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INTENSIFICAȚI ÎNTRECEREA, 
TINERI MECANIZATORI!

LA S.M.T. VALUL LUI TRAIAN, 
regiunea Constanța, fruntașă a în
trecerii socialiste este brigada a 

IX-a, condusă de utemistul Ion Simion. 
Tu campania de primăvară, această bri
gadă și-a îndeplinit planul în proporție 
de 289 la sută. Principala preocupare a 
utemiștilor și tinerilor mecanizatori din 
brigadă a fost să folosească la maximum 
capacitatea de lucru a tractoarelor și ma
șinilor cu care au muncit, astfel încît 
să obțină de la ele un randament cît mai 
mare. Mecanizatorii au știut că cel mai 
mare ajutor în această direcție îl poate 

'aduce folosirea metodelor înaintate de lu
cru. De aceea brigadă a IX-a a aplicat 
metoda graficului orar la toate lucrările, 
a folosit plugurile „Ilie Pinti'ie” cu pa
tru trupițe, precum și cupluri de două se
mănători I.A.R.-511 sau de cultivator și 
semănătoare. Grupa U.T.M. din brigadă 
a contribuit din plin la obținerea succe
sului. In cadrul ei au fost organizate 
consfătuiri, ședințe de analiză a muncii 
etc- și s-a organizat ajutorul reciproc în
tre tractoriști. Intr-ajutorarea s-a ma
nifestat la munca de întreținere a trac
toarelor și mașinilor, la înlăturarea unor 
defecțiuni mărunțfe și,, cel mai mult, în 
adunările brigăzii, cînd fiecare trac
torist arăta cum muncește el și ce 
părere are despre munca celorlalți. 
Brigada a IX-a a primit ajutor și de la 
organizația de bază U.T.M. a stațiunii 
care, sub conducerea organizației de par
tid, s-a îngrijit de creșterea nivelului cul
tural și politic al tractoriștilor în timpul 
campaniei, ocupîndu-se de trimiterea la 
timp a ziarelor și foii volante la brigadă, 
de felul cum tractoriștii își petrec timpul 
liber etc. Organizația de bază U.T.M. s-a 
ocupat în egală măsură de munca și ac
tivitatea grupelor U.T.M. din toate bri
găzile de tractoriști ; dovada cea mai 
bună este că toate brigăzile din stațiune 
și-au îndeplinit planul. Atragerea tuturor 
utemiștilor și tinerilor mecanizatori în 
întrecerea socialistă pentru titlul de „cea 
mai bună brigadă” și „cel mai bun trac
torist”, munca politică a organizației de 
bază U.T;M, desfășurată în scopul înde
plinirii și depășirii planului au dat roade.

Tinerii tractoriști din brigada a IX-a 
de la S.M.T. Valul lui Traian doresc ca 
în campania de vară să ducă mai de
parte succesele obținute, să-și păstreze 
titlul de fruntași pe stațiune. Sute și 
mii de alți utemiști și tineri tractoriști 
din toată țara vor să-și mențină faima 
de fruntași ori să ocupe un loc mai bun 
în întrecere, să obțină realizări de sea
mă în cinstea Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților și a zilei de 
23 August. La lucrările de întreținere a 
culturilor care se desfășoară acum, ei 
continuă munca începută în primăvară și 
o vor continua în timpul recoltării, dez- 
miriștitului, treierișului și arăturilor de 
vară. Tractoriștii Nicolae Negoiță de Ia 
gospodăria de stat „Justin Georgescu”, 
regiunea Galați, Mureșan Ion și Gheor- 
ghe Olteanu de la S.M.T. Făcăeni, ra
ionul Fetești, Luca Nicolae de la S.M.T. 
Ciocănești, regiunea București sînt cîțiva 
dintre fruntașii la prășitul mecanic al 
culturilor, cîțiva dintre cei care vor să 
obțină în fiecare decadă, în fiecare zi. 
realizări tot mai mari.

Organizațiile de bază U.T.M. din 
S.M.T. și gospodăriile de stat sînt da
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toare să țină seama, în activitatea lor, 
de dorința vie a tinerilor tractoriști care 
vor să se ridice în rîndul fruntașilor. A- 
ceastă dorință corespunde intereselor dez
voltării agriculturii și întăririi economie' 
statului nostru democrat-popular.

Principalul obiectiv al întrecerii pen
tru titlul de „cel mai bun tractorist” și 
„cea mai bună brigadă” trebuie să fie 
obținerea unei productivități cît mai 
înalte pe fiecare tractor. Eroul Muncii So
cialiste V. Voichiță, șef de brigadă la 
S.M.T. Sînnicolaul Mare, regiunea Arad, 
a dovedit prin fapte că tractoarele au 
posibilitatea de a da un volum mult mai 
mare de lucrări de cît cel actual. Pe baza 
experienței acumulate, el a lansat iniția
tiva pentru executarea unui volum de lu
crări de cel puțin 1.000 hantri pe an cu 
fiecare tractor. Iată un obiectiv concret, 
precis al întrecerii socialiste, pe care 
toate organizațiile de bază U.T.M. din 
S.M.T. și gospodăriile de stat trebuie 
să-1 pună în fața utemiștilor și tinerilor 
tractoriști. Odată cu aceasta însă, dato
ria organizațiilor de bază U.T.M. este de 
a ajuta pe tractoriști să-și organizeze 
mai bine munca, în scopul obținerii unor 
rezultate cît mai bune. Un lucru de că
petenie este îngrijirea bună a tractoare
lor. Tndrumînd pe tractoriști să mun
cească cu atenție, să îngrijească și să 
alimenteze tractorul conform normativu
lui, organizațiile de bază U.T.M. vor con
tribui la înlăturarea defecțiunilor, a opri
rilor accidentale și a timpilor morți care 
se nasc astfel, iar tractoarele vor putea 
să lucreze mai mult. Folosirea metodelor 
înaintate este o măsură care aduce în
totdeauna succese însemnate tractoriști
lor, de aceea organizațiile de bază U.T.M. 
trebuie să-i ajute în cunoașterea și apli
carea acestora. în afară de graficul orar 
— care trebuie să devină o obișnuință a 
tuturor tractoriștilor, așa cum este în bri
găzile fruntașe — tinerii mecanizatori 
să fie îndrumați spre folosirea largă a 
celor mai potrivite cuplaje în campania 
de vară : două secerători-legători la un 
tractor, secerătoare-legătoare, greblă me
canică și polidisc, două pluguri cu cinci 
brazde pentru dezmiriștit, două batoze la 
un tractor etc. Folosirea deplină a capa
cității tractorului poate fi realizată nu
mai atunci cînd tractorul lucrează neîn
cetat. In campania de vară, tractorul 
poate lucra ziua la seceriș, iar noaptea 
la dezmiriștit.

Organizațiile de bază U.T.M. trebuie 
să îndrume grupele U.T.M. din brigăzile 
de tractoare să organizeze ajutorul tovă
rășesc între tractoriști, să se ocupe in
tens de creșterea nivelului cultural, pro
fesional și politic al acestora, precum și 
de condițiile lor de muncă și de trai, de 
organizarea timpului liber al tractoriș
tilor.

Campania de vară, această nouă etapă 
în lupta pentru bogăția recoltei, să fie 
prilejul unei lupte dîrze pentru realiza
rea unui volum de lucrări de 1.000 han
tri anual de fiecare tractor, prilejul in
tensificării întrecerii socialiste pentru tit
lul de „cea mai bună brigadă” și „cel 
mai bun tractorist”. Succesele obținute în 
această perioadă de către tinerii meca
nizatori vor îmbogăți realizările întregu
lui nostru tineret în cinstea Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studenților și 
a zilei de 23 August.

închiderea lucrărilor 
Conferinței organizației 

orășenești București a P.M.R.
Sîmbătă după-amiază și în cursul zilei 

de duminică au continuat lucrările Con
ferinței; organizației orășenești a P.M.R. 
București.

în cadrul discuțiilor pe marginea dării 
de seamă a comitetului orășenesc și a ra
portului comisiei de revizie au luat cu- 
vîntul numeroși delegați și invitați.

în încheierea discuțiilor a vorbit to
varășul Gheonghe Apostol, prim secretar 
al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romin.

Conferința a aprobat în unanimitate da
rea de seamă asupra activității Comitetu
lui orășenesc de partid și raportul Comi
siei de revizie.

Trecînd la al treilea punct al ordinei de 
zi, conferința a ales noul Comitet orășe
nesc, Comisia de revizie, precum și dele 
gații la cel de-al doilea Congres al P.M.R.

Cu mult entuziasm, delegații au adoptat 
textul unei telegrame către Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Romin.

Delegații la conferință au adoptat în 
unanimitate o hotărîre în legătură cu sar
cinile care stau în fața noulu; comitet oră
șenesc de partid.

în prima ședință plenară, noul Comitet 
Orășenesc București al P.M.R. a ales ea 
prim secretar pe tov. Florian Dănălache.

A început secerișul
CRAIOVA (de la corespondentul nostru)
— Ai auzit Emile, la Salcia a început 

recoltatul orzului. S-ar putea ca mîine, 
poimîine, să plecăm și noi la treabă. Ce-i 
drept, s-au secerat numai 7 hectare cu 
secera, acolo unde nu puteau intra combi, 
nele, însă curind vom porni și noi bătălia 
recoltării. «Atunci se vor vedea roadele 
muncii noastre de pînă acum, grija pe 
care am acordat-o calității reparațiilor...

Nuță Eugen și prietenul său Emil sînt 
combaineri la gospodăria agricolă de stat 
din comuna Gîrla Mare, raionul Cujmir. 
Neastîmpărul cu care așteaptă ei ziua în 
care vor intra cu combina în lan este în
dreptățit. Acolo, pe cîmp, se dă examenul 
cel mare, se constată atenția cu care și-a 
pregătit fiecare mașina. Nu mai au mult 
de așteptat. Recoltatul orzului a înce
put în multe comune ale regiuni; Craiova. 
La ferma Academiei R.P.R. din comuna 
Dîrvari s-a secerat orzul de pe o supra
față de 30 hectare, iar elevii Școlii pro 
fesionale agricole din satul Gemeni au se
cerat 3 hectare de orz.

Și-au realizat sarcinile 
din pianul cincinal

Zilele trecute colectivul întreprinderii 
„Ludovic Minschi” din Tg. Mureș a în
științat Ministerul Industriei Ușoare că a 
realizat înainte de termen producția glo
bală prevăzută în planul cincinal. Această 
realizare constituie dovada unei preocu
pări permanente a muncitorilor și tehni
cienilor de aici pentru introducerea siste
matică a metodelor de lucru avansate și 
extinderea micii mecanizări. Productivi
tatea muncii a crescut în comparație cu 
anul 1951 cu 43 la sută, iar producția în
treprinderii a sporit de 3,5 ori.

Din rîndul muncitorilor s-au evidențiat 
în mod deosebit strungarul Ios.it Griines, 
care îndeplinind zilnic cite două norme, 
lucrează acum în contul anului 1960, tur
nătorii Ștefan Roman, Francisc Baboș, 
muncitorii din echipa condusă de mais
trul electrician Andrei Kohn și alții.

Pînă acum, 31 de întreprinderi din Re
giunea Autonomă Maghiară și-au realizat 
înainte de termen producția prevăzută în 
planul cincinal.

Pe întreg cuprinsul regiunii Stalln se 
desfășoară cu însuflețire acțiunea de co
lectare a flerului vechi.

Activitatea desfășurată in cadrul aces
tei acțiuni patriotice a dat posibilitatea să 
se vadă că o mare cantitate de metal stă
tea nefolosită, iar punerea in valoare a 
acesteia aduce mart foloase economiei 
noastre naționale.

Din toate colțurile regiunii sosesc vești 
despre succesele obținute de utemiști șl 
tineri, pionieri și școlari, în acțiunea de 
strîngere a fierului vechi

FRUNTAȘI PE REGIUNE

Se părea că utemistul Bodea Gheorghe 
de la uzinele de tractoare ,.Ernst Thăl
mann” să aibă dreptate cînd, referindu-se 
la întrecerea dintre organizațiile U.T.M. 
din orașele și satele regiunii, a spus:

— Pe noi nu ne va întrece nimeni.
Dar iată că realizările tineretului din 

orașul Sibiu au întrecut cu mult aștep'.ă- 
rile: el a colectat cea mai mare cantitate 
de fier vechi pe regiune, aproape 364 tone.

De puțin timp, tinerii de la uzinele 
„Independența” din acest oraș au împăr
tășit o mare bucurie. Direcțiunea acestor 
uzine le-a eliberat o adeverință prin care 
se confirmă faptul că prin acțiunea între
prinsă de ei I.C.M.-Sibiu a ridicat de aici 
în contul planului de colectare al între
prinderii 262.000 kg. metal ca : fier' vechi 
și alte resturi metalice rezultate din pro
cesul de fabricație.

Această adeverință ă fost primită de 
către tineri și ca o scrisoare de mulțu
mire adusă lor pentru munca depusă în 
vederea îndeplinirii planului de colectare 
șl expediere a fierului vechi către uzinele 
siderurgice.

Asemenea documente au primit din par
tea I.C.M.-ulul Sibiu șl le-au împăturit 
cu grijă și pionierii de la Școala de 7 ani 
nr. 5 pentru aproape 600 kg., elevii de 
la Școala medie nr. 1 băieți pentru 500 
kg., elevii și pionierii de la Școala ele
mentară nr. 15 pentru 1200 kg., precum 
și tinerii de la baza M.I.A. Sibiu pentru 
700 kg.

O cantitate însemnată de fier vechi au 
strîns și tinerii organizați în brigăzi de 
la fabrica „Elastic”. Ei au strîns șl pre
dat I.C.M.-ulul Sibiu cantitatea de 85.775 
kg. fier vechi în contul planului de cole> 
tare al întreprinderii. Aici s-au eviden
țiat în mod deosebit brigăzile de tineret 
conduse de utemiștii Bunea Ion si Fulea 
Ion. care au strîns prima 18.630 kg. și 
a doua 9400 kg. fier vechi.

ROD AL MUNCII POLITICE

începutul n-a fost tocmai ușor. Ca să 
organizezi acțiunea de strîngere șl expe
diere a flerului vechi din cadrul unui ra
ion, este nevoie într-adevăr de o muncă

In fotografie: tinerii de la uzinele 
de tractoare, „Ernst Thălmann” din 
Orașul Stalln, după orele de program 
string fierul vechi din incinta uzinei.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU
»--------------------------------------------------------------------------------------

susținută șl organizată, plină de perse
verență. Dar activul comitetului raional 
U.T.M. Sighișoara a știut să folosească 
cele mal bune metode pentru antrenarea 
masei de tineret în această acțiune patrio
tică de mare însemnătate pentru dezvol
tarea industriei noastre grele. Biroul co
mitetului raional U.T.M. a Instruit acti
vul, Iar acesta la rîndul Iul a arătat tine
rilor muncitori, țărani muncitori, elevi șl 
pionieri însemnătatea strângerii fierului 
vechi pentru economia patriei noastre.

Activiștii utemiști au arătat tineretului, 
elevilor șl pionierilor că stringînd flerul 
vechi înlesnesc șl el aprovizionarea cup
toarelor cu flerul vechi necesar pentru 
sporirea producției de oțel, înlesnesc ast
fel aprovizionarea Industriei noastre so
cialiste cu metalul necesar construcției de 
mașini șl unelte agricole.

Elevii din 4 școli, pionierii din 25 de 
unități Șl utemiștii din organizațiile de 
bază U.T.M. din întreprinderi, cooperative 
meșteșugărești. G.A.C. șl G.A.S. din ora
șul și raionul Sighișoara au colectat can
titatea de 150.930 kg. fler vechi.

Ca fruntași în acțiunea patriotică de co
lectare a fierului vechi sînt desemnați de 
către comitetul raional U.T.M. Sighișoara 
numeroși tineri. Printre aceștia se numă
ră și Pascu Ion, Țiței Nicolae de la fa
brica de țesătorie ,,23 August”, Torok 
Ștefan, Bogolea Nicolae, Radu Aurel, de 
la atelierele C.F.R. Sighișoara si mulți 
alții.

DOUĂ SITUAȚII -
NOI ANGAJAMENTE

— Asta este totul ? zise utemistul 
Szasz Ioslf, secretarul ,adresîndu-se tova
rășilor lui de muncă din comitetul orga
nizației de bază U.T.M.

— Da, asta este totul, ziseră vreo cîți
va din jur.

Ce înseamnă pentru acești tineri în ca
zul de față cuvîntul „tot” și-ar putea da 
seama oricine care ar avea prilejul să 
cerceteze cele cîteva file prinse cu grijă 
între copertele unui dosar. El reprezintă 
două perioade de timp și rezultatul final 
al unei munci neobosite a tinerilor de la 
uzinele de tractoare „Ernst Thălmann” în 
acțiunea de colectare a fierului vechi.

în prima perioadă, adică pînă la 23 
aprilie a.c. — se arată în referat — au fost 
colectate însemnate cantități de metal. 
Cantitatea totală valorificată se ridică la 
74.770 kg.

Cantitatea de 74.770 kg. fler vechi re
prezintă la rîndul el o depășire a angaja
mentului luat de tinerii de aici cu 86,5 
la sută.

Dar lată că la conferința comitetului 
orășenesc U.T.M. Stalln, delegații con
structorilor de tractoare au formulat an
gajamentul : „In cinstea celui de al V-leai 
Festival Mondial al Tineretului șl Studen
ților de la Varșovia și a zilei de 23 Au< 
gust, vom mat colecta încă 100 tone me
tal”. Șl tot atunci el au chemat la între
cere, pentru cea mai mare cantitate de fier, 
vechi, toate organizațiile de bază U.T.M, 
din Orașul Stalin.

Situația ce indică rezultatele pe perioă-i 
da următoare este șl mal îmbucurătoare. 
Intr-un timp mult mal scurt tinerii au 
reușit să dubleze cantitatea de fier vechi 
colectat. De această dată totalul Indică 
145 tone fier vechi. Angajamentul luat 
în cinstea Festivalului este realizat de P« 
acum în proporție de 70,1 la sută.

PE SCURT
Pînă în prezent pe întreg cuprinsul re

giunii Stalln din sate, comune șl orașe 
s-au colectat 1.314.905 kg. fler vechi.

Cantitățile de metal colectate slnt nu
meroase, dar I.C.M.-ul pînă acum a ridi
cat numai o mică parte din ele. In total 
au fost ridicate pînă la data de 31 
mai 138.599 kg fler vechi din comune șl 
sate. Este necesar deci ca I.C.M. să la 
grabnice măsuri, pentru ridicarea celorlalte 
cantități de metal care se găsesc colec
tate de tineri în afara întreprinderilor pe 
întreg cuprinsul regiunii Stalln.

Zilele acestea sub îndrumarea comite
tului regional U.T.M. Stalln la sediile ce
lor nouă comitete raionale U.T.M. șl ale 
celor trei comitete orășenești U.T.M. de 
pe cuprinsul regiunii, au avut loc consfă
tuiri cu activiști, secretari al comitetelor 
organizațiilor de bază U.T.M. din comune, 
sate, întreprinderi șl școli în care a fost 
analizată activitatea depusă de tinerii 
muncitori, țărani muncitori, utemiști șl ti
neri, pionieri și școlari din regiunea Stalln 
în cadrul acestui acțiuni patriotice.

Cu prilejul acestor consfătuiri, țlnîndu- 
se seama de posibilitățile existente, s-au 
născut noi angajamente ale tinerelului 
în cinstea Festivalului Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Varșovia și a zi
lei de 23 August.

N. COTIGA .
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Cinci recorduri 
R. P. R. la înot

în primul concurs 
de înot în aer liber, 
care a avut loc sîm
bătă șl duminică la
Ștrandu; Tineretului, înotătorii noștri da 
frunte au stabilit noi performanțe care 
întrec cu mult vechile recorduri la pro
bele respective. Buna pregătire a înotăto
rilor precum șl minunatele oondiții create 
prin renovarea ștrandului a dat posibili
tatea stabilirii a 5 no; recorduri republi
cane la înot.

Primul și cel mai valoros record a fost 
stabilit de maestra sportului Elisabeta 
Bock în proba de 800 m. liber, 12’48”2 
față de 13’16”7 cît era vechiul record de
ținut tot de ea.

In aceeași probă Margareta Wittgens
tein se clasează pe locu; II cu t Impui de 
13’14”9 care constituie un nou record de 
junioare categoria I.

în prima lungime de 50 m. din cadrul 
probei de 200 m. spate, Mlhaela Popescu 
realizează timpul de 40”5, timp cu care 
aduce o îmbunătățire de 7/10 vechiului 
său record. Tot în cadrul probei de 200 
m. spate au fost stabilite două recorduri 
republicane : Aurel Mindroiu realizează 
timpul record de 2'40”4 și Maria Both

11 victorii
Sîmbătă și duminică s-a desfășurat la 

Varșovia pe stadionul C.W.K.S. un mare 
concurs internațional de atletism. Atleții 
români au avut comportări remarcabile, 
reușind să cucerească 11 victorii în cele 
mai însemnate probe ale competiției.

I. Soeter, s-a clasat pe primul loc 
la săritura în înălțime cu rezultatul de 
2,01 m. O frumoasă victorie a realizat și 
tînăra maestră a sportului Iolanda Balaș, 
învingătoare la săritura în înălțime cu
l, 65 m .performanță egală cu recordul 
țării.

I. Wiesenmayer a terminat pe pri
mul loc în cursa de 100 m. plat cu un 
timp de 10”7/10, iar atleta Alexandra 
Sicoe s-a clasat prima în proba de 400
m. fete mareînd 57”2/10, timp ce consti
tuie un nou record republican. O dublă 
victorie a înregistrat Ilie Savel. El a 
câștigat probele de 400 m. plat și 400 m. 
garduri înregistrând timpurile respectiv 
de 48”4/10 și 52”5/10. Campionu; nostru 
Ion Opriș a realizat în cursa de 110 m. 
garduri 14”8/10. De asemenea probele de 
ștafetă de 4x100 m. și 4x400 m. au fost 
cîștigate de atleții romîni. La greutate. 
Ana Roth s-a clasat prima cu 13,21 m-,
iar proba de aruncare a discului a reve
nit lui Lia Manojiu cu 44,90 m.3’06”l.

Locomotiva Timișoara—Lokomotiv Plovdiv 3-1 (1-0)
Echipa bulgară de fotbal Lokomotiv Plovdiv a susținut duminică ultimul meci 

din cadrul turneului pe care l-a întreprins în țara noastră, jucînd la Timișoara cu 
echipa locală Locomotiva. Formația romînă a Jucat cu multă omogenitate avînd în 
permanență Inițiativa jocului. La sfârșitul celor 90 de minute, tabela de marcaj a in
dicat scorul de 3—1 (1—0) in favoarea echipei Locomotiva Timișoara, prin punc
tele marcate de A. Covaci, Szekeli șl Bădeanțu. Unicul punct al echipei bulgare a 
fost marcat de Tașev.

Canotorii romîni și polonezi 
în întrecere

încă cu cîteva ore înainte de începerea 
întrecerii prietenești de canotaj academic 
între echipele R.P.R. și R. P. Polonă, zeci 
de mașini, motociclete și biciclete, gonesc 
pe șosea, spre lacul Snagov. -

Parcă și natura s-a alăturat voioșiei și 
tinereții care domnește în această minu
nată bază sportivă.

încep concursurile de canotaj academic 
la probele masculine. S-a dat ștartul în 
proba de „4 fără cîrmaci”. Lupta între 
echipe e dîrză. Fiecare dintre pârtiei,panți 
e animat de dorința de a aduce patriei o 
nouă victorie, o nouă performanță. Oas
peții au luat conducerea, dar după cîteva 
sute de metri sînt ajunși de canotorii noș
tri și rînd pe rînd iau conducerea cînd 
unii cînd alții. Ma; sînt cîteva sute de 
metri și echipa noastră atacă cu insisten
ță. reușind să se clasez» ne primul loc cu 
remarcabilul timp de 6’50”6.

Proba de schif simplu este câștigată de 
polonezul Teodor Kocerka. care a demon
strat și de această dată înalta sa clasă, 
cucerind întrecerea în 7’40”3, cu 12”3 mai 
puțin decît reprezentantul nostru Alexan
dru Ferenczi. Celelalte rezultate din ca
drul probelor masculine sînt următoarele: 
proba de 2 fără cîrmaci ; 1) R. P. Polonă 
7’31”1 ; 2 plus cîrmaoi : 1) R. P. Polonă 
7’56”1 ; 4. plus cîrmaci : 1) R. P. Romînă 
7’02”3 ; 8 plus cîrmaci : 1) R. P. Romînă 
6‘26”6. La proba de schif două vîsle, echi
pa R. P. Polonă a realizat timpul de 
7’17”! care le-a adus victorie..

Campionatele 
europene de volei

Intîlniri la un înalt nivel 
tehnic

Este greu să descrii at
mosfera sărbătorească 
atît din tribune cît și de 

pe terenul de joc, cînd Julien 
Lenoir — secretarul general 
al Federației Internaționale 
de Volei — și-a încheiat scur
ta cuvîntare. Aplauzele entu
ziaste adresate celor mai buni 
voleibaliști ai Europei care au 
început duminică primele 
jocuri în cadrul turneului fi
nal, cînd a avut loc și deschi
derea oficială a celei de a 
IV-a ediții a campionatelor 
europene de volei, au dovedit 
din nou dragostea publicului 
nostru pentru acest minunat 
sport, pentru sportivii care au 
furnizat jocuri de o rară spec
taculozitate.

★
Primele jocuri din cadrul 

turneului final al echipelor 
masculine ca Și partidele din
tre reprezentativele feminine 
au avut o desfășurare pasio
nantă atît prin evoluția sco
rurilor cît și prin dîrzenia, 
combativitatea, ardoarea cu 
care voleibaliștii și voleibalis
tele și-au apărat șansele.

Unul din jocurile foarte dis
putate, a pus față în față re
prezentativele feminine ale 
Republicii Populare Romîne 
și R. P. Bulgaria. Reprezen
tantele noastre au realizat un 
joc de bună factură și, după 
o luptă epuizantă de peste 2 
ore care le-a cerut voleibalis
telor celor două reprezenta
tive eforturi deosebite, victo
ria C. revenit reprezentativei

In fotografie — o fază din întîl nlrea dintre reprezenta
tivele feminine ale R.P.R. șl R. P. Bulgaria.

Republicii Populare Romîne 
cu scorul de 3—2 (15—13, 10— 
15. 10—15, 15—7, 15-^11). Vo
leibalistele noastre au început 
foarte puternic și se părea că 
vor cîștiga ușor. In setul II și 
III voleibalistele bulgare au o 
puternică revenire și iau con
ducerea la seturi cu 2—1. Se
tul IV găsește pe reprezentan
tele noastre din nou în atac 
și, datorită puterii de luptă 
de care a dat dovadă de astă- 
dată reprezentativa noas
tră egalează situația. Urmează 
setul decisiv — al cincilea — 
în cursul căruia reprezentan
tele noastre își creează un 
avantaj categoric (la un mo
ment dat scorul era 12—4 în 
favoarea noastră), au mecibal 
la 11 și își adjudecă acest set 
și totodată partida.

In întilnirile grele care le 
așteaptă, jucătoarele noastre 
trebuie să lupte cu aceeași ar-

doare, în tot timpul 
partidei. Ele trebuie 
să știe să-și învingă 
nervozitatea, emoti
vitatea, deseori ne
justificate, să dea to
tul pentru victoria 
echipei noastre.

■fc
Miile de spectatori 

prezenți în tribunele 
de la „Dinamo“ au 
urmărit în continua
re o partidă viu dis
putată. S-au întîlnit 
voleibaliștii din re
prezentativele Repu
blicii Populare Ro
mîne și R.P.F. Iugo
slavia.

Cînd arbitrul polo
nez Zwierjanski a a- 
nunțat sfîrșitul jo
cului, tabela de mar
caj anunța victoria 
voleibaliștilor iugo

slavi, care au cîștigat parti
da cu scorul de 3—2 (15—11, 
5—15, 15—10, 11—15, 17—15).

In ultimul meci al zilei s-au 
întîlnit puternicele reprezen
tative feminine ale Uniunii 
Sovietice și Republicii Ceho
slovace. întreaga desfășurare 
a partidei a entuziasmat miile 
de spectatori. Intrecîndu-se pe 
sine, tinerele voleibaliste din 
R. Cehoslovacă au obținut o 
performanță de valoare, reu
șind să învingă puternica re
prezentativă a Uniunii Soviet 
tice cu scorul de 3—2 (15—9, 
S—15t 15—7, 7—15, 15—13).

Iată celelalte rezultate! 
U.R.S.S.—R. P. Ungară (m) 
3—0 (14,14,6); R. Cehoslovacă- 
R. P. Polonă (m) 3—0 (7,4,5); 
R. P. Polonă-R. P. Ungară (f) 
3—0 (6,12,11); R. p. Bulgaria-, 
Franța (m) 3—0 (6,5,7).

R. CALARAȘANU

0 pregătire temeinică
n_os.tru feminin s-a pregătit cu j 

| te. Imediat după jocurile de verificare j 
I cu voleibalistele poloneze (în urma re- ) 
! centului turneu pe care l-au făcut în I 
f țara noastră) lotul feminin al R.P.R. j 
{ Și-a continuat pregătirile la Cluj, Iar J 
! apoi la București. Ultima fază de pre-! 
; gătire a constituit-o omogenizarea echi-j 
I pei. Noi am introdus o tactică nouă — J 
[ atacul cu trei jucătoare — prin intra-! 
( rea unei jucătoare din linia a II-a la) 
i fileu. Elementele tinere introduse în J 
[ lot, ca Ana Zabara, Răzvantă, Metopa-! 
( dov, au adus și ele un suflu nou șl, ) 
( fără îndoială, că nu va trece mult șl) 
j ele vor putea ajunge la aceeași valoa- l 
re ca și titularele echipei.

GH. CONSTANTINESCU 
antrenor al lotului feminin de volei J 

al R.P.R. ~ 1

r.. ..... ___
I multă atenție pentru aceste campiona- I 
! te. Imediat rlnnS inrnriln j
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Scrisoare deschisă absolvenților 
facultăților de medicină

Dragi tovarăși,
Scriindu-vă, glodurile mei© se întorc 

fără de voie înapoi, cu ani în urmă, pen
tru ca să regăsească pe băncile facultății 
de medicină din București o studentă că
reia anii primului război mondial îi im
puseseră să-și aleagă calea unei profesi
uni ce trebuia să vindece rănile încă sîn- 
gerînde ale oamenilor, mizeria și bolile 
sociale — calea medicine,; umane.

Aș dori ca fiecare rînd așternut aici 
pe hîrtie să găsească un cald ecou în ini
mile voastre, să explice fiecăruia dintre 
voi starea sufletească a absolventei fa
cultății de medicină care, pornind la 
munca închinată sănătății oamenilor, vie
ții, avea să întîmpine de la început numai 
dezamăgiri și lipsuri, mizerie și condiții 
de lucru insuportabile.

Aceasta era acum treizeci și patru de 
ani, într-un sat...

Nu aveam nici măcar o căsuță cît de 
modestă în car© să poț consulta în voie 
bolnavii. Mi-au venit atunci în ajutor cî- 
teva fiice de țărani săraci, care au strâns 
împreună cu mine ,,fonduri”, ca să pot 
repara două cămăruțe sărăcăcioase și ca 
să pot amenaja, cu chiu cu vai, o cameră 
de consultații și alta de așteptare.

Din mici economii am izbutit să cum
păr câteva instrumente medicale.

Și așa, fără alt sprijin, am început să 
muncesc. Am dus o luptă grea împotriva 
superstițiilor, împotriva „doftoroaielor” 
și moașelor empirice, ca să înfrîng neîn
crederea în posibilitățile științei, -să în
frîng neîncrederea în femeia-doctor.

Refuzată, deseori umilită și batjocorită 
de „notorietățile*'  satului, de înstăriții lui, 
am luptat mai departe 'ca să string fon
duri pentru a putea înființa o mică in
firmerie pentru internarea contagioșilor. 
Și pentru că munca medicului de circum
scripție este nu numai curativă, ei și pre
ventivă, trebuia să muncesc fără răgaz 
pentru dcborîrea unui dușman nemilos : 
maladiile sociale, sifilisul și tuberculoza, 
și în specia; malaria, care făcea ravagii 
— șaptezeci ia sută din locuitorii satului.

Socot că nu există mai mare bucurie de
cât aceea de a scoate pe oameni din ghia- 
rele morții și să-i întorci înapoi în brațele 
familiilor lor și în societate.

...Așa au trecut ani după ani.
Marea cotitură din viața poporului nos

tru din august 1944 s-a făcut simțită și în 
satul meu. In jurul micului dispensar și 
a infirmeriei au început să apară unități 
noi: casa de nașteri, la a "cărei ridicare a 
pus umărul întreg satul, dispensarul de 
copii cu staționar, stația de malarie, dis
pensarul T.B.C. cu staționar și, către sfîr. 
șitul anului 1952, spitalul. S-au arondat 
circumscripțiile medicale. Așa că dacă în 
trecut trebuia să străbat (indiferent de

vreme), patruzeci de kilometri în jurul 
micului dispensar, astăzi circumscripția 
mea nu cuprinde decî.t două sate apro
piate. Și nu mai sînt singură. Sîntem un 
colectiv mare, puternic, de medici care 
îngrijim de sănătatea țăranilor muncitori

Astăzi, după .treizeci și patru de ani de 
activitate ca medic de țară, țin să vă 
chem, dragi studenți, alături de mine 
Dacă eu, în timpurile vitrege pentru toți 
oamenii muncii, în pofida tuturor greută
ților, am putut crea cît de puțin ceva care 
să fie prielnic înfăptuirilor de mai tîrziu, 
cu atît mai mult astăzi, regimul nostru de 
democrație populară vă asigură în cele 
mai depărtate sate tot ce este necesar 
pentru a vă putea desfășura în cele mai 
bune condițiuni munca profesiunii de 
medic pe care ați îmbrățișat-o.

Astăzi cînd voi, fii ai oamenilor mun
cii, aveți putința de a învăța pe băncile 
facultăților de medicină din patria noas
tră, cînd statul celor ce muncesc vă asi
gură condiții deosebite pentru practicarea 
profesiunii pa care v-ați ales-o în viață, 
gîndul meu se îndreaptă spre voi, îndem- 
nîndu-vă ca primii voștri pași în practica 
medicală să-i faceți la sate, lucrând cu 
dragoste, cu îndârjire, pentru ridicarea ni. 
velului sănătății țăranilor muncitori, să
nătate atît de mult neglijată în trecut.

Vă asigur că satisfacția voastră va fi 
cu atît mai mare cu Cît veți cunoaște mai 
bine prețuirea pe care v-o acordă vouă, 
tineri medici, țăranii noștri muncitori, 
muncitorii și mecanizatorii din agricul
tură.

Poate nu v-aș fi scris, deși doream de 
mult să vă vorbesc, dacă zilele trecute, 
venind la București, nu stăteam de vorbă 
cu un tânăr, student în ultimul an aI unei 
facultăți de medicină. Ezita să meargă la 
țară. După spusele lui ar fi vrut ca pe 
lângă spitalul unde ar lucra să se găseas
că Opera, Teatrul de Estradă, Filarmo
nica și... Cișmigiul.

I-am povestit atunci viața mea pe scurt, 
așa cum v-am spus-o și vouă.

A plecat rușinat ochii. I-am spus că nu 
trebuie să și-i plece, ci dan contră, să-i 
deschidă, să privească atent în jurul său 
și să se considere mândru că va absolvi 
facultatea de medicină astăzi, cînd ori 
unde s-ar duce în patria noastră va fi în
conjurat cu dragoste, căci mulți dintre ță
ranii muncitori așteaptă ca fiii lor să se 
întoarcă în satul lor, astăzi altul decât 
cel de altădată, în satul care se mândrește 
cu el și îi așteaptă...

Și munca lui, pusă în slujba vieții, va 
fi răsplătită.

MARIA ZAHARESCU
Medic Emerit al Republicii Populare 
Romîne — Măcin, regiunea Galați

a a a a 
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Biscuiții fabricilor 
noastre sînt mult 
apreclațt de consu
matori. întregul pro
ces de fabricație este 
automatizat.

Fotografia de ală
turi reprezintă o 
parte din procesul 
de fabricație al bis
cuiților Ia fabrica 
„7 Noiembrie'*  din 
orașul Brăila. După 
malaxare, compoziția 
este introdusă acum
la o mașină specială ? 
unde aluatul se văl- 
țuiește, apoi trece la 
ștanțat și de aici, au
tomat în cuptor.

Foto: Agerpres.
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| Era în luna februarie a. c., cînd |X nuni jet,, -ț. —. — > ----------
| conducerea fabricii de spirt și gluco- 
8 ză „Colentina" din Capitală, la pro- 
| punerea organizației de partid, a ho- 
gtărît construirea unui club pentru sa- 
| lariați. Deîndată s-au adus materia
li lele necesare construcției și au început 
8 lucrările care s-au terminat într-un 
jtimp destul de scurt. Astfel, la data 
8 de 21 mai a.c. clubul a fost inaugurat 
8 și acum tineretul fabricii, care a mm- 
% cit voluntar sute de ore la amenaja- 
| rea acestui club, poate aci să-și pe- 
| treacă în mod folositor timpul liber. 
8 Clubul are săli pentru șah, tenis de 
g masă, spectacole, sală de lectură și o 
| bibliotecă cu 2.000 volume de cărți.
8 Parcul din jurul clubului constituie 
| de asemenea un alt mijloc de recreeze. 
| Bazinul de pești, gardul din jurul par. 
8 cului, pomii proaspăt sădiți și florile 
8 din jjarc, toate acestea vorbesc des-8
£ ■» 
g pre munca însuflețită pe care au de- 
8 pus-o tinerii ca să creeze în fabrica 
8 lor un colțișor minunat unde să vină 
g cu plăcere după orele de muncă.
' Corespondent
8 DUMITRU MIHAIL

g
8 In sediul comitetului organizației de 
g bază U.T.M. de la sectorul mecanic al 
| G.A.S. „Scînteia" Drăgănești-Olt in- 
8 trară cîțiva tineri. Unul dintre ei, a- 
g dresîndu-se secretarului organizației de 
| bază U.T.M., spuse :
8 — Tovarășe secretar am întîlnit —
g aruncat — în sectorul nostru mult fier 
| vechi. Sîntem hotărîți ca în orele li- 
8 bere să strîngem acest fier. Secreta- 
g rul hotărî pe dată ca să fie mobilizați 
| toți tinerii din sector pentru a parti- 
8 cipa în orele libere la această acțiune 
8 patriotică. Intr-un timp destul de scurt 
| tinerii din sectorul mecanic au reu- 
8 șit să strîngă peste 7 tone fier vechi.
8 In această muncă s-au evidențiat ti- 
j neriî Răduran Constantin, Mihai Gă
ti vrilă. Acțiunea continuă. Ea a fost ex- 
8 linsă în toate sectoarele G.A.S. „Scîn

teia’’-Drăgănești-Olt. Astfel înțeleg ti
nerii noștri 
Mondial al
August.
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8 să întîmpine Festivalul 

Tineretului și ziua de 23

Corespondent 
ONESCU FLOREA

He scriu cititorii
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Pentru recolte îmbelșugate
FOLOSIND METODE ÎNAINTATE

îngrijirea semănăturilor de toamnă și 
de primăvară —• ne scrie tovarășul inginer 
agronom Marcel Tîrboocă — este o pro
blemă principală, în momentul de față, 
pentru muncitorii gospodăriei agricol© de 
stat din satui Malu, raionul Urzâeenl- 
Pe lingă lucrările de întreținere prin pli
viri și prașile, în gospodărie se execută și 
distrugerea buruienilor pe cale chimică, 
cu ajutorul erbicidelor.

Cultura de grîu a gospodăriei fusese in
vadată serios de rapiță sălbatecă — desi
mea rapiței era de 300 fire pe m.p. La 
combaterea acestei buruieni, tovarășul 
Gheorghe Stoicescu, tehnician ou protec
ția plantelor ia secția agricolă a sfatului 
popular raional a dat un însemnat spri
jin, punând la îndemîna muncitorilor gos
podăriei o motopompă P..SJM. 6, adaptată 
pentru stropiri.

Lucrînd cu rîvnă și pricepere, utemiștii 
Dumitru Turea și loan Lungu — cei care 
au muncit cu motostrppitoarea — au reu
șit ca, în scurt timp, să stropească o su
prafață de peste 20 hectare.

După 2—3 zile, rapița a început să se 
vestejească, dînd posibilitate griului să 
crească tot mai frumos, mai puternic.

Colectiviștii din satul Chinciuș, raionul 
Tîmăveni, n-au folosit la întreținerea 
culturii de grîu motopompă P.S.N. 6. 
N-au încă posibilitatea. Totuși nici ei 
n-au lăsat buruienile să invadeze griul. 
De îndată ce buruienile au prins să se 
ivească — după cum ne seri© tovarășul 
Aurel Șeuleen — colectiviștii au pornit 
degrabă la plivit. Și, în numai cîteva rile, 
cele 20 hectare cultivate cu păioase au 
fost plivite.

De curând porumbul s-a dovedit a fi nu
mai bun de prășit, așa că harnicii colec
tiviști au și ieșit la muncă pe ogoare.

RARIȚELE TRANSFORMATE 
IN PRĂSITORI

Țăranii muncitori din Stănești, raionul 
Giurgiu se străduiesc — după cum scrie 
ziarului tovarășul Ovidiu Gherman — să 
păstreze steagul de „fruntași la însămîn- 
țări” și în bătălia întreținerii culturilor. 
De aceea, de îndată ce porumbul și alte 
culturi prășitoare și-au scos frunze plă
pânde de sub pământ, ei au și pornit la 
prășit. începutul l-au făcut membrii în
tovărășirii agricole „1907“ care, numai în 
câteva zile, au și terminat prima prașilă 
la porumb. Pilda lor a fost urmată apoi 
de mulți alți țărani muncitori, care au 
început de grabă prășitul. Până de curând 
în întreaga comună, au fost prășite pes
te 280 hectare cu porumb.

In munca de popularizare a regulilor 
agrotehnice, utemistul Petre Urdea, teh
nician la punctul agricol din comună, este 
ajutat Și de utemiștii din comună care, 
sub conducerea comuniștilor, desfășoară o 
susținută muncă politică în rândurile tine
rilor țărani muncitori pentru a-i mobiliza 
la întreținerea culturilor. Tot ca un re
zultat al muncii politice de masă, 
mulți țărani muncitori din comună, con
vinși de dezavantajele rărițatului și de 
avantajele ce le poate aduce la sporirea 
recoltei orice prașilă dată în plus, au

ONESCU FLOREA |
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□
Este știut de orice țăran muncitor că] 
( mai semănatul nu cheiășuiește o re-)

■ coltă îmbelșugată. Nur De vrei să cu- j 
'legi recolte sporite, trebuie să îngri- j
jești culturile, să le asiguri condiții cît) 
mai prielnice de dezvoltare.

Acum, pe ogoare, se desfășoară, de]
■ la o zi la uita tot mai intens, lucrările j 
de întreținere a culturilor. Alături de j

'înrstnici, tineretul muncitor de pe ogoa-j 
re, mobilizat de organizațiile U.T.M., J 
aduce o contribuție de seamă la lupta l

■ pentru sporirea rodniciei ogoarelor. j 
fiind în primele rînduri la întreținerea J 
culturilor. Numeroase scrisori sosite laj 

. redacție oglindesc. aspecte din strada- i
nia tinerilor mecanizatori, colectiviști 1 
și țărani muncitori pentru a executa la j 
vreme și în bune condițiuni agrotehnice j 
lucrările de întreținere a culturilor.) 
Publicăm mai jos cîteva din ele.

transformat rarițele și plugurile în prăși
toare. Tudor Buga, Marin Breazu, Marin 
Roșu și alții au fost printre primii în a- 
ceastă acțiune, pilda lor fiind urmată apoi 
de tot mai mulți țărani muncitori.

SPRIJINUL MECANIZATORILOR

In multe gospodării agricole colective și 
întovărășiri agricole, prășitul culturilor se 
execută cu mijloace mecanizate de ia sta
țiunile de mașini și tractoare. Tinerii me
canizatori de la S.M.T. Făcăeni, raionul 
Fetești — ne scrie tovarășul I. Stroe — 
dau un ajutor prețios gospodăriilor colec
tive Pe care le deservește stațiunea la 
executarea prășitului. Astfel, pînă de cu- 
rînd, tinerii mecanizatori Gheorghe Ol- 
teanu și loan Tomulescu au executat bu- 
chetatul mecanic la porumb pe o supra
față de 100 hectare la gospodăria agricolă 
colectivă „Progresul" din satul Progresul. 
Utemistul Ion Mureșean prășește culturile 
gospodăriei agricole colective „23 August" 
din comuna Făcăeni. Pînă de curînd el a 
realizat peste 80 hectare.

CEA DE A DOUA PRAȘILĂ

In unele locuri, oamenii muncii de pe 
ogoare au terminat prima prașilă la unele 
culturi și au început-o pe cea de a doua. 
Cu cîtva timp în urmă — scrie ziarului 
tovarășul Dumitru Lucache, de la gospo
dăria agricolă de stat din Albești, raionul 
Trușești — în gospodărie a început prăși
tul culturilor. Organizând și desfășurînd 
larg întrecerea între muncitorii zilieri din 
gospodărie, s-au obținut realizări frumoa
se. Astfel, pînă de curînd a fost terminată 
prima prașilă pe o suprafață de aproape 
300 hectare. Cu puțin timp în urmă ® în
ceput Și cea de a doua prașilă pe ogoarele 
gospodăriei. Au fost prășite, pentru a doua 
oară, mai bine de 230 hectare cu diferite 
culturi.

culturile. Cele 100 hectare de floarea-sca- 
relui au fost deja terminate de prășit, iar 
din cele 200 hectare de porumb, au fost 
terminate, pînă de curînd, peste 70 hec
tare. La prășit, realizări frumoase au ob
ținut brigăzile conduse. de tovarășii Tran
dafir Udma, Florian Mișu și Marin Bu- 
noa'.ca.

Datorită faptului că au fost prășite la 
vreme, culturile au crescut frumoase. 
Floarea-soarelui, de pildă, a ajuns la un 
metru înălțime, iar porumbul a trecut de 
0,50 metri.

ALĂTURI DE INIȚIATIVA 
TINERILOR COLECTIVIȘTI 

DIN AGRIȘ

Prețioasa inițiativă a tinerilor colecti
viști din comuna Agriș, raionul Satu Mare, 
de a aplica în mod exemplar agrotehnica 
la întreținerea culturilor pentru a culege 
recolte cît mai sporite, găsește un larg ră
sunet în rândul tinerilor muncitori de pe 
ogoarele patriei. Nu de mult — scrie to
varășul Vichente Hamut, din comuna Bu- 
chin, raionul Caransebeș — organizația 
noastră de bază U.T.M. a avut o adunare 
generală. După pilda tinerilor colectiviști 
de la Agriș, în această adunare am discu
tat despre participarea tineretului la în
treținerea culturilor despre sarcinile noa
stre de a executa cît mai bine lucrările de 
întreținere pentru ca rodul ogoarelor noa
stre să fie mai bogat. Utemista Maria 
Murgu, tehnician agronom, ne-a vorbit 
despre rostul lucrărilor de întreținere în 
lupta pentru recolte îmbelșugate și noi 
ne-am angajat să executăm aceste lucrări 
întocmai așa cum cere agrotehnica. Și a 
doua zi după adunarea generală, utemiștii 
au pornit să-și înfăptuiască angajamen
tele. Iosif Burdea, Ilariu Busuioc, loan 
Munteanu și alți utemiști au ieșit de în
dată la prășitul porumbului. Totodată, ute
miști ca Vasile Bostioca, Nicolae Manea, 
Emil Borugă și alții au dus o vie muncă 
politică în rîndul tinerilor țărani munci
tori pentru a-i antrena să-și prășească la 
vreme culturile.

Utemiștii și tinerii țărani muncitori din 
comuna noastră — își încheie tovarășul 
Hamat scrisoarea — sînt hotărîți ca, apli- 
cînd în mod exemplar regulile agrotehnice 
la întreținerea culturilor, să obțină re
colte tot mai mari la hectar.

O asemenea adunare âu avut și utemiș- 
tîi și tinerii țărani, muncitori din satul 
Poiana Tășad, raionul Oradea. „Alăturîn- 
du-ne prețioasei inițiative a tinerilor co
lectiviști de la Agriș, ne scrie tovarășul 
Avram Iunc, secretarul organizației de 
bază U.T.M. din sat, noi am chemat pe 
toți utemiștii și tinerii țărani muncitori 
din sat să muncească pămi'ntul în așa fel 
îneît să obțină recolte de porumb egale cu 
recoltele obținute de fruntași".

★
Cea de e doua prașilă — ne scrie tova

rășul Ftorian Ene — a început și pa ogoa
rele gospodăriei agricole colective „1907“ 
din comuna SIobozia-Mîndra, raionul Tur- 
nu Măgurele. După ce, cu cîtva timp în 
urmă au terminat prima prașilă la floa- 
rea-soarelui și porumb, de curînd au în
ceput să prășească, pentru a doua oară,

Pretutindeni — î-n stațiunile de mașini 
și tractoare, în gospodăriile agricole de 
stat Și colective, în întovărășirile agricole 
etc. — tinerii muncitori de pe ogoa
re, se străduiesc sa execute în timpul 
prielnic lucrările de întreținere a culturi
lor, socotind aceasta drept contribuția 
lor la lupta pentru recolte îmbelșugate

SINAIA - AZI
Așezată între munți în pitoreasca vale 

a Prahovei, Sinaia a fost aleasă de stăpî- 
nitorîi din trecut ai țării ca loc pentru 
huzur. Vile frumoase, arătoase adăpos
teau între pereții tor lenea și plictisul 
fabricanților sau moșierilor. In parcul din 
mijlocul orașului se afla Cazinoul, unde 
la jocurile de noroc s© asvîrleau cu nepă
sare banii câștigați pe spinarea munci
torilor.

Anii exploatării s-au dus, n-a rămas 
din ei de cît amintirea. Clădirea Cazinou
lui de ieri, renovată, găzduiește azi 
Casa de cultură C.C.S. In sălile spa
țioase se desfășoară acum o bogată acti
vitate culturală de masă. In vilele Si- 
naei își petrec odihna bine meritată, 
muncitori veniți din toate colțurile țării.

De curînd Casa de Cultură și-a for
mat și o echipă artistică alcătuită din 
tineri amatori care muncesc în întreprin

derile din oraș. Și noi, tinerii din orga
nizația U.T.M. din cadrul administrației 
caselor de odihnă C.C.S. ne-am dat con
tribuția la formarea acestei echipe. Mulți 
dintre tinerii noștri fruntași în producție 
fac parte din echipa artistică a Casei de 
Cultură.

Organizația U.T.M. se preocupă de ac
tivitatea culturală, dar în primul rînd 
are grijă de creșterea calificării profe
sionale a tinerilor. în ultimul timp s-au 
calificat 16 ospătari, 2 cofetari, un ajutor 
cofetar, un șef bucătar, 3 bucătari și un 
responsabil de cantină.

Tinerii din organizația noastră de bază 
muncesc cu dragoste în producție iar în 
timpul liber se întâlnesc adesea la Casa 
de Cultură C.C.S.

Corespondent 
RADU IOAN

S-a amenajat piața
Pentru bun© aprovizionare a populației 

din orașul Măcin, regiunea Galați, s-a 
amenajat de curînd piața din centrul 
orașului. S-au construit tarabe și mese 
noi, unde sînt desfăcute produsele alimen
tare din sectorul particular și socialist.

Acum, în această piață vin zilnic țărani 
muncitori și colectiviști ca să-și vîndă 
prisosul de produse.

întreprinderea economică „1 Mai‘‘ din 
Măcin a înființat în această piață și o 
unitate unde se vînd împletituri, precum 
și o alt© care vinde răcoritoare. De ase
menea cooperativa invalizilor din locali
tate pune în vînzar© săptămînal produ
sele confecționate de muncitorii coopera
tivei ca: rochițe, cămăși și alte bunuri de 
larg consum.

Corespondent
PLĂCINTĂ MARCEL
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Scrisori de pe șantierele naționale ale tineretului (I)

Dragă prietene,
îți scriu într-un amurg, la lumina ce

rului incendiat. Peste munți a curs o 
ploaie de sînge, brazii, tăpșanele, florile 
și iarba sînt roșii. Va veni noaptea și vor 
fi negre, va ieși luna și vor fi de argint, 
se va crăpa de ziuă și vor înverzi iarăși. 
Coboară cîrduri mici de oi, pe cărări ne
văzute și țînci de cite două șchioape dau 
cu cușmele după ele. Norii se alungă in 
căutarea, poate, a altor priveliști, dar eu, 
îți spun drept, aș rămîne totdeauna aici 
dac-ar mai fi cu mine și cine știu eu. Ce. 
liniște, prietene, prelung subliniată de țî- 
riitul greierilor, cită pace — așa cum 
mi-o doresc adesea, slăbiciune de ziarist și 
bucureștean. Uite, ca un leit-motiv izvorît 
din tot ce mă-nconjoară, de un ceas și mai 
bine îngîn doina lui Șt. O. Iosif :

...Si neguri cresc 
S-anină-n crengi. 
Se tînguiesc 
Și plîng tălăngi 
Pe căi pustii...

Tu știi bine, eu sînt un vechi drumeț. 
Mi-i străin entuziasmul de paradă a,l anu
mitor brînzoi car© stau prin birouri și dau 
rețete generoase despre cită apă de tran
dafiri curge de-a curmezișul drumului 
spre socialism.

N-am plecat în călătoria aceasta să pri
vesc viața de pe poduri imaginare peste 
aceste ape inventate, nici să mă entuzias
mez de circumstanță, ca să am ce scrie.

Ceasul acesta de liniște și farmec pe 
care-1 simt intens, fizic, e, desigur, deter
minat în timp de frumusețea incendiului 
ceres© și de tăcerea pădurii și de țîrîitul 
greierilor si chiar de ecourile stranii ale 
toace; mînăstirești bătute la Neamțu, ori 
la Secu. Dar liniștea din mine, în esența 
ei, e urmarea firească a cellor ce-am trăit 
în ultimele zile.

Ții minte „Pînza" lui Lermontov, fina
lul mai ales 7 •

„Albastre-s undele sub ea, 
Cu aur soarele-o-ncunună, 
Dar ea numai furtună cată.. 
Parc-ar fi liniște-n furtună"...

Prietene, m-am întîlnit astăzi cu fur
tuna, sînt liniștit, mulțumit, aș zice feri
cit, dacă nu mi-ar fi teamă de cuvîntul 
acesta.

După atîta introducere lirică (poate zîm. 
bești) să nu te-aștepți să-ți povestesc cine 
știe ce împrejurări grozave. N-am trăit 
așa ceva. Totul a fost simplu, diurn. A 
început la Piatra Neamț, de unde trebuia 
să găsim o mașină pentru șantierul Ozana- 
Cracău.

Iată-ne la sediul comitetului raional 
U.T.M., în sala de ședințe.

Claie peste grămadă, unii afumîndu-și 
degetele cu chiștoace, alții sforăind gros 
pe băncile de lemn; vreo 42 de tineri gă- 
lățeni și brăileni, brigadieri în drum spre 
șantier. Miroseau acru a sudoare. Cum 
ședeau în cele mai ciudate poziții, nu știu 
de ce dracu, m-am apucat să socotesc cu 
ce-s încălțați. Ca să-ți spun drept, n-ato 
putut preciza pentru toți soiul încălță
mintei. Bocancii, opincile, tenișii, sanda
lele, tîrlicii, galoșii, pe ăștia i-am recu
noscut.

Pe scurt, erau băieți săraci, ce mai, or 
fi fost printre ei cîțiva calificați, și mai 
erau, vorba lor, niște „țărani aliați”...

Brigadieri!
De ce dracu or fi simțind unii nevoia 

să-i spele pe picioare cu odicolon, îna
inte de a-i prezenta cititorului ?

Un activist oarecare, un instructor al 
comitetului orășenesc Galați sau Brăila, 
ce pornise prin port, adunase cîte 5, 6 ti
neri și le vorbise cam așa :

— Mă, tovarăși, uite cere-1 problema. 
Partidul și guvernul au hotărît să încre
dințeze tineretului sarcina de mare cinste 
de a construi o cale ferată la Ozana. 
Este, mă, tovarăși, datoria noastră, mă, 
tovarăși, care noi am mai construit...

Ăștia, care „este băieți șmecheri”, îl 
luau la „bani mărunți” :

— Dă îmbrăcăminte partidul și gu
vernul ? Mîncarea-1 bună ? Leafa-i 
mare 7

Instructorul comitetului orășenesc le 
răspunse cu toată convingerea;

— Se dă, mă, tovarășe. Care, noi, tre
buie să construim, înțelegi, socialismul.

Ce să-ți spun, dragul meu ? Uite, me
reu îmi vine să fac paranteze, înainte de 
a-ți povesti despre brigadieri. Cred însă 
că-ți vor folosi și parantezele, măcar pen
tru înțelegerea precisă a ceea ce numesc 
eu , .furtună”.

Gîndește-te, prietene, la frumusețea 
muncii acelui instructor al comitetului 
orășenesc. Adună cît© 5—6 băieți „șme
cheri”, sau, pur și simplu, 5—6 adoles
cenți și le explică, cum se pricepe, că 
trebuie să construiască socialismul, înțe
legi tovarășe, care, noi tinerii... Gîndeș
te-te apoi la activul de comuniști de pe 
șantier, care din tineri de toate soiurile 
trebuie să scoată oameni de nădejde. 
Oare turnînd aici apă de trandafiri, un- 
de-ar mai rămîne mirosul bărbătesc, as
pru, al anilor aceștia ?

Acum nu trebuie să tragi concluzia că 
șantierul e o școală de reeducare, un 
fel de colonie Makarenco. Oricum, însă 
aici vin tineri mai dificili și chiar de ei 
e nevoie. Cînd izbucnește un vulcan țîș- 
nesc tot felul de minereuri, topite la tem
peratura fantastică a focului subteran. 
E frumusețea specifică a acestei epoci, 
unica, ea nu se va mai repeta.

Să presupunem că de-a lungul parante
zei noastre, băieții au dormit în lege și 
să revenim la ei. Fă cunoștință cu Albu- 
lescu Roman, strînge-i puternic mîna. 
Poate nu te vei mai întâlni niciodată cu 
el, dar îți va rămîne bucuria de a fi 
strîns o mână cinstită, bătătorită de 
muncă, mîna unui anonim dintre cei prin 
care generația noastră intră în istorie.

Un băiat slăbuț, c-o față dureros cris
pată de cînd, într-un accident, a pierdut 
un ochi.

Albulescu e muncitor calificat, respon
sabil de brigadă la fabrica de biscuiți „7 
Noiembrie” din Brăila. Cîștiga bine acolo, 
era între ai lui, stimat. Ar fi putut ră
mîne pînă la adinei bătrînețe în Brăila, 
făcîndu-șl meseria-i atît de plină de poe
zie: brutăria.

A fost însă chemat la U.T.M. Avem ne
voie, i s-a spus, de un om de nădejde, 
să conducă o brigadă a regiunii noastre 
la săpat pămînt cu târnăcopul, pe Ozana 
unde a trăit Creangă. (Absolut, ori de 
câte ori se vorbește de Ozana — Cracău 
se spune „unde a trăit Creangă”).

Albulescu a acceptat. Și-a lăsat bri
gada, familia, meseria, orașul, pentru ni
ște pustietăți unde-a trăit Creangă și 
unde era nevoie, neapărat de el care n-a 
săpat pămîntul niciodată și habar n-avea 
cuim se face un țerasament.

Cei de sub conducerea sa ?
S-au sculat acum și-njură cu foc 

pe-un oarecare Sabetai, căruia nu i-au 
văzut ochii și care înt’îrzie să le trimită 
mașina.

— Mă, țrăzni-l-ar, să mergem pe jo-s 
oricât vrea el ? (Aceasta, desigur e doar 
o traducere literară, adică din cele pe 
car© tiparul le acceptă).

Nu se știe pe unde s-a frecat pe cap 
Sabetai, dar mașina a întârziat ceasuri 
întregi în care vreme băieții au stat, pur 
și simplu, flămânzi. Cînd, în fine, s-a pre
zentat o rablă trecută prin multe neca
zuri, ne-am suit, vreo 50 de oameni, în 
picioare. Deocamdată, de cînd îi comanda, 
Albulescu își învățase băieții doar cele
brul : „De trei ori ca la brigadă: „Hei- 
rup, bum !”, pe care l-au și slobozit in 
Cinstea târgului din care plecaseră.

Mă, fir-ar al dracului, ce să vezi? Sa
betai, ori mai știu eu cine, nu ștampilase 
un tabel, fără de care mașina nu putea 
ieși din oraș. Incit, brigadierii au fost 
plimbați cam un ceas prin Piatra Neamț 
in căutarea unei ștampile.

Pînă la urmă am plecat totuși. Dealuri, 
praf, în zare doar panglica crenelată a 
munților verzi.

In mașină, discuții.
Un băiat foarte serios, cu nasul roșu 

și lat, înfipt într-o față masivă, cu fălci 
remarcabile, căruia i se spune „strungar 
în pământ”:

— Măi bădie, .ai habar, ce se poate cîș
tiga aici ?

—'■Mult, frate-miu!
— Să te faci așa ?
- Tttt-
Un flăcăiaș foarte cuviincios, cu ceva 

de fată mare în atitudinea plină de sfii
ciune :

— Tovarășe, te-aș întreba...

— Am auzit c-aici se dau șl decorații... 
N-apuc să răspund, cînd descendentul 

unei vechi familii de țigani o dă pe ohe- 
sftii mai lumești!

— Tovărășele, fir-ai sănătos, mâncarea 
cum îi ?

— Umblă câinii cu colaci în coadă, 
se-nfoaie ambițiosul cu înfățișare de fată 
mare.

— Te pui cu locurile unde-a trăit 
Creangă, se găsește un malițios preocupat 
pînă atunci să-și lege cu sfoară o talpă 
nerezistentă la drumuri lungi.

Ascultă-mă prietene, și iartă-mă că te 
prelucrez. Știi tu ce frumoși sînt băieții 
ăștia ? Merg să facă un lucru mare, care 
va trăi mult peste ei, să scrie — tartă-mi, 
încăodată, lozincile — O pagină de is
torie.

Brigadieri! Ambițioși, mâncăi, puțin 
cam grosolani. Știi care-a fost totuși în
trebarea cea mai des rostită ?

— Tovarășe, în ce meserii ne putem 
califica? Aceasta-i una.

— Tovarășe, după ce se termină aici 
mergem în altă parte ?

Se și închegase un colectiv preocupat 
de soarta lui, de locul lui în viață. C-un 
singur ochi, Albulescu Roman își supra
veghea băieții. Mă, și prin grija „grupu
lui de construcții forestiere” băieții erau 
flămânzi, neodihniți. Râdeau însă. Trebuie 
să-i vezi rîzînd ca să-ți dai seama ce 
curați sânt, ce buni. Ochi de copii.

Așa am ajuns la Tîrgu Neamț, despre 
care nu-ți scriu nimic ca să nu mă pun 
rău cu sfatul popular de acolo. Tot ce 
pot spune e că un tîrg atît de neîngri
jit îi greu să găsești. E limpede că pen
tru curățenia orașului ar trebui scuturați 
puțin gospodarii.

Cam în dreptul cetății Neamțului, co
coțată între brazi pe costișa munților șo
ferul a avut o... ședință cu problemele 
circulației..

Prilej de dispute istorice !
„Țăranul aliat" știa precis că Ștefan 

cel Mare a trăit pe la 1800. Țigănușul 
jura pe ochii lui negri că a trăit în jurul 
lui 1500. A reieșit însă clar cum că în 
acele vremi nu erau căi ferate forestie
re, lucru din care domnu] Moldovei n-a 
avut decît de pierdut.

Jos, milițianul o ținea una și bună :
— N-ai voie să încarci mai mult de 32 

persoane.
— Dar tovarășul Sabetai...
Iar în lădoiul rablei:
— A purtat 39 de bătălii...
— Ba 47...
— Se băteau cu harcurile...
Jos:
— Regulamentul..
Sus :
— Ține conț rite bătălii a câștigat.
— Mă, și maică-sa nu l-a cunoscut cînd 
fugărise turcii.

— Iți iau un talon tovarășe șofer...
— Se făcea, mă, cum să nu-] cunoască?
Șoferul a dat talonul și noi am conti

nuat drumul spre șantier arătîndu-ne, 
unii, deștepți, cu ce-a scris cronicarul 
Neculce.

Amurgea, întocmai ca în ceasul cînd 
îți scriu. Un amurg grav, de tonalități 
pronunțate. Ne hurducam ia fiștece groa
pă pe drumul arhieresc al mînăstirii 
Neamțului, despărțit de pădurea stejari
lor cu două rîndurj de brazi falnici, amin
tind lumânările din balada Mioriții. Mi
resmele Moldovei, din cetină și flori, ne 
desfătau cu dărnicie. Băieții mai subți
rel îmbrăcați simțeau furnicându-i.

Atunci Albulescu Roman a ținut 
discurs scurt și elocvent:
— Gălățeni și brăileni — a spus el la 
ce mama dracului, intrăm pe șantier cu 
lăcățele pe gură? Ia s-aud aici un cântec 
ca la 77...

Cum indicația cu privire la felul cânte
cului era destul de vagă, au fost încer
cate vreo trei...

Toată lumea s-a oprit la o melodie des
pre liliacul de sub fereastra Măriei, un 
liliac, se pare, destul de prețios, dacă ți
nem seamă ©ă numita Mărie își împodo
bește cămașa cu el...

In sunetele care aminteau și cîntecul 
despre liliac, e drept, dar și trîmbițele 
Ierihonului, am ajuns la Sectorul II al 
Șantierului Ozana-Cracău.

Cîteva barăci din stuf special pregătit 
la poalele pădurii, „pe locurile unde-a 
trăit Creangă”. Mă așteptam să-i văd pe 
băieți sărind drept la cantină. Ei, nu. 
Obrazul Brăilei și Galațului. S-au aliniat 
frumos și s-au prezentat. Au aflat că. de 
mîine dimineață orele 6, primesc târnă
coape, lopeți, roabe, și pot trece. în chip 
concret, la construirea socialismului.

Precum vezi, prietene dragă, nici o 
,,furtună" deosebită. Dacă am reușit însă 
să te fac a înțelege cum arătau brigadie
rii, atunci sînt mulțumit. îți voi povesti 
împreună ou tovarășul meu de drum și ce 
anume lucrează ei aici. Importam ar fi 
mai ales furtuna transformatoare care se 
petrece in ei, pe șantier, dramatic, in
tens, creator.

Pînă atunci, îngăduie-mi să mă satur 
de înserare și scăpătările soarelui, să as
cult tălăngile și toaca, să tremur puțin de 
frig, să mă gîndesc la cine știu eu și să-mi 
amintesc versuri. Pădurea a început să 
se întunece, țîncii au ajuns cu oile la 
târle, pe-o culme s-a aprins un foc. E 
târziu...

EUGEN MANDRIC
Ozana-Cracău, iunie 1955



PROPAGANDISTULUI
Roadele învățăturii în cercul politic
Cercul politic tn care am fost propa

gandistă timp de un an, și-a terminat de 
mrînd cursurile. Aproape toți cei 20 de 
:ursanți au învățat cu sîrguință dovedind 
a seminarul recapitulativ că și-au însușit 
nulte cunoștințe noi, folositoare, că au 
:rescuț din punct de vedere politic. Afirm 
icest lucru deoarece majoritatea tinerilor 
mrsanți au dovedit că înțeleg mai bine 
wlitica partidului nostru și luptă pentru 
i-i da viață.

Roadele învățăturii în cercul politic se 
'ăd cel mai bine în rezultatele muncii 
ursanților atât în producție cît și pe linie 
e organizație.
Utemista Trânte Alexandrovici e o tâ- 

iără energică cu multă dragoste de mun- 
ă. Poate fi dată exemplu în producție, 
a atitudine cuviincioasă și atentă față 
e cumpărători. Despre mai toți cursanții 
e ui politic s-ar putea vorbi numai 
i<_. zi frumoase.
Cred că nu greșesc de loc cînd afirm că 

n rezultat al muncii colectivului cercu- 
■ji politic este și faptul că Gheorghe Pi- 
>iu cunoscut de mai toți ca un tînăr cu 
lulte lipsuri a reușit să înlăture multe 
intre ele. In magazinul de articole chi- 
îice în care lucrează, mulți cumpărători 
-au plîns că au fost repezi ți de Piloiu, 
i le-a răspuns arogant, făcîndu-i să plece 
emulțumiți. Colectivul de utemiști al 
eroului nostru politic nu l-a lăsat cu 
na cu două pe acest tînăr. Ba unul, ba 
tul uneori și eu l-am criticat pe Piloiu 
entru lipsurile lui. vorbindu-i despre în- 
rt ori rile utemiștilor, despre exemplul ce 
ebuie să-1 dea fiecare la locul de muncă. 
oate_ acestea l-au ajutat pe tînărul nos- 
u să-și dea seama că greșește și să se 
îdrepte. Gheorghe Piloiu mal are încă 
îstule lipsuri. Dar oricine-1 cunoaște mai 
ine poate să spună cît de mult s-a schlm- 
at și cum caută să lichideze lipsurile din 
unea sa. Și de treaba aceasta cei care se 
’cură cel mai mult sânt cursanții cercului 

j, care nu l-am lăsat deoparte cînd am 
izut că greșește. Prietenia strânsă care 
•a sudat între cursanți, grija tuturor față 
9 învățătură și comportare, m-a ajutat 
uit în munca mea de propagan- 
stă. Atunci cînd s-a aflat de pildă că 
atilda Frdlich, care a fost nevoită să 
isească de la unele ședințe ale cercului 
■oarece era bolnavă, are nevoie de aju- 

. r în privința studiului, cursanții s-au 
ăbit să meargă la ea pentru a-i arăta 
fețiile, sau să-i dea problemele semina- 
Uui ce urma să aibă loc. Aceasta a fă- 
t ca Matilda să nu rămînă în urmă cu 
.idiul, iar la seminarul recapitulativ să 

prezinte destul de bine pregătită.
Și Pirocica Sabo și Viorica Lucaci care 
început aveau o slabă pregătire poli- 

ă și asimilau mai greu lecțiile predate, 
pot vorbi cu multă căldură despre aju- 

*ul primit de la cursanții mai bine pre- 
tiți fie pentru seminar, fie pentru cons- 
ctarea unor lecții, fie în pregătirea 
ntru o ședință a cercului. Iar dacă la 
ninarul recapitulativ ele au reușit să 
a răspunsuri destul de bune, apoi acea- 
i se datorește în primul rînd ajutorului 
imit de la colectivul cercului, care nu 
a lăsat să rămînă în urmă.
Sorbeam mai la începutul acestui arti- 
. că datorită învățăturii îft cercul poli

Sărbătoare marinărească
’e malul Dunării, în apropierea orașu- 

Giurgiu, marele pavoaz fîlfîie sărbă- 
ește în adierea lină a vîntului de sea- 
Cîntecul și veselia domnesc peste tot. 
această seară de sfîrșit de săptămînă, 
de tineri din Giurgiu și împrejurimi 

rec Împreună^ o seară marinărească. 
Iți dintre ei își oțe’esc trupul, se pre- 
Șesc temeinic în rîndurile Asociației 
untare pentru Sprijinirea Apărării 
riei (A.V.S.A.P.). Care' cu ajutorul co- 
etului raional U.T.M. a organizat sim- 
ă întâlnirea dintre marinari și tineri, 
ii năzuiesc să devină marinari și să 
a de strajă cu cinste la hotarele ma
me ale patriei noastre.
Iinunatele întîmplări mărinăreștj îm- 
tăsite de căpitanul de rangul II Dan 
olaescu sînt ascultate cu nesaț, 
ulgerele colorate ale rachetelor care 
îinează cerul, ploaia de artificii și Iu
ti vestesc începutul carnavalului mari

Dtn emisiunile muzicale 
ale sâpfâminii Sulte

desea citind programele sau ascultînd 
certele întîlnim un termen : „suită", 
care au ascultat vreodată o aseme- 
lucrare și-au putut da seama că ea 

■ alcătuită dintr-un șir de piese care 
șucced dar nu se aseamănă ci, dim- 
rivă, sînt contrastante unele față de 
le. Acest contrast constituie un prin- 
u de bază al suitei, datorită lui relie- 
iu-se mai bine caracterul, coloritul 
iific al fiecărei piese în parte.
[arii clasici ai veacurilor XVII și XVIII 
iat o valoare nepieritoare acestui gen, 
nd suite în care folosesc ritmuri și 
nații de dansuri populare ca: ,,alle- 
da“ (dans german) „couranta" (fran- 

:) „sarabandă" (spaniolă, maură) 
<a“ (engleză), „ciacona" și „passaca- 
i‘, ș.a.m.d. Unij compozitori au pre- 
at în cadrul suitelor lor mici tablouri 
îersona-je, trăsături de caracter, si
li. ș.a.m.d. creînd primele suite pro- 
•tal'ce (bazate pe un text literar ccn- 

. Așa au fost de pildă Couperin și 
eau care au compus piese ca 
na“, „Speranța", „Cochetăria” etc.

i'.ta programatică a înflorit în deosebi 
colul XIX odată cu lărgirea conside- 
ă a publicului iubitor de muzică, cu 
gățirea muzicii cu teme noi. Compo- 

■i ca Schumann, Musorgski, Bizet, 
g, Ceaikovski, au creat nemuritoare 
- de pian sau de orchestră (acestea fie 
iepute original ca suite, fie extrase din 
ca unor opere sau balete).
capodoperă a genului o constituie 
ilouri dintr-o expoziție" de Musorg- 
Lucrarea este alcătuită din zece piese: 
mus (spiriduș), vechiul castel (cu un 
ia dur în fața lui), cearta copiilor după 
Byd’o (un car polonez înaintînd cu 

■). baletul puilor ieșiti din ouă, doi 
(unul bogat și îngîmfat. altul să- 

lin pragul disperării), tîrgul din Li- 
[s (femei certîndu-se în piață,) cata- 
>ele. Babayaga, marea poartă a vite- 

din Kiev. Aceste piese sînt unite 
scurte punți muzicale de legătură în- 
ndu-1 pe compozitor trecînd de la un 

tic cursanții luptă cu hotărîre pentru apli
carea și mai bine în viață a politicii par
tidului nostru. îmi amintesc că imediat 
după apariția ultimei Hotărîri a Consiliu
lui de Miniștri în legătură cu reducerea 
de prețuri a unor mărfuri alimentare și 
industriale și a tarifelor de spectacole, 
utemiștii din organizația noastră de sec
ție U.T.M. dintre care majoritatea au stu
diat în cercul politic — au muncit zi și 
noapte la recalcularea și afișarea noilor 
prețuri reduse, la aprovizionarea magazi
nelor cu marfă, la aranjarea cît mai fru
moasă a vitrinelor. Rezultatele muncii 
noastre n-au întârziat să se arate. Mun
cind sub lozinca: „Toți cumpărătorii să 
fie serviți la timp și în bune condițiuni” 
am reușit ca toate magazinele de stat 
din Sibiu să fie pregătite la timp pentru 
vânzarea mărfurilor la noile prețuri. în 
același timp, mulți utemiști au purtat dis
cuții cu cumpărătorii lămurindu-i asupra 
importanței acestei noi măsuri economice.

Vreau să arăt de asemenea că datorită 
celor învățate în cercul politic, tinerii 
cursanți sprijină acum mai mult decît 
înainte munca organizației de secție 
U.T.M. Unii dintre ei ca Ana Zolner și 
Maria Vasiu, nu mai obișnuesc să lipseas
că de la adunările generale, nu mai ,,uită“ 
să-și plătească la timp cotizațiile, iar cînd 
primesc o sarcină obștească fac totul pen
tru a o îndeplini cu succes.

Acum, în perioada de preschimbare a 
documentelor U.T.M., multe lucruri au 
fost puse la punct în organizația noastră 
de secție. Astfel, mai mult decît în trecut, 
organizația U.T.M. sprijină comitetul de 
întreprindere în desfășurarea largă a în
trecerii socialiste, pentru a scoate la iveală 
și răspândi inițiativa creatoare a celor mai 
buni lucrători din comerț, să extindă apli
carea metodelor de lucru avansate -pentru 
o cît mai bună deservire a cumpărătorilor, 
să ajute la educarea tinerilor în spiritul 
respectului față de cumpărători. Mergînd 
pe linia creării unei opinii împotriva unor 
tineri vînzători care compromit comerțul 
de stat prin atitudinea lor nejustă, noi 
am reușit să lichidăm în cea mai mare 
parte cu indisciplina și atitudinea necu
viincioasă față de cumpărători. De altfel, 
condicile de sugestii și reelamații care stau 
la îndemîna cetățenilor în fiecare raion, 
pot dovedi pe deplin temeinicia acestor 
afirmații.

în lupta pentru educarea comunistă a 
tinerilor vînzători care prin munca lor 
ajută la întărirea comerțului nostru socia
list, la buna aprovizionare și deservirea 
conștiincioasă a oamenilor muncii, noi 
știm că nu am făcut totul. De aceea ne 
străduim să muncim mai bine decît pînă 
acum.

Rezultatele pe care văd că le obțin zil
nic tinerii cursanți ai cercului politic pe 
care l-am condus îmi umplu sufletul de 
bucurie. Sînt pe deplin convinsă că cei 20 
de tineri cursanți care muncesc în cadrul 
„O.C.L. Produse industriale" din Sibiu, 
vor căuta să aplice și pe mal departe la 
locul de muncă și în viața lor personală 
cele învățate la cercul politic.

Propagandistă
- ' VIORICA FLEȘERU 

năresc. în vreme ce unii ascultă ariile 
din opereta „Vînt de libertate", interpre
tate de artiști ai Teatrului de Stat de 
Operetă, alții urmăresc pasionantele în
treceri sportive care au loc pe Dunăre.

Pe apele molcome în care se răsfrîng 
feeric luminile multicolore ale reflectoare
lor își face apariția Neiptun, zeul apelor, 
care salută miile de tineri înșiruiți pe ma
lul fluviului. în întrecerile nautice, echipa 
tinerilor de la sectorul căi navigabile din 
Giurgiu, condusă de utemistul Petre An
ton _s-a dovedit cea mai destoinică. Din 
depărtare, pe fondul întunecat al apei se 
ivesc șalupe învesmîntafe în haine de lu
mini. Sînt ultimile ambarcațiuni care în
chid carnavalul marinăresc.

Pînă seara tîrziu. tinerii din Giurgiu au 
petrecut clipe minunate cunoscând multe 
din viața de marinar care atrage atît de 
mulți tineri.

tablou la altul și impresia ce i-o lasă 
fiecare.

Astăzi forma suită, deși una din cele 
mai vechi ale istoriei muzicii, nu s-a -peri
mat, ea folosind la oglindirea vieții, 
minții, inimii contemporanilor noștri.

Muzicienii romîni au creat numeroase 
suite. Astfel George Enescu a compus în 
primii ani ai veacului nostru două suite 
pentru orchestră în care, deși folosește 
unele caracteristici ale suitelor clasice, 
aduce un mesaj propriu, legat de con
temporaneitate. de patria și poporul său. 
Așa este și suita I-a (Preludiu la unison. 
Menuet lent, Intermediu, Final) compusă 
în anii 1903-4 în care răsună ecourile mu
zicii noastre populare. în urmă cu două 
decenii George Enescu a compus o a tre
ia suită : „Suita sătească". Totodată 
Enescu a scris mai multe suite pentru 
pian și pentru vioară și pian („Impresii 
din copilărie"). Compozitorii de astăzi ca 
Sabin Drăgoi („Petrecere populară",. Mi-* * 
hail Andricu, Mihail Jora („Cînd stru
gurii se coc"), Ion Dumitrescu (3 suite 
pentru orchestră), Alfred Mendelsohn, 
Marțian Negrea, („Munții Apuseni"). 
Paul Constantinescu ș.a. au scris la rîn- 
dul lor suite valoroase ce au îmbogățit 
repertoriul concertelor noastre.

Am plecat spre sala de concert a Fi
larmonicii din Moscova, însoțit de tînă
rul cîntăreț Boris Dobrin, pentru a mă 

rie de locuitorii orașului care au făcut 
oaspeților o caldă manifestare de priete
nie.

★
ORADEA 20 (Agerpres). — Continuîn- 

du-și turneul pe care îl întreprinde în 
țara noastră, orchestra de muzică națio
nală chineză a sosit luni în orașul Ora
dea. Oaspeții au fost Jntîmpinați cu căl
dură de reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat și de numeroși locui
tori ai Oradiei.

în cursul zilei oaspeții chinezi au vizi
tat orașul și stațiunea balneară Victoria. 
Seara în sala Teatrului Maghiar de Stat 
din localitate orchestra de muzică națio
nală chineză a prezentat un concert de 
muzică chineză, care a fost îndelung 
aplaudat.

ohingile feudale, Cervantes a trăit într-o 
legătură neîntreruptă cu poporul. în- 
tr-un fel, el reeditează legenda lui Anteu, 
căci seva și vigoarea veșnică a cărții sale 
vin din cele mal bune șl mai trainice 
însușiri ale poporului din care s-a ridicat 
și pentru care a scris. Cu multă ascuțime 
se vădesc în dialogurile lui Don Quijotte 
cu Sancho Panța — scutierul său — de
desubturile șubrede ale ticăloasei ordini 
sociale: de la corupția aparatului de stat 
și pînă la mărginirea stupidă a celor co
coțați în fruntea treburilor publice. De 
aceea au o valoare deosebită în ascuțișul 
critic al cărții scrisorile pe care Don Qui
jotte le adresează lui Sancho Panța, de
venit guvernatorul unei insule și în care 
îi face acestuia o serie de recomandări 
privind arta conducerii politice și admi
nistrative. în aceste rînduri vorbește de 
fapt Cervantes, împărtășind idealurile 
sale larg democratice, etica lui ce stă în 
deplină concordanță cu cea a poporului, 
în numele căruia ia cuvîntul scriitorul ca 
exponent înaintat al său.

„Iscusitul hidalgo Don Quijotte de la 
Mancha" este rodul bogatei imaginații a 
lui Cervantes, dar această fantezie crea
toare bazată pe datele vieții reale a ac
tivat conform acestora, a dus la tipizarea 
relațiilor social-istorice respective, la o 
generalizare artistică superioară. Subli
niind dreptul adevăratei1 arte de a exa
gera, cu scopul de a evidenția mai preg
nant ceea ce e tipic în realitate, Gorchi 
scria că „Herculii, Prometeii, Don Qui- 
jottii, Fauștii, nu sînt roadele fanteziei, ci 
o exagerare poetică firească și necesară 
a faptelor reale".

Paul Lafargue, în amintirile luj des
pre Karl Marx, scria că romancierii pe 
care Marx îi punea deasupra tuturor ce
lorlalți erau Cervantes și Balzac. Și mai 
departe el arată că în Don Quijotte, Marx 
vedea ,,epopeea cavalerismului muribund, 
ale căror virtuți deveneau în lumea bur
gheză care tocmai se năștea, un obiect de 
batjocură și de ridiculizare" (Marx-En- 
gels: Despre artă și literatură, p. 607).

într-adevăr, comicul ce rezultă din con
trastul între închipuirea înfierbîntată a 
lui Don Quijotte și realitatea ce îl încon
joară, nu estompează ei face mai apăsă

în această săptămînă puteți asculta 
mai multe suite după cum urmează : 
Marți, orele 18.20, pe programul I. : Su
ita I-a, opus 9 în Do major de George 
Enescu în cadrul ciclului săptămînal 
„Suite de compozitori romîni". Miercuri: 
orele 7,25, pe programul I : „Carnavalul 
animalelor” de Saint Saens și „Mica suită 
de concert" de Coleridge Taylor, iar la 
orele 13,57 pe programul II „Tablouri 
dintr-o expoziție” de Musorgski (orches
trat de Ravel). Joi: orele 17,48 pe progra
mul I fragmente din suita romînească 
pentru pian de Eugen Cuteanu. Vineri: 
orele 10,40, programul I. „Suita slovacă" 
de Viteszlav Novak. Simbătă : orele 8,13 
programul I. suita „Impresii din Italia" 
de Gustav Charpantier.

Prin raionul
Sîngiorgiu de Pădure

E Festivalul Mondial al Tineretului de ] 
la Varșovia și ziua de 23 August con- j 
stitule pentru tinerii din raionul Sin- J 
[ giorgiu de Pădure un bun prilej de a] 

f obține noi realizări In producție, de a J 
(ridica productivitatea muncii șl călită-! 
[tea produselor, de a scădea continuu] 
(■prețul de cost. In toate ramurile de) 
(producție tineretul participă qp același l 
[elan la acțiunile închinate apropiatei ] 
f sărbători a tineretului lumii de la Var- J 
( șovia și sărbătorii noastre naționale I 
[— 23 August.

APORTUL TINERILOR MUNCITORI

Alături de comuniști, tinerii muncesc 
mai mult, mai bine pentru a îndeplini 
sarcinile primului nostru plan cincinal. 
Și faptele vorbesc despre avîntul lor.

în dimineața zilei de 25 aprilie, U.I.L. 
Sov-ata a anunțat -printr-o te-legramă, Mi
nisterul Industriei Lemnului, Hîrtiei și 
Celulozei, că la acea dată colectivul fabri
cii și-a îndeplinit planul valoric pe anii 
1951-1955. La obținerea acestei frumoase 
realizări o contribuție de seamă au adus-o 
și brigăzile de tineret. Iată, de pildă, 
cele -din hala gaterelor conduse de ute- 
mistele Rozalia Jeremias, Berta Palko și 
Agnes Kadar au depășit zilnic norma cu 
45—60 la sută. Prețul de cost al produse
lor a fost scăzut cu 25 la sută, iar calita
tea s-a îmbunătățit cu 3 la sută.

Numeroși tineri de la I.F.E.T. Sovata 
(întreprindere care și-a îndeplinit și ea 
planul cincinal înainte de termen) — au 
făcut importante inovații, economii etc. 
Utemistul Marton Salat a făcut o inova
ție care a adus întreprinderii economii 
de materiale în valoare de 28.000 lei.

Depășiri însemnate de normă au rea
lizat și utemiștii Todor Tamas și Simion 
Pop de la uzina electrică din Sîngi-orgiu 
de Pădure.

PIONIERII STRING FIER VECHI

Șl cei mai tineri cetățeni din raion, 
înfăptuiesc realizări de preț deși sînt în 
toiul examenelor. N-ai să găsești pionier 
sau școlar care să nu știe că o sarcină de 
seamă ce îi revine este de a strînge cît 
mai mult fier vechi.

Pionierii Kalman Kiss șî Zoltan So- 
modi, de la școala elementară de 7 ani 
din Ghindari, au adunat fiecare cîte 
650—680 kg. fier vechi. Cele mai mari 
cantități au fost strînse de unitățile de 
pionieri din Bezid, Crișeni, Chendu Mic 
și Fîntînele.

TOȚI LUCREAZĂ LA ÎNFRUMUSE
ȚAREA SATELOR

Dacă tract spre Sovata, prin Bălăușeri, 
Călimănești, Fîntînele, Sîngiorgiu de Pă
dure, Trei Sate, Ghindari, observi imediat 
lucruri noi. S-au curățat șanțurile, s-au 
văruit gardurile, casele și pomii, s-au re
parat podețele, iar în livezi și pe margi
nea șoselelor s-au plantat pomi fructiferi. 
La Mărculeni, Solocma șl Neaua, tinerii 
au plantat mii de puteți.

Și mîinile micilor gospodari vor ajuta 
ca satele să îmbrace haine de sărbătoare.

GH. BALINT 
corespondentul „Scînteîl tineretului" 
pentru Regiunea Autonomă Maghiară

Premiera piesei 
„Ani de pribegie"

Duminică seară a avut loc pe scena 
Teatrului Tineretului din Capitală pre
miera piesei „Ani de pribegie" de Alexei 
Arbuzov.

Inspirată din viața tineretului sovietic, 
piesa vorbește despre tăria moralei so
vietice, despre principiile înalte de pa
triotism, prietenie, cinste și datorie.

Regia spectacolului este semnată de C. 
Sincu, laureat al Premiului de Stat. Din 
distribuție fac parte Geo Barton, Doina 
Tuțescu, Nicolae Motoc, Florin Vasiliu, 
Olga Tudorache, Aurelia Sorescu, Ana 
Dornescu, H. Nicolaide și alții.

Decorurile și costumele aparțin lui N. 
Sebas.

(Agerpres)

S-au împlinit anul 
acesta 350 de ani de 
la apariția nemuri
toarei opere a lui 
Cervantes „Iscusitul 
hidalgo Don Quijot- 
te de la Mancha”. 
Autorul aceste cărți 
ce a biruit timpul și care este citită as
tăzi în toate limbile globului se înscrie 
ca una dintre cele mai interesante figuri 
ale literaturii universale.

Născut la Alcala de Henares în luna 
septembrie a anului 1547, Miguel Cervan
tes de Saavedra a dovedit de timpuriu 
aptitudini cărturărești. Judecind după pu
ținele mărturii din operă și după chipul 
în care a zugrăvit, el însuși, mai tîrziu, 
în nuvelele sale, figuri de adolescenți, 
Cervantes a fost un tânăr sfios și modest, 
dar nu lipsit de voioșie și spontaneitate, 
iscoditor în observarea faptelor și oame
nilor, generos cu cei în suferință.

împlinise abia 20 de ani, cînd strîmtorat 
de împovărătoare obligații materiale, tre
buie să se angajeze în slujba cardinalului 
Aquaviva, ambasadorul papei la Madrid. 
Iar cînd acesta părăsește Spania, Cervan
tes îl urmează la Roma.

îndatoririle slujbei nu erau dintre cele 
mai ușoare și-l stînjeneau pe tînărul spa
niol, dornic de libertate. Așa se face că 
Cervantes își părăsește stăpînul și se în
rolează ca soldat în armata ridicată de 
Filip al II-lea al Spaniei și de Papa Pius 
al V-Iea împreună cu Repubîîca Veneția- 
nă, pentru stăvilirea invaziei turcilor care 
cotropiseră insula Cipru. în istorica bătă
lie navală de la Lepanto, Cervantes se dis
tinge prin curajul și abnegația lui. îm
preună cu alțl ostași și cavaleri, el abor
dează corabia-amlral a flotei otomane. în 
acest asalt Cervantes își pierde brațul 
stâng.

Rămîne patru ani în armată dar con
știinciozitatea și dîrzenia lui nu sînt pe 
placul superiorilor. Despre aceștia și des
pre alții asemenea lor, a exclamat Cer
vantes într-un moment de amărăciune: 
„Vitejia nu-și poate găsi răsplată în lu
mea contemporanilor mei”.

își dă demisia din armată și, suferind, 
fără vreun sprijin, se întoarce în patrie. 
Dar corabia pe care se îmbarcase este 
atacată de pirați pe cînd se îndrepta spre 
Marsilia și jefuită. Așa ajunge poetul 
rob în Alger, de unde, după ani de nes
puse suferințe și încercări chinuitoare, 
este răscumpărat de prieteni spre a se 
putea întoarce în sînul oropsitei tul fami
lii. Ca răsplată a anilor de ostășle 1 se

TINERII SOLI AI ARTEI SOVIETICE 
SE PREGĂTESC PENTRU FESTIVAL'

„PACE ȘI PRIETENIE”
Sub această lozincă tinerii din toate 

țările se pregătesc pentru cel de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților. Concursurile artistice de selec
ționare, care s-au desfășurat de curînd în 
Uniunea Sovietică, au stabilit colectivele, 
soliștii, care vor reprezenta la Festival 
arta poporului sovietic. Să facem cunoș
tință cu cîțiva dintre acești soliști.

...Dirijorul își face apariția la pupitru. 
La un semn al baghetei, în sala neobiș
nuit de goală a Teatrului Mare, răsună 
muzica baletului „Lacul lebedelor" de 
Piotr Ceaikovski. O bătaie caracteristică 
cu bagheta și melodia îneîntătoare se în
trerupse brusc.

— Vă rog să repetați adagio-ul... — 
cere Ghenadi Rojdestvenski. El este un 
dirijor tînăr, are numai 24 de ani. A ab
solvit Conservatorul din Moscova de- 
abia anul trecut și a dirijat la Teatrul 
Mare de balet „Cenușăreasa” de Serghei 
Prokofiev. A fost o mare victorie a ta
lentatului dirijor. De altfel, a doua la 
număr: fiind încă student al conserva
torului, el a participat la cel de al IV-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților de la București. Orchestra de ti
neret a Conservatorului din Moscova pe 
care a dirijat-o Rojdestvenski în vârstă 
de 22 de ani, a fost distinsă la con
cursul orchestrelor simfonice cu pre
miul întîi...

— Nu pot uita — spune Ghenadi Roj
destvenski — cum miile de tineri au în
vățat melodia marșului tineretului sovie
tic pe care l-a executat orchestra noas
tră și l-au cîntat în multe limbi. Cînd 
îmi amintesc acest episod emoționant, 
mă cuprinde dorința de a ne prezenta și 
mai bine la noile concerte de la Var
șovia.

— Ce mai pregătiți pentru concursul la 
care veți participa, afară de „Lacul le
bedelor” ?

— Diferite lucrări simfonice de Ceai
kovski, Chopin, Rimski-Korsakov, Hren- 
nikov.

„715 VREA
SĂ PLEC LA VARȘOVIA"

— Dacă la aceste ore de repetiție din 
cursul dimineții veți coborî un etaj mai 
jos, pe scara largă a Teatrului Mare, 
veți auzi din nou sunetele fermecătoare 
ale muzicii de balet a lui Ceaikovski. 
Aici, într-o sală nu prea mare, un tînăr 
cuplu de balet — Marina Kondratieva 
și Boris Hohlov — repetă fragmente din 
baletul „Frumoasa adormită”.

Tinerii artiști mi-au mărturisit despre 
marea emoție pe care o resimt înainte de 
a se prezenta la Festival.

— Pentru Marina este mai ușor, — 
spune în glumă Hohlov. — Eu am luat 
parte numai la concertele de la Festiva
lul de la Berlin, pe cînd ea a fost Și la 
Berlin și la București. Aș vrea să plec 
la Varșovia.

Această frază am auzit-o de mai multe

Concertele orchestrei de muzică 
națională chineză

Duminică dimineață, orchestra de mu
zică națională chineză a sosit în orașul 
Timișoara. La sosire, oaspeții chinezi au 
fost întâmpinați de reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat precum 
și de numeroși muncitori, oameni de știin
ță, artiști, scriitori.

In cursul zilei, oaspeții chinezi au vizi
tat orașul, după care au făcut o plimbare 
cu vaporul pe canalul Bega.

Seara, în sala „Maxim Gorki”, membrii 
orchestrei au prezentat un concert de 
muzică chineză din diferite regiuni ale 
Chinei Populare, precum și cîntece popu
lare romînești ca „Cine m-aude cîntînd” 
și „Trandafir de la Moldova”.

Vizita solilor artei muzicale chineze 
precum și concertul prezentat la Timi
șoara au fost primite cu deosebită bucu

Victoria unei minunate opere de artă 
asupra timpului

oferă în 1592 slujba nedorită de strîngă- 
tor de biruri. Această însărcinare Cer
vantes o va îndeplini fără plăcere, dar ea 
îi va prilejui cunoașterea profundă, mul
tilaterală a vieții poporului său, a mizeriei 
și obscurantismului în care acesta era si
lit să trăiască. Lucid și pătrunzător în 
înțelegerea esenței realității timpului1 său, 
Cervantes nu se limita în călătoriile sale 
nenumărate prin provinciile Spaniei doar 
la încasarea birurilor. Ochiul său reține 
tot mai multe imagini și aspecte din care 
se conturează un tablou al Spaniei de la 
sfîrșitul secolului al XVI-lea, cu lăcomia 
neroadă a nobililor și setea burgheziei de 
a avansa cît mai repede pe treptele as
censiunii economice și politice. Și cum 
strîngătorul de biruri se arătase prea pu
țin zelos în încasarea veniturilor regale i 
se intentează un proces la capătul căruia 
este aruncat în temniță.

Dar nu este Cervantes omul care să se 
lase cuprins de desnădejde. Dimpotrivă, 
în asemenea împrejurări el dă Ia iveală 
totuși una dintre cele maj valoroase cărți 
din istoria literaturii, povestea lui Don 
Quijotte de ia Mancha.

închipuind călătoria cavalerului Don 
Quijotte și a scutierului său Sancho Panqa 
prin niște meleaguri imaginare, Cervantes 
ă scris nu numai o satiră la adresa acelei 
literaturi din epoca care slăvea închipui
tele isprăvi răsunătoare ale cavalerilor 
rătăcitori, dar și un rechizitoriu plin de 
vervă la adresa descompunerii orînduirii 
feudale și a filistinismului burgheziei 
care începea să se afirme în acea vreme.

Critica socială îmbracă în paginile ne
pieritoarei cărți a luj Cervantes vestminte 
felurite și în acest fel sflchiuiește trîndă- 
via, desfrîul și luxul nobililor îmbuibați, 
lipsa de dreptate din Spania timpului său 
ca și rolul pe care banul — devenit un fel 
de zeitate supremă — îl juca în societate. 
Ipocrizia bisericii ca și abuzul și samavol
niciile claselor asupritoare capătă sub 
pana marelui scriitor caracterizări coro
sive și pline de sevă. Ceea ce era de con
damnat în societatea contemporană lui, 
Cervantes n-a întârziat să înfiereze, să 
ardă cu fierul roșu al satirei lui.

Ca om din popor, care simțise pe pro
pria lui piele asprimile vieții strânse In

losif Olșanski
ori în incinta Conservatorului din Mos
cova în timpul convorbirii cu studenții 
care se pregătesc pentru Festival.

A DOUA TNTILNIRE
— în anuj 1951 — “povestește tînărul 

violonist Anatoli Kiseliov — am parti
cipat la Festivalul dela Berlin în calitate 
de maestru de con
cert al orchestrei 
studențești. Și mi-au 
rămas pentru tot
deauna în amin
tire, manifestările 
de prietenie pe care 
ni le făcea tineretul 
polonez în gările 
Pqznan, Lodz și Var
șovia. Șederea noa
stră în aceste orașe 
dura numai cîteva 
minute, dar eram 
întâmpinați cu atâta 
căldură de către to
varășii noștri polo
nezi!... Mă gîndesc 
cu drag că voi cînta 
la Varșovia și pentru 
prietenii polonezi, 
care ne-au salutat 
cu atâta bucurie în 
anul 1951. Lucrez 
acum la operele lui 
Paganini, Ceaikov
ski, Prokofiev etc. 
și desigur la ope
rele strălucitului ma
estru al compoziției 
de vioară Henrik
Veniavski. Eu studiez în clasa profeso
rului David Oistrah și sub conducerea 
lui pregătesc programul pentru concurs.

— Iar eu mă pregătesc pentru Festi
val sub conducerea lui Mstislav Rostrb- 
povici — îmi comunică cu mândrie vio
loncelista Alia Vasilieva. — Plecînd în 
străinătate, el mi-a lăsat planul pregăti
rii pentru concurs. Dar eu însumi îmi 
dau seama cît de importante sînt acum 
exercițiile perseverente: la Varșovia va 
trebui să cînt piese grele pentru violon
cel — variațiuni pe o temă Rococo de 
Ceaikovski, concertul lui Dvorak, o so
nată de Miaskovski, Studiul chromatic de 
Chopin...

Am o ascultătoare exigentă, pe Danuta 
Suharuvskaia. Este o prietenă de a mea 
din Cracovia. Ea este studentă la no; în 
anul I și discut adesea despre Polonia, 
despre Varșovia...

„VOM ZĂGĂZUI 
DRUMUL RĂZBOIULUI" 

întâlni cu colectivul corului popular 
„Piatnițki”. Student în anui I, elev al 
renumitului cîntăreț de operă Mark Rei- 
zen, Boris Dobrin cu toate că este foarte 
tînăr, e cunoscut de mulți amatori so
vietici de muzică ; Dobrin cîntă adesea 
la radio.

— Zilele trecute — îm; povestește el 
— am interpretat la radio un fragment 
din noua lucrare a compozitorului Novi
kov : „Noi vrem pace”. O cunoașteți ?

Dans popular rus cu balalaica care va fi prezentat lă 
cel de-al V-lea Festival Mondial al Tineretului șl Studen
ților de la Varșovia de către tineri dansatori din Moscova.

— Nu.
— Atunci am să vă povestesc conținu

tul partiturii de solo, pentru că mă pre
gătesc să interpretez la Festivalul de la 
Varșovia t°©mai această partitură. Ascul
tați... Rezemat de zidul unei case, un tî
năr francez veteran din timpul războiu
lui, rămas fără mîini, adresează trecăto
rilor cuvinte pline de amărăciune și băr
băție. El le povestește că înainte de 
război era zidar. E drept că și atunci 
trăia într-o cocioabă, dar în schimb i se 
spunea „Jean-Mâini de aur”... Și avea 
într-adevăr „mâinile de aur" : casa trai
nică și frumoasă lîngă care stă a fost 
zidită de el... Și nu-1 părăsește gîndul 
plin de îngrijorare că în această casă 
dușmanii păcii pregătesc un nou război. 
Adresîndu-se oamenilor'de bună credință, 
acest veteran de război exclamă :

„Soră și frate — toți ne vom încolona 
Și vom zăgăzui drumul războiului!”
Luîndu-mi rămas bun de la Dobrin, 

am intrat în clădirea sălii de concert.

Închiderea anului universitar 
la Universitatea C. 1. Parnon

Luni după amiază, a avut loc în aula 
Facultății de științe juridice închiderea 
festivă a anului universitar la Universi
tatea „C. I. Parhon".

Festivitatea a fost deschisă de tov. N. 
Sălăgeanu, membru corespondent al Aca
demiei R.P.R., rectorul Universității „C. 
I. Parhon".

A luat apoi cuvîntul tov. S. Vianu, pro
rector al Universității, care a făcut o am
plă analiză a muncii desfășurate în anul 
universitar 1954—1955 subliniind rezulta
tele obținute de studenți la învățătură.

Numeroși studenți au fost apoi eviden- 
țiați pentru rezultatele obținute la învă
țătură și pentru activițatea obștească la 
care au participat intens.

în numele studenților Universității „C. 
I. Parhon" studentul fruntaș Petru Da
vid, de la Facultatea de științe jurid’ce 
a mulțumit călduros conducerii univer
sității, cadrelor d'dactice, organizației de 
partid, organizațiilor U.T.M. și sindicale, 
pentru grija permanentă ce au marifes- 
tat-o în activitatea de instruire și educare 
a studenților.

toare drama acestui 
personaj care ne 
apare, dincolo de în
tâmplările năstruș
nice ai căror erou 
este, purtătorul unor 
idei generoase. Exal
tarea nebunească și

năzdrăvăniile lui Don Quijotte stârnesc. în 
chip irezistibil hazul. Optimismul eroului 
în clipele de luciditate, cînd se afirmă 
dorința lui sinceră, fierbinte, de a-i feri 
pe oameni în viitor de prigoniri și nedrep
tăți, durerea sa compătimitoare în fața 
suferinței ne emoționează pfofund. Păța
niile cavalerului sînt de aceea însoțite de 
un subtext care face ca rîsui pe care îl 
stârnesc să fie încărcat uneori de tristețe. 
Drama lui Don Quijotte rezidă, în fond, 
în ruperea lui de realitate, în ignorarea 
condițiilor social-i'storice, în faptul că nu 
a acționat conform direcției de dezvol
tare a acestora ci s-a refugiat în trecuțpl 
idilizat de romanele cavalerești. Persona
jul lui Cervantes oferă cititorilor de azi 
prilejui unor reflecții încă actuale: oricit 
de înzestrat ar fi omul, acesta nu-și poate 
realiza idealurile dacă în lupta pentru jz- 
bînda lor, nu ține seama de realitatea sro- 
ciâl-is<torică în care trăiește, dacă nu ac
tivează conform legilor obiective de dez
voltare a societății.

Zugrăvind existența agitată a „cavale
rului tristei figuri”, Cervantes, în pagi
nile cărții sale, a adus și poporul — marea 
masă a țăranilor asupriți — pe care I-a 
prezentat cu vitalitate și iscusință în per
soana lui Sancho Panpa. Țăran spaniol 
care a îndurat destule împilări, Sancho 
Panga nu și-a pierdut — spre deosebire 
de stăpînul său — simțul realității, umo
rul sănătos, plin de farmec, încrederea în 
viitor. Prin el, Cervantes adresa un me
saj de speranță vremurilor ce aveau să 
vină.

Răspunzînd chemării Consiliului Mon
dial al Păcii, poporul nostru sărbătorește 
aniversarea a 350 de ani de la apariția 
cărții „Iscusitul hidalgo Don Quijotte de 
la Mancha" și, cinstind pe marele scriitor 
clasic spaniol, își aduce contribuția la cu
noașterea reciprocă a culturii popoarelor 
și la întărirea relațiilor de colaborare 
pașnică între ele.

H. ZALIS

„Scînteia tineretului"
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în ajunul deschiderii Adunării Mondiale a Păcii
Plecarea din Moscova a delegației sovietice « Oameni politici francezi despre însemnătatea Adunării de la 
Helsinki •

©Îh,
Componenta delegației britanice • Peste 100 persoane vor reprezenta Italia la Helsinki • Delegații 

continuă să sosească în Finlanda
în gara Leningrad, membrii delegației 

sovietice și delegații Republicii Populare 
Chineze, Albaniei, Republicii Populare 
Mongole și Romîniei aflați în drum spre 
Helsinki, au fost conduși de membri ai 
Comitetului Sovietic pentru apărarea pă
cii, precum și de reprezentanți ai vieții 
publice și presei din Moscova.

■
PARIS 19 (Agerpres). — Ziarele „L’Hu- 

manite” și „Liberation” au publicat de
clarații ale unor cunoscuți oameni poli
tici și reprezentanți ai vieții publice, 
care sprijină Adunarea Mondială a Păcii 
de la Helsinki.

Deou-Bridel („republican-social") mem
bru în Consiliul Republicii, și-a expri
mat speranța că la Helsinki va fi exami
nată problema germană și că participan- 
ții la Adunare vor putea găsi o soluție, 
a acestei probleme, acceptabilă pentru 
toate țările. După părerea sa, neutraliza
rea Germaniei ar crea cele mai mari 
șanse pentru întărirea păcii și ar cores
punde intereselor poporului german în
suși.

Această idee a fost sprijinită de aseme
nea de Paul-Boncour. fost președinte al 
Consiliului de Miniștri al Franței. „Neu
tralizarea Germaniei, a spus el, va fi pre
țul unificării ei. Această neutralizare tre
buie garantată de cele patru mari puteri 
și de O.N.U., în așa fel îneît încălcarea 
frontierelor acestei mari țări neutralizate 
să fie considerată drept agresiune...”.

Vienney, ajutor de primar al orașului 
Lyon, a anunțat că el va difuza la Hel
sinki mesajul adresat de Edouard Herriot, 
președintele de onoare al Adunării Na

ționale și primarul orașului Lyon, tutu
ror delegaților la adunare. Consider da 
prisos, a spus Vienney, să adaug că sînt 
ccnvins de marea însemnătate a acestei 
Adunări și că glasul cu autorita'e al pre
ședintelui Herriot va fi auzit de toți acei 
care vor pace în' întreaga lume.

20 (Agerpres). — TASS

a părăsit Moscova plecînd 
pentru a participa la Adu-

MOSCOVA 
transmite :

La 19 iunie 
spre Helsinki . 
narea Mondială a Păcii, delegația sovie
tică aleasă de cea de a 5-a conferință 
unională a partizanilor păcii, c&re a avut 
loc în luna mai a.c.

Din delegație fac parte : Nikolai Tiho
nov, președintele Comitetului sovietic 
pentru apărarea păcii; scriitorii Alexandr 
Komeiciuk, Ilya Ehrenburg, Alexandr 
Fadeev, Konstantin Fedin, Alexei Surkov, 
Vanda Vasilievska, cunoscuții oameni de 
știință — acad. Alexandr Nesmeianov, 
acad. Victor Ambarțumian, prof. Ivan 
Slușcenko; mecanicul de locomotivă Vik
tor Blajenov, strungarul Grigori Dubiain 
din Leningrad ; A. Balașeva, msmă-eroi- 
nă ; colhoznicul cercetător Terenti Mal- 
țev ; Nina Popova, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din Uniunea So
vietică ; Serghei Romenovski, președin
tele Comitetului antifascist al tineretului 
sovietic ; reprezentanți ai cultelor reli
gioase ; Nikolai, mitropolit de Krutița și 
Kolomna, Alexandr Karev, secretar ge
neral al Consiliului unional al creștinilor 
evangheliști-baptiști; Ian Kiivit, arhie
piscop al bisericii luterane (R.S.S. Esto
nă) ; muftiul Șakir Hiialetdinov ; Valter 
Suni, președintele Comitetului pentru 
apărarea păcii din R. S. S. Karelo-Fină ; 
compozitorul Dmitri Kabalevski și alții

La invitația Consiliului Mondial al Pă
cii, din delegația sovietică la Adunarea 
Mondială a Păcii face parte și Vilis La- 
țis, președintele Sovietului Naționalități
lor al Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Da ce-i nervoasă presa din Turcia
Ziarele din Turcia sînt maț agitate in 

aceste zile ae cit oncind. Se aesjașoară o 
adevarată zarvă publicistică. Țipete și re
proșuri, zvicniri violente și lemeneie se 
imoma și se comptectează reciproc.

Ce s-a întîmplat de fapt 7
„znarele turcești — uu.nsmite agenția 

France rresse — exprimă decepția resim
țita ae Turcia în urma șurilor puolicate 
ae agenții de presă potrivit cărora Spatele 
Unue au noiarit sa rejuze acestei țari îm
prumutul de 300 milioane de dotări care a 
jost cerut". Nici un om politic din Turcia 
n-ar Ji îndrăznit sa ginaeasca la un ase
menea refuz categoric. De aci zarva.

fată acum, bateria presei turcești în 
poziță cue tragere împotriva... aliatului, 
prietenului, binefăcătorului „unchi Sam".

— Ziarul „Milliyet", exprimindu-și 
amărăciunea, constată; „Statele Unite m 
loc să dea credite dau Turciei sfaturi".

— Ziarul „Tergiumah" reproșează: „Un 
prieten și un aiiat nu vorbește astfel".

— Ziarul ,,Vatan" se jelește : „Princi
pala piedică în colaborarea Turciei cu 
America este tendința guvernului ameri
can de a se erija în tutore al Turciei". Pe 
scurt: între Turcia și S.U.A. a izbucnit o 
dispută. Presa burgheză turcă s-a enervat 
de aflarea „sfaturilor" ce sinț date Tur
ciei pe un ton de reproș de către conducă
torii S.U.A.

„Sfaturile" date de S.U.A. conducători
lor turci sînt rezumate de agenția Reu
ter astfel: „Oficialitățile turce să ia mă
suri severe pentru a stabiliza economia 
țării. Se preconizează reducerea ritmului 
de dezvoltare a centralelor electrice și 
fabricilor, program considerat la Washing
ton ca prea extins..." Mai pe șletu, toate 
acestea sună cam astfel: „încetați de a 
mai construi cite ceva. Nu uitați că mai 
sîntern și noi pe aici, cei de care depin- 
denți, stăpînii".

Situația grea în care se află economia 
Turciei nu poate fi trecută cu vederea nici 
de presa americană. In ziarul „New York 
Herald Tribune", într-un articol intitulat 
„Situația Turciei: efectele dislocării econo
mice", Marcel Franco n-are încotro și re
cunoaște: „Turcia se află într-o situație 
economică dificilă. In contrast cu aspectul 
unei țări bogate, prospere și sănătoase, 
constatăm un dezechilibru comercial pri
mejdios, o puternică inflație, un buget 
nesigur și o putere de cumpărare a mone- 
tei din ce în ce mai scăzută..."

Comentatorul ziarului american conti
nuă: „Adevărata origină a acestei situații 
este onorabilă: ea se datorește faptului că 
Turcia consacră jumătate din bugetul său 
cheltuielilor de apărare — dintr-un total 
de 737 milioane de dolari, s-au alocat 357 
milioane de dolari apărării". Se numesc 
oare cheltuieli „onorabile", faptul că în 
timp ce în Turcia zeci de mii de oameni 
sînt șomeri, iar alte sute și zeci de mii 
mor pur și simplu de foame, oficialitățile 
de la Ankara' construiesc în interese mi
litare „atlantice" depozite de benzină cu 
o capacitate totală de 262.000 m. c.. 15 
aerodromuri, baze maritime militare etc.

Din cauza cheltuielilor militare, a jefu
irii bogățiilor solului și subsolului Turciei 
de către capitaliștii străini, asistăm la 
ruinarea economiei turcești, la agravarea 
mizeriei populației.

In sfîrșitul articolului, comentatorul 
pledează pentru ajutorarea Turciei, greu 
lovită, „aliat credincios al S.U.A.". Ce-i 
drept, e drept. „Alianța" și „credința" 
Turciei față de S.U.A., cuvinte des întîl- 
nite în vocabularul atlantic, sînt dovedite. 
Turcia nu odată s-a străduit a fi unul din 
principalele instrumente ale diplomației 
americane în Orientul Mijlociu si Apro
piat, cu scopul de a atrage tării„ din acea
stă parte a lumii în alianțe militare agre
sive.

Si totuși, se vede treaba, idila turco- 
americană scîrțîie. Faptul că. S.U.A. și 
Turcia fac parte din aceeași alianță agre
sivă nu exclude contradicții ascuțite în
tre ele. S.U.A. caută să. mențină Turcia 
într-o dependență totală, nepermițîndu-i 
să facă nici un gest ce ar duce la o politi
că cît do cî+ indenpn.dent.ă.

Situația catastrofală. în care se află 
economia Turciei, mizeria adîncă în care 
se zbat masele muncitoare, sînt roade ale 
asa-numit.ului „ajutor" acordat de S.U.A. 
țărilor subjugate.

Presiunile economice, șantajul sînt o 
veche metodă a imperialismului american. 
In aceste zile, opinia publică din Turcia 
se convinge de acest fapt, mai mult ca 
orieînd.

C. ROMAN

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 21 iunie 1955

Vizita Iui Jawaharlal
LENINGRAD 20 (Agerpres). — TASS 

transmite : Numeroși reprezentanți ai oa
menilor muncii și aî organizațiilor ob
ștești, oameni de știință și cultură au în- 
tîmpinat la 19 iunie pe Jawaharlal Nehru, 
primul ministru al Republicii India, care 
a sosit la Leningrad.

In numele Sovietului orășenesc Lenin
grad și al oamenilor muncii din oraș, Ni
kolai Smirnov a adresat primului ministru 
un cuvînt de salut.

In cuvîntarea de răspuns Jawaharlal 
Nehru a declarat:

Sosirea la Leningrad este pentru mine 
un mare prilej de bucurie. Vizata în acest

In legătură cu reținerea ilegală 
a petrolierului sovietic „Tuapse“

Nota sovietică adresată Departamentului de Stat al S. U. A

la 
de

MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 18 iunie. ambasada U.R.S.S. 
Washington a adresat Departamentului 
Stat al S.U.A. următoarea notă :

..Ambasada Uniuni; Republicilor Sovie
tice Socialiste, referindu-se la notele Gu
vernului Sovietic din 24 iunie 1954, 2 și 
19 iulie 1954, 25 și 31 martie a.c., adresate 
guvernului Statelor Unite ale Americîi în 
legătură cu reținerea ilegală a petrolieru
lui sovietic ,,Tuapse" și a echipajului 
său. capturat la 23 iunie 1954 în largul 
mării la sud de insula Taivan. declară 
următoarele din însărcinarea guvernului 
U.R.S.S :

„Guvernul Sovietic a atras atenția gu
vernului Statelor Unite asupra necesită
ții de a lua măsuri în vederea restituirii 
imediate a petrolierului ,,Tuapse", a în
cărcături; și a echipajului său. Guvernul 
Sovietic pornește de la principiul că ape’e 
în largul cărora s-a produs atacul împo
triva petrolierului sovietic sînt controlate 
în întregime de forțele maritime militare 
ale S.U.A. și de aceea guvernul Statelor 
Unite este acela care poartă întreaga răs
pundere pentru capturarea petrolierului 
sovietic ,,Tuapse”. Totuși, pînă în prezent 
guvernul S.U.A. nu a luat nici o mă-

in preajma conferinței cvadripartite
20 (Agerpres,. TASS 
apropiata conferință a 
celor patru puteri care

NEW YORK 
în legătură cu 

șefilor guvernelor 
va avea loc la Geneva, o serie de ziare 
americane acordă atenție divergențelor 
dintre țările occidentale în privința mai 
multor probleme care urmează să fie dis
cutate la Geneva. Corespondentul ziaru
lui „New York Times11, Hamilton, decla- 
rînd că „principalele puteri occidentale au 
trecut examinarea preliminară a capaci
tății lor de a menține unitatea” arată însă 
că „francezii, care trăiesc într-o teamă 
permanentă că Statele Unite vor intra 
în cîrdășie cu germanii fără știrea lor“. 
au fost revoltați aflînd că Eisenhower și 
Dulles discutaseră deja cu Adenauer 
„tocmai acele probleme pentru care can
celarul a sosit la New York pentru a-le 
discuta cu toți cei trei miniștri ai Afa
cerilor Externe1*,

Corespondentul ziarului „New York He
rald Tribune11. Kerr, scrie că în atitudi
nea guvernelor S.U.A., Angliei și Franței 
față de acțiunile diplomatice ale Uniunii 
Sovietice există o deosebire de „nuanțe11.

într-un articol redacțional consacrat 
pozițiilor puterilor occidentale la viitoarea 
conferință de la Geneva, ziarul „New 
York Times11 avertizează că „nu se știe 
încă în ce măsură vor reuși oamenii de 
stat occidentali să ajungă la înțelegere 
deplină în privința programului comun11. 
„Există o serie de probleme în privința 
cărora între aliați și Statele Unite există 
divergențe, cel puțin de nuanță, scrie zia
rul „New York Times11 la rubrica eveni
mentelor săptămînii. Datorită faptului că 
Anglia și Franța sînt deosebit de vulne
rabile m cazul armei nucleare și că econo
mia lor este relativ mai puțin stabilă, 
aceste două țări au manifestat întotdea
una un profund interes față de tratativele 
în problema dezarmării". în ceea ce pri-

LONDRA 19 (Agerpres). — TASS
La 18 iunie, a plecat spre Helsinki pri

mul grup de delegați englezi la Adunarea 
Mondială a Păcii.

Delegația engleză la Adunarea Mondia
lă a Păcii este formată din aproximativ 
60 de persoane printre care mineri, cons
tructori de mașini, oameni ai artei, ai 
științei, activiști sindicali și cooperatori

Aproape 50 % din delegați sînt membri 
ai partidului laburist. Printre delegați 
sînt multe femei.

★
ROMA 20 (Agerpres). — TASS
Comitetul italian al mișcării partizani

lor păcii a anunțat că delegația italiană 
la Adunarea Mondială pentru Pace este 
compusă din peste 100 de persoane (dele
gați și observatori) care reprezintă foa'e 
curentele politice 
extremă dreaptă.

cu excepția celor da

HELSINKI 20
★

(Agerpres). — TASS
La 20 iunie a sosit la Helsinki prof 

Frederic Joliot-Curie, președintele Consi
liului Mondial al Păcii, care va participa 
la lucrările Adunării Mondiale a Păcii.

★
HELSINKI 20 (Agerpres), — TASS 
La Helsinki continuă să sosească parti- 

cipanți la Adunarea Mondială pentru 
Pace. La 18 iunie au sosit delegații Ar
gentinei și Uruguayului La 19 iunie a so
sit un mare grup de delegați din Uniunea 
Sovietică, China, Republica Democrată 
Vietnam și Japonia.

în cadrul pregătirilor pentru Adunarea 
Mondială pentru Pace, la 18 iunie s-a 
deschis în orașul Turku o expoziție inter
națională consacrată luptei pentru pace 
la cere sânt expuse materiale 
multe țări.

Expoziția a fost deschisă de președin
tele consiliului municipal aj r — 
Turku, Arvo Toivonen.

din mal

orașului

Nehru la Leningrad
oraș istoric cunoscut prin eroismul său 
din timpul războiului este pentru mine o 
chestiune de mîndrie și un privilegiu. 
V-am adus vouă și poporului vostru un 
salut și bune urări din partea poporului 
indian.

Locuitorii Leningradului au salutat cu 
căldură pe Jawaharlal Nehru*.  Zeci de mii 
de oameni se aflau pe străzile și cheiurile 
pe unde a trecut șeful guvernului indian 
în drum spre reședința lui.

împreună cu J. Nețiru, la Leningrad a 
sos'it grupul de ziariști indieni care vizi
tează U.R.S.S. la invitația agenției TASS.

sură în vederea eliberării petrolierului 
,,Tuapse" și a membrilor echipajului său. 
Mai mult decît atît. după cum reiese din 
știrile apărute în presa americană, auto
ritățile S.U.A. fac încercări de a împiedi
ca pe membrii echipajului petrolierului 
,,Tuapse" să se reîntoarcă în patrie, 
invocând pentru justificarea acestor ac
țiuni ilegale pretextul că echipajului i s-ar 
acorda „azil politic”. Informațiile apărute 
în presă nu au fost dezmințite pînă 
în prezent de guvernul S. U. A. ~ 
trivit informațiilor primite de

Po- 
la 

echipajul vasului polonez „Președ'ntele 
Gottwald", membrii echipajului petrolie
rului ,,Tuapse" sînt supuși unor acte de 
violență și insultați ; toate acestea se fac 
cu scopul de a âmpiedica reîntoarcerea 
lor în patrie. Asemenea acțiuni împotriva 
membrilor echipajului petrolierului sovie
tic ,,Tuapse", capturat în ape controlate 
de forțele maritime militare ale S.U.A.. 
reprezintă o încălcare grosolană unanim 
recunoscută a normelor dreptului inter
național. Guvernul Sovietic protestează 
pe lingă guvernul S.U.A., împotriva acțiu
nilor arătate în legătură cu petrolierul 
sovietic ,,Tuapse" și. echipajul său și aș
teaptă ca guvernul S.U.A. să ia imediat 
măsuri in vederea eliberării petrolierului 
și a echipajului său”.

vește S.U.A., subliniază ziarul. „în reali
tate, ele insistă de fapt numai pentru 
discutarea unei singure probleme", — fai
moasa problemă a „țărildr din răsăritul 
Europei". în afară de aceasta, ziarul „sub
liniază temerile francezilor că Germania 
occidentală începe să aibă un rol din ce 
în ce mai important".

'X/ *Xz 'X' ^X» X <X/ X /X/ X <X» /X/ <X> V *X/ 1

Afganistanul constituie în prezent obiectul presiunilor exercitate de cercu
rile imperialiste prin intermediul Pakistanului, cu scopul de a-1 atrage în sistemul 
alianțelor agresive înjghebate în această regiune a lumii. Poporul afgan dorește 
însă pacea, deoarece nvmai astfel poate munci pentru lichidarea înapoierii în 
care se află țara sa.

In clișeu : Un aspect de pe o stradă din orașul Cabul, capitala Afganistanului.

„New York Post" despre isteria 
războinică din S. U. A.

te- 
din 

al

le

Referindu-se la așa zisele exerciții de 
apărare pasivă din Statele Unite ziarul 
„New York Post11 scrie :

„Organul executiv al guvernului Sta
telor Unite a fugit în pădure. Toate aces
tea au fost însoțite de o reclamă zgomo
toasă care la guvernul nostru înlocuiește 
atît de des chibzuință. Acum cablurile 
legrafice transmit una după alta știri 
„Centrul de rezervă de informații' 
„operațiunii Alarma".

Unora dintre adolescenți acest joc 
provoacă satisfacție; copiilor le place, 
probabil, spectacolul pe care îl oferă 
adulții jucîndu-se de-a v-ați ascunselea. 
Noi personal socotim că această fugă este 
rușinoasă, o ieșire nedemnă, că toate aces
tea se vor transforma într-o glumă sinis
tră cu răsunet internațional, în detrimen
tul Americii... Din punctul de vedere al 
poziției internaționale a Americii este pu
țin probabil să se fi putut alege un mo
ment mai puțin prielnic pentru acest spec
tacol montat în întreaga țară. El a avut 
loc în preajma tratativelor internaționale 
care au făcut să mijească o rază de spe
ranță în lumea sătulă de războaie. El va 
fi apreciat în multe locuri ca o dovadă 
că americanii nu ~ "
speranță. A pune în 
unor speranțe prea trandafirii — înseam
nă de a da dovadă de o minimă înțelep
ciune; dar a face publicitate inevitabili
tății unei zile fatale înseamnă a provoca 
doar acuzația că pur și simplu întreprin
dem manevre diplomatice. Socotim că 
spectacolul unui guvern care se ascunde 
într-un moment cînd ar trebui zi și 
noapte să se ocupe de sarcina serioasă, 
complicată și dificilă a apărării păcii — 
nu poate să provoace decît îngrijorare 
în întreaga lume în ce privește starea 
psihică în America".

împărtășesc această 
gardă împotriva

încheierea tratativelor 
romîno-iugoslave cu privire 

la legăturile poștale
BELGRAD 20 (Agerpres). —
La 18 iunie s-au încheiat la Belgrad 

tratativele lugoslavo-romîne cu privire la 
legăturile poștale. A fost semnat un pro
tocol asupra schimburilor poștale dintre 
cele două țări.

la

Convorbirile cancelarului 
Adenauer la Londra

LONDRA 20 (Agerpres).
După cum transmite agenția Reuter, 

19 iunie, în urma tratativelor dintre pri
mul ministru al Angliei, Eden și cance
larul Republicii Federale Germane, Ade
nauer, a fost dat publicității un comu
nicat în care se spune că puterile occiden
tale trebuie „să mențină un contact per
manent" cu guvernul vest-german.

In comunicat se arată că, în cursul tra
tativelor care au avut loc la 19 iunie, 
Adenauer l-a informat pe Eden despre 
tratativele sale cu conducătorii americani. 
Adenauer și Eden au discutat de aseme
nea despre „viitoarea conferință a celor 
patru puteri și despre ultima notă sovie
tică adresată Republicii Federale Ger
mane".

La 19 iunie, cancelarul Adenauer a ple
cat pe calea aerului la Bonn. Luînd cu
vîntul înainte de plecare. în fața cores
pondenților de presă, Adenauer a declarat 
că Republica Federală Germană va ră- 
mîne credincioasă tratatului cu privire la 
Uniunea Atlanticului de nord și la Uniu
nea Europei occidentale și că „Republica 
Federală va fi un partener bun și loial 
al Occidentului".

organizat 
fost des-

După rebeliunea din Argentina
BUENOS AIRES 20 (Agerpres). —
Comandamentul armatei a l-a din Ar

gentina a publicat un comunicat în care 
se subliniază că în întreaga țară dom
nește liniște.

în cadrul unei ședințe speciale, Se
natul argentinian a adoptat un proiect 
de lege privind reorganizarea structurii 
cadrelor superioare ale marinei de răz
boi.

In baza unul decret, comandamentul in
fanteriei marine și comandamentul in
fanteriei aeronavale, care au 
rebeliunea de joia trecută, au 
ființate.

Ziarul „La Rezon” scrie că
Anlbal Olivieri, ministrul marinei In mo
mentul izbucnirii rebeliunii, și amiralul 
infanteriei marine, Samuel Toranzo Cal
deron, ar fl fost arestați. Viceamiralul 
Benjanin Gargiuie s-a sinucis. Cei trei 
ofițeri de marină au fost conducătorii re
beliunii de săptămîna trecută.

Ziarul ,,La Nacion", anunță că cele 39 de 
avioane argentiniene care au aterizat In 
Uruguay, având pe bord militari rebeli, 
vor fl predate Argentinei.

amiralul

I Deschiderea sesiunii jubiliare a O.N.U.
SAN FRANCISCO 20 (Agerpres). —
La 20 Iunie ora 15, ora locală, s-a des

chis la San Francisco sesiunea jubiliară 
a Organizației Națiunilor Unite, consa
crată celei de a 10-a aniversări a sem
nării Cartel Organizației Națiunilor Unite.

Delegațiile tuturor țărilor — membre 
ale O.N.U. au sosit la San Francisco pen
tru a participa la sesiunea jubiliară. 
Multe din delegații sînt conduse de mi
niștri ai Afacerilor Externe.

După cum s-a anunțat delegația Unlu-

Sosirea lui V. M. Molotov la San Francisco
SAN FRANCISCO 19 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 18 iunie a sosit la 
San Francisco pentru a participa la sesiu
nea jubiliară a Organizației Națiunilor 
Unite cu prilejul celei de a 10-a aniver
sări a semnării Cartei O.N.U., delegația 
Uniunii Sovietice condusă de V. M. Mo
lotov, prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și ministru al Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

La gară V. M. Molotov și membrii de
legației U.R.S.S. au fost întâmpinați de 
reprezentantul secretarului general al 
O.N.U., Denoue, șeful serviciului protoco
lului al secretariatului O.N.U. ; de repre
zentantul președintelui și al secretarului 
de stat al S.U.A.. Purse, șef-adjunct al ser
viciului protocolului din Departamentul

★
(Agerpres). — 
Agenției TASS

SAN FRANCISCO 20 
Corespondentul special el 
transmite:

La 19 iunie, V. M. Molotov, prim vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și ministru al Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., șeful dedegației Uniunii So
vietice la sesiunea jubiliară a O.N.U., a 
oferit un dejun în cinstea delegației Re
publicii Populare Federative Iugoslavia la 
sesiunea jubiliară a O.N.U.

Din partea iugoslavă la dejun au par
ticipat : Kocea Popovici, secretar de stat 
pentru Afacerile Externe al R.P.F.I., Leo 
Mates, ambasadorul Iugoslaviei în S.U.A. 
și Oje Brilej, reprezentantul permanent 
al Iugoslaviei la O.N.U.

★
SAN FRANCISCO 20 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 19 iunie, V. M. Molotov, prim vice

președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și ministru al Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. — conducătorul delegației
U. R.S.S. la sesiunea jubiliară a O.N.U. a

★
SAN FRANCISCO 20 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 19 iunie V. M. Molotov, ministrul 

Afacerilor Externe al U.R.S.S., conducă
torul delegației U.R.S.S. la sesiunea ju
biliară a O.N.U., a avut o întrevedere cu 
Van Kleffens, președintele sesiunii jubi
liare a O. N. U. La întrevederea dintre
V. M. Molotov și Van Kleffens a asistat 
G. N. Zarubin, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. în S.U.A., 
membru al delegației sovietice.

primului plan cin- 
pentru dezvoltarea

încheiat lucrările

economlel 
zile. 
(Belgia), a 
cargobotu-

• La 10 iunie, Comitetul Central el 
Partidului Comunist Chinez a prezentat 
Consiliului de Stat ai Republicii Popu
lare Chineze proiectul 
cinai al R.P. Chineze 
economiei naționale.

• La 17 iunie și-a 
la Varșovia conferința științifică consa
crată folosirii izotopilor radioactivi în di. 
ferite domenii ale științei și 
naționale, care a durat două

• La 18 iunie, la Tamlse 
avut loc festivitatea lansării 
Iul „Nikolai Cemîșevski” cu un deplasa
ment de 5.200 tone, construit de firma 
belgiană „Boel” la comanda Uniunii So
vietice.

• Agenția United Press anunță că în 
cursul săptămînii trecute, cursul acțiuni-

Campionatele europene de volei
U.R.S.S. — Franța (m) 3-1 (15-6, 14-
15-8, 19-17).

Turneul de consolare
Finlanda — R. P. Albania (m) 3-2 (15- 

10-15, 15-8, 15-9, 15-9). Belgia — Aust. 
(m) 3-1 (15-5, 15-9, 13-15, 15-9). Italia 
Egipt (m) 3-0 (15-11, 15-1, 15-4).

Iată rezultatele tehnice obținute ieri:
R. P. Romînă — R. P. Polonă (m) 3-1

(15-9, 11-15, 15-13, 15-11). R. Cehoslovacă— 
R. P. Ungară (m) 3-0 (15-11, 15-5, 15-11). 
R. P. Bulgaria — R. P. F. Iugoslavia (m) 
3-2 (15-12, 15-11, 2-15, 12-15, 15-13).

Au luat sfîrșit campionatele europene masculine de baschet
Campionatele europene masculine de 

baschet au luat sfîrșit duminică. Primul 
loc în clasamentul turneului final și ti
tlul de campioană europeană au fost cu
cerite de echipa reprezentativă a R. P. 
Ungare. Baschetbaliștii maghiari au ob
ținut 6 victorii suferind o singură înfrîn- 
gere în fața echipei R. Cehoslovace.

întîlnire internațională de gimnastică
s-a remarcat maestra sportului El< 
Leuștean clasată pe primul Ioc în cîa 
mentul general.

La masculin victoria a revenit echi 
orașului Sofia cu un punctaj de 32£ 
puncte. Gimnaștii bucureșteni au reali 
312,20 puncte. In clasamentul individi 
sportivul bulgar Koev l-a întrecut pe 
prezentantul nostru Fr. Orendi.

Stadionul ,,Vasil Lewski1' din capitala 
R. P. Bulgaria a găzduit sîmbătă și du
minică întâlnirea internațională de gim. 
nastică dintre echipele de băieți și fete ale 
orașelor București și Sofia. In competiția 
rezervată fetelor, victoria a revenit echi
pei orașului București care a totalizat 
225,68 puncte, întrecînd cu 1,11 ,puncte
echipa bulgară. Din echipa bucureșteană

Strălucit succes al motocicliștilor cehoslovaci
Pe circuitul de la Monțlhery s-a desfă

șurat duminică concursul motociclist in
ternațional „Le bol d’or de Paris" la care 
au participat ccncurenți din Franța, An
glia, Italia, Germania occidentală, pre
cum și motoclclîști din R. Cehoslovacă.

Înfîlnirea halterofililor
în incinta Circului de Stat din Lenin

grad s-a desfășurat la 18 Iunie cea de a 
doua întîlnire internațională prietenească 
dintre echipele de haltere ale U.R.S.S. 
și S.U.A. •Cercurile sportive din Lenin-

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

Traviata ; Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (sala 
Comedia): Revizorul; (sala Studio): Citadela sfă- 
rîmată; Teatrul de vară „I. V. Stalin'4: Vînt de li
bertate; Ansamblul de Estradă (sala din Calea 
Victoriei nr. 174); Cer cuvîntul; (Grădina Boema): 
Visele se împlinesc; Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
(Ciulești): Intrigă și iubire; Teatrul Tineretului: 
Hoții; Circul de Stat: Primăvara la circ.

CINEMATOGRAFE: Patria, Libertății, I. C. Frimu: 
Mandy; Republica: Astă seară se va termina totul; 
Magheru, înfrățirea între popoare, Elena Pavel, 
AI. Popov: Misterele din Mato Grosso ; Filimon 
Sîrbu, București, Gh. Doja, 23 August: Fridolin; 
Maxim Gorki: Săptămîna filmului ’în lupta pentru 
pace; Cîntecul fluviilor; Timpuri Noi: Actualitatea 
în imagini. Noutățile zilei. Alpinism, Vițelul de 

nil Sovietice la sesiune este condusă de 
V. M. Molotov, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru al Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

La deschiderea sesiunii jubiliare, a 
luat cuvîntul președintele S.U.A., D. El
senhower, care a sosit Ia San Francisco.

Sesiunea jubiliară va 
din ședințe 
delegațiilor

Sesiunea

consta exclusiv 
plenare la care conducătorii 
vor face declarații, 
va lua sfîrșit la 25 iunie.

de Stat și de reprezentantul orașului San 
Francisco. Robert Gros, președintele Co
mitetului executiv orășenesc pentru orga
nizarea sesiunii jubiliare a O.N.U.

La sosirea în orașul San Francisco, 
V. M. Molotov a făcut următoarea decla
rație :

„Vă mulțumesc pentru atenția acordată 
delegației Uniunii Sovietice.

Permiteți-mi să transmit prin Dumnea*  
voastră un salut cordial locuitorilor ora
șului San Francisco unde a fost c< 
tuită Organizația Națiunilor Unite11. -

In drum spre San Francisco V. M. Mo
lotov șl membrii delegației sovietice s-at ■ 
oprit la Chicago, unde au vizitat monu
mente

★
Din 

cipat : 
nistrului Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
L. F. Palanmarciuk, ministrul Afacerilo: 
Externe al R.S.S. Ucrainene, K. V. Kise
lev, ministrul Afacerilor Externe al R.S.S 
Bieloruse, G. N. Zarubin, ambasadoru 
U.R.S.S. In S.U.A. și A. A. Sobolev, re 
prezentantul permanent al Uniunii Sovie 
tice la O.N.U.

La dejun eu participat de asemenea I 
S. Cernîșev, secretar general adjunct a 
O.N.U.

Dejunul s-a desfășurat într-o atmosfer; 
prietenească.

★
avut o întrevedere cu Dag Hammarsas. 
joeld, secretarul generai al O.N.U.

La această întrevedere care a avut lo 
la sediul secretariatului Organizației Na 
țiunilor Unite, a asistat A. A. Sobolev 
reprezentantul permanent al Uniunii So 
vîetice la O.N.U.

★
în aceeași zi V. M. Molotov, miniștri 

Afacerilor Externe al U.R.S.S. și A. / 
Sobolev, reprezentantul permanent t 
U.R.S.S. la O.N.U. au participat la bar 
chetul organizat de Eduardo Suleta Ar 
helem, ambasadorul Columbiei în S.V./ 
în cinstea conducătorilor delegațiilor st: 
telor care au făcut parte din comisia d 
pregătire a primei sesiuni a Adună^ 
Generale a O.N.U. în

SCURTE ȘTIRI

și întreprinderi din oraș.

partea sovietică la dejun au parti-. 
N. T. Fedorenko, locțiitor el mi-

anul 1946.

York a tnregistr; 
Față de anul tr

lor la bursa din New 
o urcare vertiginoasă, 
cut, cursul acțiunilor industriaile a cresct 
cu 35 la sută.

United Press face o legătură între i 
ceastă creștere și accentuarea preș iun 
Inflaționiste în S.U.A.

• Potrivit ultimelor date, în urma al 
gerilor care au avut loc la 19 iunie, 
Consiliul Republicii au fost aleși (din pa 
tea metropolei și a teritoriilor de pes 
mări): un comunist, 37 socialiști, o 
membri ai partidului M.R.P. („Mișcau 
Republicană Populară”), 38 membri 
„Uniunii Republicanilor de stingă", 
„republicani independenți" și membri 
celorlalte grupe așa-zise „moderate”, 
„republicani sociali” și 10 reprezentat 
ai celorlalte grupuri politice.

Echipa R.P.R., care a realizat frumo; 
performanță de a se califica în turm 
final, a avut o comportare meritorie, c 
sindu-se pe locul șapte în lista celor r. 
bune echipe de baschet din Europa. Bj 
chetbaliștii români au obținut două v 
torii remarcabile în fața reprezentat!' 
lor R. P. Polone și R.PF. Iugoslavia.

Trofeul a fost cîștigat de motoclcll 
cehoslovaci Harmsid — Klint pe o m< 
cicletă Jawa de 350 cmc., înaintea frf 
cezilor Lefevre — Briand care au c 
curat pe o motocicletă Norton de 600 <s

sovietici și americani
grad au acordat un mare interes ace 
întâlniri.

La capătul unei lupte sportive fo; 
disputate, victoria a revenit halterofil 
sovietici cu rezultatul de 11—9.

I 
paie, Drum prin taigă; Lumina: Ivan cel Groa 
Victoria: Descoperire misterioasă; Tineretului, 
Roaită: Frumusețea diavolului; 8 Martie: Căj 
la 15 ani; Cultural : A fost odată un împ 
Unirea, M. Eminescu: Cine-și iubește nev; 
C. David: Chemarea destinului: Al. Sahia: R, 
Viarea; Flacăra: Cei 13; T. Vladimirescu: Conșt! 
Arta: încercarea fidelității; Munca: Iulia; Mi; 
Eu și bunicul; Moșilor: Mînăstirea din Pai 
Donca Simo: Ordinul Anna; Ilie Pintilie: A*  
de aur; Popular: Libelula, Pe drumul liber 
1 Mai: Portul din Nord; Volga: Circul SI? 
8 Mai: Cîntecul fluviilor; N. Bălcescu: Printess. 
fașă; Rahova: Contele Mișka; Gh. Coșbuc: M 
torul de păpuși; Olga Bancic: Neamul Jurbin 
Aurel Vlaicu : Un om teribil ; Boleslaw Bi< 
Imblînzitoarea de tigri.
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