plutesc 
pe un nesfîrșit ocean.

Dacă privești spre muntele Penteleului 
acesta pare ca un moșneag gârbovit, cu 
o cocoașă în spate, cu plete și barbă albă, 
din cauza zăpezii încă netopită. Privind 
mai departe se vede lanțul munților Iva- 
nețu, îmbrăcați în haină de culoare ver
de deschis.

Pe vîrful muntelui Bălcescu ne-am 
oprit cu toții ia un popas și din vorbă în 
vorbă am început să discutăm despre fru
musețea naturii, despre frumusețile pa
triei noastre dragi.

— Ce frumoși sînt munții noștri ! au 
spus emoționați tinerii Bîsceanu Gheor
ghe, Gheorghe Neculai și alții1 care parti
cipau Ia această excursie, organizată de 
comitetul organizației de bază U.T.M. de 
la I.F-E.T. Nehoiu din raionul Cislău.

Apoi1 am cîntat și am dansat după melo
dia, mai frumoasă ca niciodată, a unei 
muzicuțe de gură, am jucat diferite jocuri 
distractive, pînă cînd soarele a dispărut 
după piscul dealurilor.

După ce am făcut cunoștință cu aceas
tă mică părticică din frumusețile fără 
seamăn ale patriei noastre, arde în noi 
maj viu ca oricînd flacăra dragostei de 
a munci cu mai multă sîrguință, pentru 
ca patria noastră să devină mai fru
moasă, mai bogată, mai puternică.

Corespondent 
DAN UNGUREANU

La Institutul de cercetări piscicole
din Constanța

In flecare laborator, în fiecare secție 
Institutului de cercetări piscicole

c

a Institutului de cercetări piscicole 
din Constanța se muncește cu mult 
spor.

Pe inginerul Gadidov Nicotae îm
preună cu colectivul său de la labo
ratorul de tehnică a pescuitulsl îl ve 
dem în fotografia 1 pregătindu-se pen
tru montarea unui talian de fund so
vietic, tip „Danilevschi", care va fi 
tntrodus în mare.

In laboratorul de chimie, asistentul 
Beldescu Stelian împreună cu laboran
tul Geană Niculae lucrează la determi
narea proprietăților apei de mare, (fo
tografia 2) iar la stația nr. Ill, Elian 
Lucrețla, biolog, lucrează la o probă 
de plankon (studiul animalelor care 
plutesc în masa apel).

Foto : AGERPRES

La prășită pe
Pottngenii-Movilelor. Soarele s-a ridi

cat cu vreo trei suliți de-asuțpra dealuri
lor dinspre apa Prutului. Sus, pe deal, la 
Fălci, oamenii au ieșit la prașila po
rumbului. Sînt membrii gospodăriei 
agricole colective „Biruința”. In partea 
dinspre Lanul Suhat lucrează Isae Petre 
cu nevasta și Ileana, fiica mai mare. Pă
rinții prășesc șirurile de porumb, taie 
ovăzul sălbatic care l-a împînzit, iar fetița 
adună iarbă pentru cîrlani. Nu departe de 
ei, o vezi pe Elena C. Sandu. De curînd 
utemiștii din colectivă au ales-o secre
tară a organizației de bază U.T.M. Dar 
cîți nu mai sânt! Și Elena a lui Gheorghe. 
Vrînceanu, și Maria Meșteru, Aurel San
du, mai toți1 colectiviștii au venit.

...Joi, cam pe la ora prânzului, la sediul 
gospodăriei a venit inginerul Afanase Isi
dor, șeful sectorului de gospodării colec
tive al sfatului popular raional. I-a găsit 
acolo pe Constantin Sandu și Vasile Bu
suioc, care tocmai socoteau cum să iasă 
mai bine cu lucrul la săparea iazului și 
la grădina de zarzavat.

— Bine ați făcut că ați venit — i-a 
zis Constantin Sandu inginerului. Ne gîn- 
deam și noi dacă nu-i prea devreme de 
prașilă la porumb, că parcă-i prea firav.

— Păi, haidem la câmp să-l vedem, le-a 
răspuns simplu Afanase. Și au pornit. 
Cele nouă hectare cu porumb de la Budăi 
erau curate și mai tot porumbul era în 
două frunze, adică bun de prașilă. Dinco
lo, pe cealaltă tarla, la Fălci, Situația era 
mai puțin bună. Porumbul se dezvoltase 
el, ce-i drept, dar i] cunoșteai cu greu 
din desișul de ovăz sălbatic.

— Dacă-1 mai lăsați cîteva zile așa, îl 
înăbușă ovăzul, — le-a zis inginerul în-, 
grijorat. Și afară de asta buruiana trage 
toată apa din pământ.

Cînd inginerul le-a spus colectiviștilor 
care-i situația celor nouă hectare de po
rumb de la Fălci s-au îngrijorat foarte 
mult.

PAGINI DE JU
— Numai de n-ar afla Szentes Jâzsef 

despre planul nostru. Ar fi în stare să ne 
pună hețe-n roate...

Szentes Jozsef este elev în clasa a IV-a, 
dar de frica lui știu aproape toți, mai 
ales fetele. E un băiat neastîmpăraț și 
obraznic, se ține numai de glume proaste 
și are un dar de a se amesteca în dife
rite acțiuni pe care le inițiem, numai pen
tru a ne încurca prin năzbâtiile lui, cu 
care sustrage atenția tuturor.

— Nu. De astă dată, Szentes Jâzsef nu 
ne va mai încurca — am spus eu hotă
râtor. El însuși va da o mină de ajutor, 
pentru că va înțelege însemnătatea mi
siunii noastre. Noi toti de altfel, trebui» 
să-l facem să înțeleagă...

Copiii s-au uitat la mine întrebători și 
cam neîncrezători. Eu însumi nu știam în 
momentu] acela cum îl vom face pe Szen
tes băiat cumsecade, care să ne dea chiar 
o mină de ajutor. Dar de astădată, ac
țiunea noastră era prea interesantă și 
prea frumoasă, ca să suporte măcar um
bra unei cît de mici îngrijorări.

II

de 
Să

Gizela. in
ia Unitatea

Prietena mea Jozsa 
structoare de pionieri 
nr. 1 și 2 din Tlrgu Mureș, mi-a 
arătat într-o zi jurnalul ei de în
semnări. Am reținut aceste cîteva 
pagini:
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deal la Fălci
— Să pornim chiar mîine prașfla — a 

zis Elena Sandu.
— Dar iazul? întrebă unul
<— Și via ?
— Și grădina de zarzavat?...
Au discutat vreme de mai bine de ju

mătate de ceas și apoi au hotărât: luni 
dimineața cu toții vor ieși la prășit...

S-a apropiat de prânz și soarele s-a ri
dicat chiar deasupra capului. Inginerul 
Isidor Afanase, că și el s-a prins cot la 
cot cu ceilalți, s-a oprit din lucru și se 
uită în jur. Elenei Sandu îi fug mâinile 
de iute ce lucrează. Da’ parcă utemiștii’ 
Elena Vrînceanu ori Maria Meșteru se 
lasă mai prejos ? Dar nici cu Constantin 
Sandu nu ți-e rușine. Pînă acum are 115 
zile-muncă și-i primul P® gospodărie.

— Bade Vasile, să nu rămâi de căruță, 
că uite, ne-o ța tinerețea înainte, îl șugu- 
iește Vasile Ursu pe Busuioc.

— Tineri, tineri, dar și ei fac treabă 
bună, zise el arătând spre Elena Sandu 
și ceilalți utemiști care parcă se vorbiseră 
de lucrau alăturat.

Colectiviștii prășeau porumbul iar la 
capătul tarlalelor, Sava Hulubei) țăran 
individual din Movileni, aibia-1 semăna.

_— Pînă nu dă floarea la brustur, zicea 
că nu seamănă — zise unul. Dar om ve
dea noi, la toamnă dacă-i mai bun ves
titor brusturele sau agrotehnica...

într-adevăr, la toamnă colectiviștii vor 
putea vedea că au făcut bine respectând 
regulile agrotehnice. Eâ s-au mai convins 
odată, chiar și anul trecut, ț?înd făcuseră 
abia întovărășirea și sînt siguri de pe 
acum că nu au greșit. Vor pleca la toam
nă cu carele pline de boabe 'aurii din ma
gazia cea nouă a colectivei pe care și-o 
construiesc în valea Budăilor, mai către 
casele lor. Primul an de colectivă va ficasele lor. Primul an de colectivă va 
pentru ei un an de belșug.

Corespondent
J. LENȚER

A trecut o săptămînă. O săptămînă 
muncă încordată. N-am avut timp 
scriu măcar un rînd în acest jurnal. Și 
atîtea s-au întîmplat I Atîtea...

Am organizat cercul tractoriștilor. Am 
strîns pînă acum 900 kg. fier vechi. Nu 
e de mirare ca pînă săptămînă viitoare să 
dăm gata tractorul... Interesant însă, că 
în această acțiune s-au antrenat foarte 
repede și ceilalți pionieri și elevi din 
școală. Inițiativa clase; a V-a a fost chiar 
invidiată. Mi-aduc aminte că au venit 
cițiv» din clasa a IV-a la mine și mi-au 
spus : credeți că numai ei sînt în stare 
să facă tractoare ? Dacă vrem și no; sin- 
tem în stare

Atunci numaidecât mi-am adus aminte 
de Szentes Jozsef. In iureșul treburilor 
uitasem de el

Ca să preintîmpinăm astfel de surprize 
neplăcute, l-am căutat numaidecît pe 
Szentes și l-am întrebat dacă e adevărat 
ce-am auzit despre el. I-am spus că am 
auzit (asta o spuneam de la mine) că el 
s-a oferit să adune 20 kg. de fier vechi. 
I-am spus că nu-mi vine să cred despre 
el așa ceva și că de aceea am venit să 
mă încredințeze el că nu e așa. că cei
lalți copii n-au de lucru și scornesc min- 
ciuni pe seama lui.

— Da. E o minciună gogonată. Eu 
n-aș face așa ceva — mi-a răspuns el cu 
sinceritate.

Mi-a părut rău că intenția mea dăduse 
greș. Căci intenționasem să-1 ambiționez 
la o treabă serioasă prin acest 
tlic. Dar mi-a părut bine că nu 
recunoaște sincer adevărul.

— Ascultă, Szentes — i-am
după aceea. Văd că ție nu-ți 
minți. S.pune-mi dar, de ce nu-ți place 
la școală ? •

— Cine v-a spus că nu-mi place la 
școală ?

— Păi o lume întreagă știe că în clasă 
facj numai gălăgie, în recreație necăjești 
fetele. Enyedi Măria s-a și plîns că ai bă
tut-o.

— Și asta înseamnă că nu-mj place la 
școală ? — mi-a răspuns el obraznic. Dim
potrivă. Dacă n-aș fi la școală, cum m-aș 
mai distra ?

Asta era. Pentru el școala era un pri
lej de distracție. M-a durut constatarea 
asta și mi-am imputat că nu m-am ocu
pat suficient de el, că n-am cercetat cu 
mai multă seriozitate pricina pentru care 
băiatul ăsta era... așa cum era.

— Dacă vii la școală doar ca să te dis
trezi atunci înseamnă că ți-e ușor la în
vățătură. Se vede treaba că ai la toate 
materiile numai cinci — i-am zis eu, 
știind totuși bine că avea mai mult 2 și 3-

El a rîs ștrengărește și nu s-a dat 
înlături să-mi răspundă cu aceeași since
ritate :

— N-am la nici o materie cinci. Mai 
degrabă trei și doi...

Nu pot să spun că nu 
sinceritatea lui, cu toate 
față puteam s-o consider 
totuși o trăsătură bună 
Trebuie s-o folosesc pentru a le putea 
găsi și pe celelalte, 
un băiat bun.

— Nu e așa, l-am 
meni nu s-a gîndit 
de pildă, să strîngi fier vechi cît toți din 
școală ? Nu e așa, că nimeni nu te-ar 
crede în stare, dacă nici măcar note bune 
n-ai căpătat pînă acum ?

— Așa-1... — a confirmat el cu ace
eași sinceritate.

Și eu eram disperată. Nu izbuteam aă-1

mic șire- 
minte, că

spus eu 
place să

mă impresiona 
că în cazul de 
obrăznicie. Are 
—- mi-am zis.

pentru a face din el

întrebat eu — că ni- 
că tu ai fi în stare,

ambiționez în nici un fel să facă altceva 
decît ceea ce făcea întotdeauna.

— Care sînt prietenii tăi ? — I-am în
trebat eu deodată, încercînd astfel șă-1 
fac să priceapă că nu mi-s indiferente 
preocupările și preferințele lui.

— N-am prieteni — mi-a răspuns el 
cam necăjit. Că Gulyâsi și Mate nu mi-s 
prieteni. Eu singur mă distrez.

— Păi cum asta ? (vroiam să aflu din 
gura Iu; adevărul celor constatate).

— Eu singur... — mi-a spus el și nu 
fără a face o mină nenorocită. Așa 
sînt eu: singur acasă, singur la școală...

— Păi cum ? ! — am tresărit eu, înce- 
pînd deodată să prind firul adevăratei 
lui situații. Tu ești singur acasă ?

— Da. Singur la părinți...
Am rîs în sinea mea de necazul lui, 

dar în același timp mi-am dat seama : 
singur la părinți, desigur alintat, deprins 
să facă ce vrea, nimeni nu-1 mustră; de 
aceea...

Trebuie să merg acasă Ia el. Să stau 
de vorbă cu părinții lui, mi-am zis. Să le 
explic situația, să le cer ajutorul...

Mîine merg la părinții lui Szentes Jâ
zsef.

faptul că Szentes Jâzsef a intrat într-o 
grupă și a strîns el însuși fier vechi și 
pare a fi acum alț băiat.

De necrezut, desigur! S-a schimbat el 
peste noapte ? Cînd, cum s-a schimbat 
Szentes Jozsef de alaltăieri pînă azi ?

Aceste întrebări și le-ar putea pune ori
cine. Numai eu nu. Eu știu cum a fost 
posibil acest lucru.

Mama și tatăl lui i-au spus atunci 
noi am fost pe la ei, 
purtările lui și că ne 
e în stare să lucreze cu noi la 
fierului vechi..

El a venit a doua zi la mine 
cerut socoteală ; mi-a spus •

— Eu pot să string fier pentru

, ...O HARTA, unică în lume, formată în ) 
[ întregime din pietre semi-prețioase, este 1 
(harta Uniunii Sovietice aflată la Mu- j 
(zeul Industriei Socialiste din Moscova ? )
• Harta are o întindere de 18 metri pă- 
(trați și este pavată cu jasp, cu rodonit
(de culoare roz diafană șl cu amazonit' 
J de culoare verde deschis. Loțjsl capi- 
(talelor republicilor unionale este mar- 
( cat prin stele mari de rubin. Calea ) 
l maritimă de nord este marcată cu 
1 acva-marine, iar sute de cristale fu- 
(murii de stîncă arată regiunile petro- i 
l lifere. Centralele electrice sînt marcate 
1 cu triunghiuri de culoare vișîniu-în- 
( chis de almadlnă, în timp ce uzinele) 
j metalurgice sînt indicate de rubine în 
( formă rotundă. Romburi de almadlnă 
f arată locul întreprinderilor chimice, J 
| topaze albastre diafane marchează lo- 
f cui fabricilor de hârtie, sute de ame- 
f tiste — uzinele textile, smaragd e ro- ' 
j tunde — industria prelucrătoare a lem- 
( nului, cristale aurii de stîncă — sovho- 
(zurile etc.
ț Confecționarea acestei hărți de o 
t splendoare incomparabilă a necesitat o 
t imensă muncă de precizie. Fiecare din-
* tre cele 3700 pietre a fost șlefuită pe 
[ trei polizoare și a căpătat zeci de fa- 
(țete. Montarea hărții a fost executată 
i de cel mai buni giuvaergii din Lenin- 
( grad.

...IN UZINELE Ostarit din R. Ceho. 
f slovacă s-a început fabricarea pe scară 
(largă a parchetului din bachelîtă. In- 
pocuifea parchetului de lemn cu acest 
f nou produs va avea ca efect o economie 
j- foarte mare de material lemnos de 
(bună calitate, căruia i ,se va putea da 
(alte destinații. Parchetul de bachelîtă 
ț este mai durabil, mai higienic șl mai 
I ușor de întreținut decît cel de lemn. 
(De asemenea, poate fi fabricat în for- 
1 me și culori variate după destinația ini' căperilor.
( ...APELE DIN canalizarea centrelor 
j-populate pot fi reutilizate.
( Ele se trec prin stații de epurare, j 
par de aci sînt vărsate în rîuri sau fo-j

III

Am fost acasă la părinții lui Szentes 
Jozsef. Am descoperit* ceva cu totul neaș
teptat. Kuki — cum îi spun ei lui Szen
tes Jozsef — se poartă acasă foarte cu
minte. In general, ej au impresia că bă
iatul lor e cît se poate de serios.

Le-am povestit însă ce face Kuki la 
școală. Că se ține de nebunii, nu învață, 
ia la bătaie fetele și ne încurcă cu poz
nele lui în unele acțiuni, 
parte, așa cum face acum 
gem fier vechi.

Și mama lui și tatăl lui 
tor) au rămas uimiți.

Am discutat îndelung 
comportări diferite ale 
școală și acasă și am ajuns la concluzia 
că băiatul are nevoie de mai multă în
țelegere din partea noastră, de fapt de 
dragostea și încrederea pe care o au mama 
și tatăl lui în el. Și poa.te vom face din 
el un băiat bun la școală ca și acasă.

ori stă deo- 
cînd noi strîn-

(muncitor croi-

despre aceste 
lui Kukj la

IV

Au trecut numai zece zile de cînd am 
început să strîngem fier vechi pentru 
tractorul nostru. Am strîns aproape toată 
cantitatea. E o adevărată sărbătoare pen
tru unitatea noastră. Interesant este însă

că 
de 
nu

că ne-am plîns 
pare rău că el 

strînsul

și mi-a

tractor, 
dar nu vreau, pentru că voi nu credeți 
că pot. Și de ce v-ați plîns ? Mama și 
tata nu trebuie să se necăjească din pri
cina asta. Eu nu vreau să se necăjească...

Mi-am dat seama că . am descoperit 
coarda lui sensibilă, că pe părinți îi iu
bea, că de aceea față de ei nu putea fi 
ca și față de noi, cei care nu-i dovedi
sem destulă afecțiune.

— Mama mea vrea să știe cît fier pot 
să string azi — a mai spus el. Așa că vă 
rog să mă trimiteți cu o grupă fruntașă.

V

Și uite ce poate face Szentes Jâzsef cînd 
vrea ! Katonai Eva, Kerz Lajos, Szet- 
mâri Eliza și chiar Enyedi Măria, sânt to
varășii lui la strîns fier vechi- Ei au 
strîns pînă acum 700 kg. ! Și ce mîn- 
dru e Szentes Jâzsef de fapta lori Mama 
lui spune că acasă Kuki nu le poves
tește acum decît despre pățaniile de la 
strînsul fierului...

S-ar părea că foarte ușor a fost adus pe 
drumul cel bun Szentes Jâzsef. Că numai 
discuțiile dintre noi și părinți, numai de
zamăgirea lor mustrătoare, numai ideea 
noastră, de a apela la ajutorul lor. a 
schimbat totul ; în fond așa e. Ceva foarte 
simplu, dar tocmai acest ceva foarte sim
plu și ușor, ce mare influență poate avea! 
Am găsit coarda lui sensibilă, secretă, 
bună, și iată că au ieșit la iveală niște 
sunete minunate, o melodie splendidă: 
adevăratul caracter al lui Szentes Jâzsef. 
Totul e să prinzi momentul potrivit și să 
nu scapi din mîini această coardă — 
coarda sensibilității. Am să țin seamă de 
asta și de aici înainte. Ea mă va ajuta 
să fac din Szentes Jâzsef un elev pasio
nat de învățătură, un elev numai cu note 
mari. Și fără îndoială, mă va ajuta să 
lucrez mai bine și cu ceilalți pionieri din 
organizația noastră.

V. APREOTESEI

■ V4»- V-k, Ă VdlJKlUC 111 Huli ociU LV"

floșite la irigarea ogoarelor.
f Nămolul care rămîne este format în 

special din materii organice, care pot 
i fi de asemenea folosite. Uscat și bri- 

chetat, nămolul poate servi drept com- 
(bustibll. Nămolul proaspăt poate servi 
f ca îngrășământ, deoarece conține mult 
[azot într-o formă ușor asimilabilă de 
(plante.
f Cercetătoarea sovietică N. M. Po- 
! pova a obținut din acest nămol semi- 
(cocs, gudron, și alte produse.
i ...IZVOARELE TERMALE (izvoare 
[ de ape minerale calde) sînt folosite cu 
(mare succes în agricultura de seră. 
( După cum se știe prin procedeele obiș- 
[ nuite, serele se încălzesc în timp de 
( iarnă cu ajutorul electricității, se irigă 
f cu apă obișnuită și solul din sere se 
[ tratează cu îngrășăminte minerale. In 
( R. P. Bulgaria, țară deosebit de bogată 
ț în izvoare termale, se folosesc pentru 
[ încălzirea și irigarea serelor peste 500 
I de astfel de izvoare. Prin utilizarea 
(izvoarelor termale pentru cultivarea 
[ legumelor, în anotimpurile friguroase 
(se obțin mai multe recolte pe an, eco- 
( nomia de energie electrică rldlcîndu-se 
[astfel la milioane de kilowat-ore.
[ Astfel, unele sere au produs 
[ anul trecut peste 20 tone de roșii, 
[ 95 tone castraveți precum și alte le- 
[ gume de seră.
( Serele încălzite cu izvoare termale 
I sînt în general destul de mari, putând 
[ avea o suprafață de aproape Un hec- 
(tar. Datorită realizării noului tip de 
[ sere fără stîlpi interiori de susținere, 
Î prelucrarea solului din sere se poate 

face cu ajutorul mașinilor agricole.

i

„Scînteia tineretului"
18 iunie 1955 Pag. 3-a

t



Convocarea sesiunii 
Consiliului F. M. T. D.
Secretariatul Federației Mondiale a Ti

neretului Democrat a anunțat că a hotă- 
rlt să convoace la 17 august la Varșovia 
o sesiune ordinară a Consiliului F.M.T.D. 
Sesiunea va dura patru zile. Pe ordinea 
de zi figurează următoarele probleme?

1) Rezultatele celui de al 5-lea Festi
val Mondial al Tineretului ș; Studenților 
pentru Pace și Prietenie și sarcinile vii
toare ale F.M.T.D. privind: intensificarea 
activității F.M.T.D. șl a organizațiilor sale 
pentru apărarea drepturilor tineretului; 
dezvoltarea schimburilor culturale șl a 
activității sportive în rîndul tineretului ; 
pregătirea celui de al 6-lea Festival; in
tensificarea propagandei F.M.T.D.; strln- 
gerea unității întregului tineret și cola
borarea între organizațiile de tineret.

2) Darea de seamă a comisiei de 
revizie.

Lucrările Congresului U. T. M. 
din R. P. Ungară

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — M.T.I. 
transmite : In ședința din dimineața zilei 
de 16 iunie, Congresul al 2-lea al Uniunii 
Tineretului Muncitor din R. P. Ungară a 
trecut la examinarea celui de al doilea 
punct de pe ordinea de zi: sarcinile Uni
unii Tineretului Muncitor din R. P. 
Ungară în munca în rândurile tineretu
lui sătesc. Ianos Gostony, secretar al C.C. 
a prezentat raportul asupra acestei pro
bleme.

După acest raport, în cadrul Congresu
lui au fost reluate dezbaterile lâ punctele 
1 șl 2 de pe ordinea de zl.

Crejte producția industrială 
în Serbia

BELGRAD 17 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Referindu-se la datele Direcției repu
blicane de statistică, ziarul „Politika” 
scrie că în primele patru luni ale acestui 
an producția industrială a Serbiei a cres
cut cu 24% față de aceeași perioadă a 
anului trecut. A crescut considerabil vo
lumul producției industriei chimice, a tu
tunului, a siderurgiei, a industriei pielă
riei, textile, metalurgiei prelucrătoare, a 
industriei lemnului și electrotehnice. A 
crescut producția de energie electrică, ex
tracția și prelucrarea minereurilor nefe
roase. Producția de energie electrică a 
Serbiei a crescut în aceeași perioadă în 
medie cu 16%, adică cu 10.000 megawați- 
ore. Extracția de cărbune a crescut cu 
28.000 de tone, de cupru c.u 15.000 de tone, 
de pirită cu 5.000 de tone, de zinc și 
plumb cu 1.000 de tone.

Congresul C. G. M. din Franța
PARIS 17 (Agerpres). — TASS trans

mite :
în ședința din 16 iunie a Confedera

ției Generale a Muncii din Franța (C.G.T.) 
au continuat discuțiile pe marginea ra
portului de activitate prezentat de Benoît 
Frachon, secretar general al C.G.T. Ra
portul, care conține o analiză a activi
tății C.G.T. și care trasează sarcinile con
federației în conformitate cu programul 
de acțiune, a fost adoptat de delegații la 
congres ca un document de mare însem
nătate. Vorbitorii, reprezentînd diferite 
federații afiliate Confederației Generale a 
Muncii din Franța, au aprobat tezele din 
raportul lui Benoît Frachon și proiectul 
de program de acțiune.

în ședința din dimineața zilei de 16 
iunie. Le Brun, secretar al confederației, 
a rostit o scurtă cuvântare. El a susținut 
din nou tezele sale pe care majoritatea 
membrilor Biroului C.G.T. și majoritatea 
celor care au luat cuvîntul la congres 
le-au considerat greșite.

în ședința din 16 iunie, delegații la con
gres au fost salutați de reprezentanți ai 
sindicatelor din Cehoslovacia, Romînia, 
Polonia, Algeria, Tunisia și Maroc.

La sfîrșitul ședinței raportul lui Benoît 
Fra.chon a fost pus ]a vot.

Au fost anunțate oficial următoarele re
zultate ale votului : La vot au participat 
delegații a 5.334 de sindicate. Pentru ra
port au votat delegații a 5.203 sindicate, 
care dispun de 1.407.479 de mandate; îm
potriva raportului au votat delegații a 17 
sindicate, care dispun de 6.459 de man
date; delegații a 114 sindicate care dispun 
de 57,081 de mandate, s-au abținut de 
la vot.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — TASS 
transmite cuvîntarea rostită de N. S. 
Hrușciov la ședința de închidere a con
ferinței lucrătorilor din agricultura repu
blicilor baltice.

La începutul cuvîntării sale, N. S. 
Hrușciov a subliniat că în raport și în 
cuvîntările participanților la conferință 
s-au spus multe lucruri foarte valoroase 
și instructive care merită atenția tutu
ror lucrătorilor din agricultura republi
cilor baltice.

La această conferință, a declarat N. S. 
Hrușciov, s-au spus multe lucruri Intere
sante. Acest fapt este îmbucurător deoa
rece Letonia, Lituania și Estonia sînt re
public; sovietice tinere, iar colhozurile 
voastre stat și mai tinere. Ani de-a rîn
dul oamenii au trăit izolați, ei au fost 
educați în cu totul alte condiții.

N. S. Hrușciov s-a ocupat în continuare 
de problemele înfăptuirii hotărârilor par
tidului și guvernului cu privire la avân
tul agriculturii. Știți, a spus el, că ple
nara din ianuarie a Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice a trasat sarcina ca în viitorii 5-6 
an; producția de cereale să atingă 10 mi
liarde de puduri și ca producția anima
lieră să sporească de două ori și chiar mai 
mult.

Trebuie spus că în trecut s-au făcut 
greșeli ta planificarea agriculturii. Luațl 
de exemplu planul trienal de dezvoltare 
a creșterii animalelor proprietate obșteas
că. La baza acestui plan se afla un prin
cipiu nejust. S-a planificat ca col
hozurile și sovhozurile să aibă atîtea 
capete de vite comute mari, atîtea de 
porci, oi, păsări fără să se prevadă vo
lumul producției. Dar voi știți, tovarăși, 
că vitele sînt diferite. Deseori prin lap
tele pe care îl dă o singură vacă înlo
cuiește zece și uneori și mai multe vaci. 
Astfel, într-o gospodărie sau alta, numă
rul capetelor de vite a crescut, iar pro
ducția a scăzut. Noi nu avem nevoie de 
o simplă sporire a șepteluluj de vite, noi 
avem nevoie de o anumită cantitate de 
produse animaliere. Tocmai de la acest 
principiu a pornit plenara din ianuarie a 
Comitetului Central al P.C.U.S. când a

„Scînteia tineretului"
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Vizitele premierului Nehru în U. R. S. S. SIRENA
RUBȚOVSK 17 (Agerpres;. — TASS 

transmite :
După cum s-a mai anunțat, la 16 Iunie 

primul ministru J. Nehru și persoanele 
care îl însoțesc au plecat din Rubțovsk, 
(ținutul Altai) In sovhozul cerealier 
„Kurinski" înființat pe pământuri de 
țelină.

în convorbirea cu I. G. Nikitin, direc
torul sovhozului, Jawaharlal Nehru s-a 
interesat de unele probleme privind mun
ca sovhozului. între altele, J. Nehru a 
întrebat dacă există irigații pe ogoarele 
sovhozului, cu ce se ocupă lucrătorii sov
hozului în timpul iernii, în ce condiții

Conferința miniștrilor
NEW YORK 17 (Agerpres). — Joi 

după amiază a avut loc prima ședință a 
miniștrilor de externe ai celor trei puteri 
occidentale. Această primă ședință s-a 
desfășurat în atmosfera impresiei peni
bile produse asupra reprezentanților An
gliei și Franței de o informație apărută 
dimineața intr-un mare cotidian din New 
York. Potrivit acestui ziar, între secreta
rul Departamentului de Stat și cancelarul 
Adenauer ar fi intervenit la începutul 
săptămâni; un acord care nu a fost dat 
publicității. în baza acestui acord Ger
mania occidentală și S.U.A. s-ar fi anga
jat să se consulte înainte de a încheia 
vreun acord cu guvernul sovietic. J. F. 
Dulles a luat primul cuvîntul în ședință 
pentru a desminți știrea.

Agenția France Presse relatează în le
gătură cu aceasta că ,,secretarul Depar
tamentului de Stat a ținut de la început 
să liniștească îngrijorările care ar fi pu
tut lu.a naștere în urma publicării acestei 
informații”. Referindu-se ja neplăcerea 
pe care a pricinuit-o în cercjurile engleze 
și franceze știrea existenței unui acord 
separat între S.U.A. și Germania occi
dentală de care ele nu au fost încunoș- 
tiințate, agenția France Presse informea
ză că „în cercurile conferinței se consi
deră că dacă indicațiile despre care este 
vorba mai sus ar fț fost întemeiate ar 
fi fost inutil să se țină o reuniune tripar
tită la New York”.

Revista „News Week” scoate în eviden
ță deosebirile dintre pozițiile celor trei pu
teri occidentale; Potrivit revistei, S.U.A. 
au o atitudine negativă față de propune
rile U.R.S.S. cu privire la limitarea ar
mamentelor și la Interzicerea armei de 
exterminare în masă în timp ce Franța

Situația di
MONTEVIDEO 17 (Agerpres).
Corespondentul agenției United Press 

anunță că postul de radio oficial și toate 
posturile de radio din Argentina au trans
mis la orele 2,20 noaptea un scurt bule
tin In care se comunică că în întreaga 
țară domnește liniște deplină.

★
BUENOS AIRES 17 (Agerpres). — Po

trivit știrilor agențiilor de presă ameri
cane, în cursul rebeliunii din Argentina 
au fost ucise 156 de persoane și au fost 
rănite alte 896, dintre care 96 stat în 
stare gravă.

Echipajele cîtorva zeci de avioane ale 
forțelor rebele, care aterizaseră pe aero
porturi din Paraguay, au fost internate 
din ordinul guvernului Paraguayan.

Agenția France Presse anunță că con
ducătorul rebeliunii împotriva regimului 
Peron ar fi generalul argentinian Leon 
Justo Bengoa.

SCURT
• Zilele acestea guvernul britanic a 

propus guvernului R. P. Polone ca o navă 
militară britanică să facă o vizită de 
curtoazie într-unul din porturile poloneze. 
Guvernul R. P. Polone a acceptat cu sa
tisfacție propunerea guvernului britanic, 
considerînd-o ca o manifestare a aspira
ției spre strângerea legăturilor dintre cele 
două țări. S-a ajuns la înțelegerea ca cru
cișătorul britanic „Glasgow” să sosească 
la 1 iulie a c. într-o vizită de curtoazie 
în portul Gdynia. Crucișătorul „Glasgow” 
va fi oaspetele flotei maritime militare 
poloneze.

• După cum anunță agenția France 
Presse, în seara de 16 iunie au avut loc 
în cartierele Kreuzberg, Schoeneberg, și 

Cuvîntarea rostită de N« S. Hrușciov 
la conferința lucrătorilor 

din agricultura republicilor baltice
aprobat programul de sporire a produc
ției agricole.

Cînd am organizat conferințele pe zone 
ale lucrătorilor din agricultura regiunilor 
și republicilor R.S.F.S.R., a continuat N. S. 
Hrușciov, și am stat de vorbă și ne-am 
sfătuit cu cei mai buni colhoznici, lucră
tori din S.M.T.-ur; și sovhozuri, a reieșit 
că planul adoptat de plenara din ianuarie 
a C.C. al P.C.U.S. pentru anul 1960 poate 
fi îndeplinit înainte de termen.

Poporul sovietic, însuflețit de hotărârile 
partidului și guvernului cu privire la 
avîntul rapid al tuturor ramurilor agri
culturii, traduce cu succes în viată pla
nurile trasate. De pe acum, a spus N. S. 
Hrușciov, pot fi văzute primele rezultate. 
Să luăm de pildă valorificarea pământu
rilor înțelenite. Noi ne-am apucat de pă
mânturile înțelenife nu din sărăcie. în 
țara noastră există destule cereale, avem 
și rezerve de produse, dar noi privim îna
inte, în perspectivă.

După cum se știe, anul trecut au fost 
însămințate 3,6 milioane de hectare de 
pămînturi înțelenite, iar în anul acesta 
au fost însămințate pînă acum 19.7 mi
lioane de hectare în loc de 13 milioane 
cît prevedea planul. Cu toate că anul 
acesta primăvara a fost țîrzie, însămînța- 
rea culturilor de primăvară a fost efec
tuată în țară în termene optime. Colho
zurile și sovhozurile au însămânțat o su
prafață cu 21 de milioane de hectare mai 
mare decît anul trecut. Anul acesta a 
fost însămânțată cu porumb o suprafață 
de 16,8 milioane de hectare — adică cu 
aproape 13 milioane de hectare mai mult 
decît anul trecut.

Anul acesta a crescut și producția ani
malieră. în ultimele opt luni — de la 1 
octombrie pînă la 1 iunie — producția de 
lapte a fost cu 30% mal mare decât în 
aceeași perioadă a anului trecut și cu 
55% mai mare decît în 1953. Cantitatea 
de lapte colectată și achiziționată este cu 
20% mai mare decât anul trecut.

IEDACTIA SI ADMINISTRATUL i București Pl«l» -SclotaU-. TeL ÎM». TA1JB. Beetle ecrleorl TeL 7J8.9L TIPARUL l Combin.tul Poligrslla Cui SctnteU .1 7. Btcltt'.

«u trăit primii lucrători îndată după so
sirea lor pe actualele terenuri ale sovho
zului, la ce adâncime se fac arăturile etc.

Directorul sovhozului I. G. Nikitin l-a 
Informat pe J. Nehru despre întreaga ac
tivitate a sovhozului de la înființare pînă 
în prezent, precum și despre planurile de 
viitor.

RUBȚOVSK 17 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 17 iunie, la ora 8 dimi
neața (ora locală), Jawaharlal Nehru, pri
mul ministru al Republicii India, fiica lui 
Indira Gandhi și persoanele care îl înso
țesc au plecat din Rubțovsk spre Magni
togorsk.

de externe occidentali
are o atitudine cît se poate de serioasă 
față de aceste propuneri. S.U.A. sînt îm
potriva discutării la conferința șef-ilor gu
vernelor celor patru puteri a probleme
lor Extremului Orient în timp ce englezii 
nu obiectează împotriva discutării lor 
„dacă vor vedea posibilitatea realizării 
vreunui rezultat”. Mal înainte, în presa 
americană s-a amintit de existența unor 
divergențe între puterile occidentale și 
în problema duratei conferinței celor 
patru mari. Corespondentul de la 
Paris al revistei „Nation” scria că la 
Paris circulă părerea că conferința 
celor patru va trebui să dureze mal mult 
de o săptămână căci altminteri nici o pro
blemă nu va fi discutată în mod serios.

în cadrul acestei ședințe s-a stabilit că 
miniștrii de Externe se vor întruni din 
nou la cîteva săptămîni după con
ferința de la Geneva. S-a hotărît de 
asemenea ca el să se întâlnească la San 
Francisco cu ministrul de Externe al 
Uniunii Sovietice pentru a întocmi lista 
„chestiunilor susceptibile de a fi discu
tate la conferința de la Geneva” preci- 
zînd totodată că dacă ministrul de Ex
terne al Uniunii Sovietice „ar dori să ri
dice probleme de fond și să lărgească ca
drul conferinței, cei trei miniștri de Ex
terne consideră că va reveni conducă
torilor de guverne să decidă asupra ac?s- 
tui lucru”.

S-a hotărît de asemenea ca experții ce
lor trei puteri occidentale să se întru
nească la 8 iulie, probabil la Bonn și Pa
ris în legătură cu conferința de la 
Geneva.

Cei trei participant la conferința de la 
New York și-au reafirmat intenția de a 
continua politica „de pe poziții de forță”.

n Argentina
NEW YORK 17 (Agerpres). — Unele 

ziare americane încearcă să explice răs
coala împotriva guvernului Peron printr-o 
pretinsă largă nemulțumire față de unele 
măsuri ale guvernului care nu sînt pe 
placul bisericii catolice.

Din declarațiile acestor ziare se între
zărește vădita nemulțumire față de faptul 
că guvernul a reușit, precum se vede, să 
înăbușe răscoala.

Ziarul „Daily New” care apare la New 
York dec’ară în mod amenințător că nici 
după înăbușirea răscoalei situația lui 
Peron nu va fi ma; bună decît în trecut 
și că el va trebui să biruie și mai multe 
dificultăți decît pînă acum. Ziarul se 
dedă la atacuri brutale împotriva lui Pe
ron și-și exprimă „uimirea” pentru fap
tul că „palma nu i s-a dat mai devreme”.

Ziarul prezice fără jenă „sfîrșitul carie
rii” președintelui Argentinian. „Daily 
Mirror” scrie despre Peron : „Putem să-i 
urăm numai toate cele rele”.

E ȘTIRI
Wedding din Berlinul occidental puter
nice demonstrații împotriva acordurilor 
de la Paris. Pol;ția a atacat pe manifes- 
tanți cu focuri de arme. Au fost efectuate 
peste 100 arestări.

• La Bonn a sosit generalul Taylor, 
viitorul Ș®f al statului major al armatei 
americane, care va duce tratative cu pri
vire la înarmarea cît mai grabnică a

■ Germaniei occidentale.
• Grevă celor 20.000 de docheri din 

șase mari porturi din Anglia — Londra, 
Liverpool, Manchester, Birkenhead, Hull 
și Rochester care a intrat în a patra săp
tămână continuă. Din cauza grevei în 
aceste porturi sînt paralizate aproxima
tiv 300 de vase.

Condiția hotărîtoare pentru asigurarea 
avîntulul creșterii animalelor ca și a celui 
al tuturor celorlalte ramuri ale produc
ției colhoznice și sovhoznice o constituie 
producția de cereale. Această sarcină nu 
poate fi înfăptuită cu succes fără o extin
dere considerabilă a suprafețelor însămân
țate cu porumb. Există unii conducători 
locali care nu înțeleg importanța porum
bului și care pretind că această cultură 
nu se coace oriunde complect. Dar să 
admitem că nu se coace complect. Este 
știut doar că porumbul are maximum de 
substanțe nutritive în faza de coacere în 
lapte și în galben a știuleților. Este ace
lași nutreț concentrat, numa; că metoda 
de depozitare e alta. Experiența institu
țiilor științifice, a colhozurilor și sovho
zurilor fruntașe a arătat că știulețil de 
porumb însilozați în faza de coacere în 
lapte și în galben nu sînt mai prejos în 
ce privește calitatea lor decît boabele 
uscate.

în această ordine de idei, a spus N. S. 
Hrușciov, vreau să fac unele observații 
critice Ia adresa unora dintre conducă
torii voștri.

Vechile obiceiuri trebuie dezrădăcinate 
nu prin metode birocratice, ci prin con
vingere. Trebuie să se lucreze cu răbdare 
cu oamenii, să li se demonstreze valoarea 
excepțională pe care o are porumbul. Iar 
cînd colhoznicii se vor convinge de acest 
lucru din experiență, ei înșiși vor deveni 
agitatori activi pentru porumb.

Republicile baltice se ocupă de mult 
cu creșterea animalelor. Aici s-au format 
cadre remarcabile de mulgătoare, de mai
ștri în îngrășatul porcilor. Aceste cadre 
au obținut indici înalți în munca lor. To
tuși, în ultimul timp în colhozurile din 
regiunile baltice producția de lapte a scă
zut. In mai multe raioane, îngrășatul por
cilor este defectuos organizat. Aceasta se 
explică prin faptul că în mult® colhozuri 
se constată o lipsă de răspundere perso

Isteria războinică din S. U. A.
La 15 iunie, la ora 16,05 (ora Green

wich), la Washington a răsunat șuera- 
tul strident al sirenelor. La acest sem
nal, 227.000 de funcționari publici și-au 
întrerupt lucrul, iar 15.000 au părăsit 
in grabă orașul, dispărînd în direcții 
necunoscute. Astfel au început în 
S.U.A., „exercițiile" denumite în mod 
oficial „apărarea pasivă din anul 1955".

Încă în ajun presa americană a pu
blicat pe larg toate amănuntele acestei 
„operațiuni". în întreaga țară s-a în
scenat o pretinsă „agresiune" din par
tea unui inamic nevăzut, care ar fi 
lansa,t asupra a 59 de orașe americane, 
precum și asupra insulelor Haway, 
Porto Rico și zona Canalului Panama 
bombe atomice și cu hidrogen.

Mii de funcționari de stat, în frunte 
cu președintele, au evacuat capitala șl 
au stabilit pentru trei zile în 30 de 
adăposturi secrete așa-numitele „centre 
create pentru perioada stării excepțio
nale..."

Probabil că nu întîmplător în ziua 
în care la Washington urlau sirenele. 
Henri Jackson, șeful subcomisiei Con
gresului pentru problemele energiei 
atomice, a recomandat o nouă lărgire 
a sistemului de uzine care produc ma
terii explozive atomice. Se știe că a- 
cest sistem a și costat pe contribuabilii 
americani 12 miliarde de dolari. După 
cum a declarat Straus, președintele Co
misiei Congresului pentru problemele 
energiei atomice, 83 la sută din între
prinderile controlate de această comi
sie vor avea sarcina ca în anul 1956 să 
producă arme nucleare. Asemenea chel
tuieli. firește, nu pot fi aprobate de 
contribuabilii americani, îndeosebi a- 
cum cînd există toate premizele pentru 
slăbirea încordării internaționale. în 
aceste condiții caracterul provocator al 
acestui exercițiu de „apărare pasivă'* 
est? evident: organizatorii acestei „one- 
ratii” menită să intensifice isteria răz
boinică în S.U.A. se străduiesc să asi
gure „din punct de vedere psihologic” 
o nouă sporire a cheltuielilor pentru 
cursa înarmărilor atomice.

Oricine își dă seama că asemenea ma
nevre sînt în flagrantă contradicție cu 
declarațiile grandilocvente ale unor 
persoane americane suspuse despre pre

nală pentru îngrijirea animalelor, nu este 
asigurată hrănirea lor normală.

Pentru a se lichida aceste lipsuri tre
buie să se întărească hotărît baza fura
jeră și în primul rînd să se lărgească 
semănăturile de porumb, să se îmbună
tățească fînețele și pășunile, să se spo
rească producția lor'la hectar, să se selec
ționeze și să se educe mai bine cadrele 
de crescători de animale,

N. S. Hrușciov a vorbit amănunțit des
pre lipsurile în munca colhozurilor șl 
S.M.T.-urilor din republicile baltice și 
despre sarcinile urgente ce le stau în față.

Cîteva cuvinte despre ogoarele negre, 
curate. în republicile voastre ogoarele ne
gre, curate, ocupă peste 500.000 de hec
tare. Este oare indicat ca în condițiile de 
aici să fie lăsată nefolosită o suprafață 
atît de mare? Cred că nu este indicat. 
Dacă aceste ogoare ar fi însămânțate cu 
porumb, s-ar putea obține pînă la 68 
milioane de puduri de boabe de porumb 
(știuleți în stare de coacere în lapte și 
în galben). Anul trecut, în toate cele trei 
republici s-au pregătit 1.500.000 de tone 
de nutreț însilozat. Dacă ogoarele negre, 
curate, ar fi însămânțate cu porumb ați 
putea obține astfel paste 11 milioane tone 
de nutreț însilozat. După cum vedeți, 
aceasta este o puternică rezervă supli
mentară pentru întărirea loazei furajere 
a creșterii animalelor.

N. S. Hrușciov a atras atenția asupra 
necesității de a se extinde în republicile 
baltice semănăturile de in.

Aici s-a arătat că cu prilejul comasării 
colhozurilor au fost create gospodării 
care nu au prea mult pământ, dar acesta 
este fărâmițat în parcele mici în dife
rite locuri, iar colhoznicii trăiesc răzle
țiți în cătune. A conduce asemenea col
hozuri este un lucru complicat. Trebuie 
să ne gândim și să abordăm această pro
blemă în mod rațional, acolo unde este 
nevoie trebuie să se treacă la decoma- 

tinsele lor scopuri pașnice în domeniul 
energiei atomice. Cum s-ar putea îm
păca intensificarea cursei înarmărilor 
atomice din S.U.A. cu recenta declara
ție a președintelui Eisenhower în care 
el promite „o colaborare nelimitată a 
S.U.A. în domeniul folosirii bineface
rilor energiei atomice ca măsură me
nită să contribuie ia o pace trainică ?" 
Nu este de mirare că o asemenea, ca 
să nu spunem mai mult, politică de 
duplicitate trezește un sentiment de 
protest în primul rînd în rîndul oame
nilor simpli din America. După cum 
transmit agențiile de presă, în cursul 
„exercițiilor" de apărare pasivă care 
au avut loc la 15 iunie la New York, 
numeroși locuitori ai orașului au refu
zat să intre în adăposturi. Unii din #i 
s-au adunat în fața primăriei orașului, 
purtînd pancarte cu lozinci în care se 
spunea că unica apărare împotriva ar
mei atomice poate fi înlăturarea răz
boiului. Zeci de oameni care au protes
tat împotriva exercițiilor provocatoare 
au fost arestați de poliția din New 
York.

Intr-un articol redacțional, ziarul 
„Washington Post" se întreabă dacă a- 
ceastă experiență „nu este o gafă mo
numentală". Hattower, comentatorul 
agenției Associated Press transmite din 
Washington că cercurile diplomatice se 
tem că Statele Unite au comis „o gre
șeală tactică” și că au ales „timpul cel 
mai nepotrivit pentru înscenarea unui 
fals război atomic", tocmai în momen
tul cînd în Statele Unite sosesc diplo
mații străini în vederea tratativelor 
privind mai curînd pacea decît războ
iul... „în momentul cînd la Washing
ton au început să urle sirenele, la New 
York sosea Molotov, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., care ca în
totdeauna vorbește despre pace și prie
tenie internațională".

Nu încape nici o îndoială că aseme
nea „exerciții atomice" organizate de 
autorității» americane sporesc în mod 
inevitabil, îngrijorarea și indiana,rea le
gitimă a ponorului american fată de po
litica. anert'"ristă a cercurilor guver
nante din S.U.A.

I. ALEKSANDROV
Art'roi apărut în ziarul . Pravda*' 
din 17 iun’e (text prescurtați

sare. în colhozurile oare s-au întărit din 
punct de vedere economic ar trebui să 
se ducă o muncă de populare a cătunelor 
și să se acorde ajutor colhoznicilor în 
această direcție.

Vorbind despre munca sovhozurilor din 
regiunile baltice, N. S. Hrușciov a sem
nalat lipsuri importante în activitatea 
lor de producție.

Toate sovhozurile pot și trebuie să de
vină gospodării cu înaltă rentabilitate. 
Conducătorii sovhozurilor trebuie să 
acorde atenție conducerii pricepute a gos
podăriei. Sarcina lor este de a lupta pen
tru sporirea continuă a producției agri
cole, pentru reducerea prețului ei de 
cost. Este necesar c& pentru fiecare sov
hoz să fie elaborată o structură a supra
fețelor însămânțate care să asigure, prin 
producția proprie de furaje, obținerea 
unor cantități maxime de carne, lapte și 
alte produse animaliere la fiecare sută de 
hectare de terenuri agricole.

N. S. Hrușciov a acordat o deosebită 
atenție problemelor îmbunătățirii con
ducerii agriculturii de către organele de 
partid și sovietice locale.

La noi există încă destui lucrători care 
pot ține un referat pe orice temă, iar 
apoi își strâng hârtiile și părăsesc cît mai 
grabnic tribuna. Acest lucru este fără în
doială mai ușor decât să stai de vorbă 
cu colhoznicii, să analizezi profund sta
rea lucrurilor în colhozuri, să ajuți oa
menii în rezolvarea unei sarcini sau al
teia. Unii activiști de partid cu munci de 
răspundere se rușinează să plece într-un 
colhoz fruntaș și să învețe acolo cum 
trebuie organizată cu pricepere o gospo
dărie pentru a transmite experiența cea 
mai bună altor arteluri. Aceasta este o 
atitudine greșită. Astăzi nu poți conduce 
cu adevărat agricultura fără a studia și 
introduce experiența înaintată.

Poporul nostru, a spus în încheiere 
N. S. Hrușciov, este strâns unit în jurul 
partidului comunist, care își cunoaște^ țe
lurile, știe să organizeze masele și să le 
ducă după sine. Nu încape nici o îndoială 
că prin eforturile întregului popor so
vietic, hotărîrile plenarei din ianuarie a 
Comitetului Central al P.C.U.S. vor fi în
deplinite înainte de termen. Aceasta va 
întări și mai mult puterea economică a 
mari; noastre patrii, va ridica bunăstarea 
materială a oamenilor muncii.

Adunarea oamenilor de artă 
din Capitală consacrată discutării 

problemelor internaționale
Vineri după amiază a avut loc în sala 

Excelsior o adunare a scriitorilor, com
pozitorilor, artiștilor plastici și arhitecți- 
lor din Capitală, consacrată discutării 
evenimentelor vieții internaționale.

Adunarea a fos’t prezidată de sculpto
rul Boris Caragea. maestru emerit al ar
tei, președintele Uniunii Artiștilor Plas
tici.

Poetul Cicerone Theodorescu, a spus 
printre altele: Scriitorii și toți oamenii 
de artă cinstiți nu pot fi decît în primele 
rinduri ale luptei împotriva ațâțătorilor 
războiului atomic, împotriva remilitari- 
zării Germaniei occidentale, împotriva 
dușmanilor păcii. Inițiativele de pace a’e 
Uniunii Soviet’ce au deschis noi perspec
tive pentru înțelegerea intre popoare.

Un eveniment istoric în timpul din urmă 
a fost semnarea Tratatului de la Varșo
via. Noi toți care năzuim spre un viitor 
de fericire și pace, sîntem conștienți că 
el trebuie clădit, trebuie apărat. De aceea 
aderăm cu toate puterile la Tratatul în
cheiat la Varșovia, la toate acțiunile ini
țiate în ultimul timp de Uniunea Sovie
tică. menite să ducă la consolidarea

Au luat apoi cuvîntul compozitorul , 
țian Negrea, laureat al Premiului de Stat, 
sculptorul Ion Jalea, membru corespon
dent al Academie; R. P. R., arhitectul 
Marcel Locar, scriitorul Mihail Novicov.

în încheiere, poetul Rad)t Bcureanu, la
ureat al Premiului de Stat, a recitat po- 
ezia „Legământ**, închinată luptei pentru 
pace a popoarelor.

Cultură fizică și sport
Campionatele europene 

de volei
Peste 15.000 de spectatori au asistat vi

neri după amiază la întrecerile progra
mate în cea de a treia zi a campionate
lor europene de volei. întâlnirile desfășu
rate* pe stadionul Dinamo s-au ridicat ta 
un înalt nivel tehnic și au prilejuit un 
spectacol deosebit de valoros.

Cu un deosebit interes a fost urmărit 
meciul dintre echipele reprezentative a1” 
R-P.R. și R. P. Polone. Cu toate că 
zultatui ecesței întâlniri nu mai conte», 
pentru calificarea în turneul final, am
bele formații obținând acest drept în 
urma victoriilor repurtate asupra repre
zentativei Italiei, jucătorii romani și po. 
lonezi s-au _ angajat într-o luptă dîrză 
care a stârnit în repetate rânduri aplau
zele spectatorilor. La capătul a rinei se
turi, victoria a revenit voleibaliștilor ro 
mini cu scorul de 3—2.

In primele două seturi echipele au aii. 
niat formațiile prime. Jucătorii român 
preiau conducerea și câștigă cu 15—12 ș 
15—11, remarctadu-se în mod deosebi 
Ponova, Claici și Roman. Seiul trei adiuct 
o schimbare în echipa țării noastre, care 
prezintă acum formația secundă întăriri 
cu Ponova. Jucătorii polonezi preiau ini 
țiativa și reușesc să egaleze scorul la 2-2 
cîștlgînd seturile cu 15-2 și 15-8. Ultimu 
set, în care echipa R.P.R. a continuat si 
joace cu formația secundă a prilejuit ui 
spectacol de o înaltă factură tehnică 
Echipa țării noastre preia conducerea' 
este egalată ia 7, 8, 10, și apoi cu un fin' 
deosebit de puternic reușește să obțin 
victoria cu 15—11.

Publicul spectator a aplaudat cu deose 
bită căldură jocul spectaculos prestat d 
ambele echipe.

Echipa U.R.S.S. a confirmat form 
bună pe care o deține cîștigînd întâlnire 
cu echipa Franței cu scorul de 3—0 (15- 
10, 15—9, 15—9).

Alte rezultate: R.P.F. Iugoslavia—Au= 
tria 3—0 (15—6, 15—2, 15—7). R. Cehe 
slovacă—Egipt 3—0 (15—0, 15—0, 15—7! 
R. P. Bulgaria—Belgia 3—0 (15—6, 15—It 
15—10)- R. P. Albania-Finlanda 3— 
(15—13, 15—10, 4—15, 15—11).

După terminarea jocurilor programa' 
în primele trei zile ale camoicnatelo 
pentru turneul final s-au calificat urmă
toarele echipe: U.R.S.S., R.P.R.' R. Ț 
Ungară, R. Cehoslovacă, R. P. Polen: 
R.P. Bulgaria, R.P.F. Iugoslavi, și Frai 
ța. Celelalte echipe își vor disputa loci 
rile 9—14.

întrecerile dintre echipele feminin' 
s-au încheiat cu următoarele rezultate 
U.R.S.S.—R.P.R. 3—0 (’.5->, 15—
15—13). R. Cehoslovacă-R. P. Ungail 
3—0 (15—5, 15—12, 15—6). R. P. Polen, 
R. P. Bulgaria 3—2 (15—9, 8—15, 15— 
11—15, 15—10).

Astăzi este zi de odihnă, iar mâine ! 
vor desfășura întrecerile din cadrul pr 
mei zile a turneului final masculin și v< 
continua meciurile dintre echipele fem 
nine. (Agerpres)

Știri sportive
Duminică și luni se va desfășura pe 1 

cui de la Snegov ântîlnirea internațicr.a ’ 
de canotaj academic dintre eta pele s 
lecționate masculine și feminine a 
R.P.R. și R.P. Polone. Echipa canotori' 
polonezi a sosit joi seara în Capitală, 
sosire, sportivii din R.P. Polonă au fc 
întâmpinați de reprezentanți al C.C.F. 
și ai comisiei centrale de sporturi nai 
tice.

*
Duminică continuă jocurile de fotb 

pentru „Cupa de Vară". în Capitală 
cadrul etapei a V-a sînt programate 
jocuri care se vor desfășura pe stadion 
din Giuleștl. Programul este următori; 
ora 14 : Dinamo București (tineret)—Loc 
motiva Constanța (tineret) ; ora 15 4 
C.C.A.—Flacăra Ploești ; ora 17,45 : Pi 
greșul București—Dinamo Orașul Stal

Spectacolele de azi
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P. 

Rigoletto; Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (s 
Comedia): Doamna nevăzută; (sala Studio): R 
ton Crecet; Teatrul Armatei (sala din Bd. Magher 
Impărătița lui Machedon; (sala din Calea 13 Sj 
tembrie): Vlaicu Vodă; Teatrul Municipal: Clin 
grădinarului: Teatrul Tineretului: Drumul soare 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Ciulești): Calul Troij 
Teatrul de Estradă (sala din Calea Victoriei nr. 1' 
Cer cuvîntul; (Grădina Boema): Visele se în- 
nesc; Teatrul de vară „N. Bălcescu“: Concert 
muzică distractivă; Arenele Libertății: Concert* 
muzică ușoară romtnească; Turneul Teatrului 
țional-Iași: (la Teatrul de vară „I. V. Stalin 
Chirița în provincie; Circul de Stat: Primăvara! 
circ. I

CINEMATOGRAFE : Patria, I. C. Frimu, Inf 
firea între popoare, Gh. Doja: Mandy; Rspubl 
Elena Pavel: Astă seară se va termina totul; Do 
Simo, Aurel Vlaicu: Umberto D.; Magheru, 8 A 
Cei trei mușchetari; Filimon Sîrbu, București. A 
Sabia, T. Vladimirescu, 1 Mai: Fridolin; Ma 
Gorki: Copiii fericiți, . Doamnele, O poznă orir ‘ 
dioasă; Timpuri Noi: Actualitatea în imagini. N 
tățile zilei. Alpinism; Vițelul de pa’e, Drumul i 
taiga; Lumina : Contele Mișka : Victoria : Dea 
perirea misterioasă; Tineretului: Misterul Iaci 
din munți; Alex. Popov. Flacăra: Eu si bunici 
8 Martie: Conștiința; Vasile Roaită. Pcnular:! 
fost odată un împărat; Cultural : Libelula : l 
rea : Răzbunarea; C. David : Marea aventul 
Arta, Miorița; Imblînzitoarea de tigri; Munca, 
hova: A-le^ele de aur: Moșilor: Frumusețea < 
voiului ; 23 August: Cine-și iubește nevasta ; f. 
Pinfilie : Cei 13; M. Eminescu: încercarea fief 
tătii


