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GRUPA DE
PIONIERA ELENA CH1RA din 

grupa I-a a clasei a V-a B de la 
Școala de 7 ani fete nr. 120 din 

'Capitală a venit iarăși cu temele nefă- 
tute la școală. Asta s-a întîmplat 
o dată, de două ori, de trei ori. Grupa 
s-a îngrijorat. Intr-o zi. s-a ținut o 
adunare în care toate colegele au cri
ticat-o aspru pe Elena. O elevă a 
avut inițiativa să publice și o carica
tură la gazeta de perete, în care de
zordinea și neatenția Elenei erau sa
tirizate cu dibăcie. Elena s-a necăjit 
și s-a plîns părinților, ceea ce l-a făcut 
pe tatăl ei să vină a doua zi la școală. 
Tatăl s-a interesat de lipsurile fetitei 
lui, a discutat cu colegele ei. cu to
varășa directoare și cu instructoarea 
'de pionieri. Apoi, văzînd că de fapt 
colegele aveau dreptate a mustrat-o 
pe Elena pentru lipsa ei de atenție 
și seriozitate și a mulțumit în fata ei 
copiilor pentru ajutorul pe care i l-au 
dat. Elenei i-a fost rușine și a încer
cat încă de a doua zi să-și schimbe 
atitudinea : a adoptat o tinută ordo
nată și s-a străduit să învețe mai bine.

Acesta este numai un exemplu de 
felul cum pot acționa grupele pionie
rești în sprijinirea bunei desfășurări a 
muncii de învățătură. Atrăgîndu-i a- 
1?nția imediat, colegele Elenei au re
mediat o atitudine care nu avusese 
încă timp să se înrădăcineze și au 
avut meritul de a atrage în această 
acțiune și familia tovarășei lor. Pă
rinții au văzut astfel că colectivul pio
nieresc constituie o forță care merită 
să fie luată în seamă cu seriozitate și 
să fie ajutat în acțiunile pe care le în
treprinde. Bineînțeles, rolul grupelor 
nu se reduce nici pe departe la critici, 
ședințe, caricaturi. Ceea ce a fost fo
lositor în acest caz poate, în alte ca
zuri, să nu aibă rezultate. Sînt copii al 
căror interes pentru învățătură trebuie 
trezit prin sarcini legate de preocupă
rile lor, sînt alții care trebuie aju
tați să învețe. In toate cazurile însă 
ajutorul grupei va fi eficace, deoarece 
acest mic colectiv de copii are un rol 
însemnat în viata organizației de pio
nieri.

Regulamentul organizației de pio
nieri prevede că grupele nu lucrea
ză pe baza unui plan. Ele fac parte din 
detașament și lucrează pe baza sarci
nilor primite din partea acestuia. 
Aceasta nu înseamnă însă nicidecum 
frînarea inițiativei copiilor; dimpotri
vă, pe ideile, și dorințele lor se pot 
baza cele mai frumoase și interesante 
acțiuni ale grupei.

Instructorul de detașament care 
vrea să obțină rezultate bune în mun
ca lui trebuie deci să dea o mare a- 
tenție colectivului grupei. Dacă grupa 
își va trăi viata, detașamentul va fi 
activ, va duce o activitate bogată. In 
grupă se pot dezbate problemele învă
țăturii și disciplinei în modul cel mai 
concret și se pot găsi soluțiile cele 
mai potrivite; aici se pot ivi inițiative 
interesante, ideHTTgenioase.

Tn patria noastră există nenumărate 
grupe de pionieri care participă la ac
tivitatea obștească. Ele se îngrijesc de 
bătrînii și bolnavii din cartier, le dau 
o mînă de ajutor la gospodărie, par
ticipă la munca pe lotul școlii sau în 
gospodăria colectivă, înfrumusețează 
clasa în care învață, își ajută la trea
bă tovarășii. Alte grupe se îndeletni
cesc cu radiotehnica sau cu filatelia. 
cu instalații electrice sau cu grădină
ritul. Grupa I-a din detașamentul 6 al 
Scolii elementare de 7 ani nr. 13 din 

’ Sibiu activează aproape în întregime 
în cercul tinerilor naturaliști. Unii din 
copii sînt „zoologi“, alții „agronomi“, 
împreună au făcut în vacantă o ex
cursie la Cisnădioara, au vizitat o

PIONIERI
crescătorie de iepuri și o gospodărie 
de stat unde au văzut cum se face 
mulsul electric al vacilor. Ei au și 
preocupări diferite; sînt pionieri talcn- 
tati, care frecventează școala populară 
de artă, alții sînt mari iubitori de sport. 
Dar colectivul lor este atît de unit, în- 
cît aceasta le dă posibilitatea să orga
nizeze împreună serbări, să se dis
treze împreună tot așa cum și învață 
împreună.

Nu există nimic mai greșit ivitru 
un instructor decît a frîna inițiativa 
creatoare, spontaneitatea copiilor, a în
cătușa activitatea pionierilor în tipa
rele strimte, absurde ale lipsei de ima
ginație și de înțelegere pentru dorin
țele specifice vîrstei lor. Rezultatul 
unei asemenea atitudini este de obicei 
transformarea grupei dintr-un colectiv 
viu într-o subdiviziune formală a de
tașamentului. Nu este un secret pen
tru nimeni că, din această cauză, în 
momentul de fată există în școlile 
noastre multe asemenea grupe care 
se întrunesc doar cu ocazia alegerilor 
sau atunci cînd primesc în mod spe
cial saicini din partea instructorului.

O metodă bună pentru activizarea 
grupelor pionierești este și întrecerea 
în cadrul detașamentului și a! unității 
pentru titlul de „cea mai bună grupă 
din școală“. Spiritul de întrecere va 
mări exigenta colectivului fată de fie
care membru al său, va spori intere
sul pentru îndeplinirea sarcinilor, sti- 
mulînd inițiativa și combativitatea 
copiilor.

Este bine ca |a forța colectivului 
grupei să facă apel și profesorul diri
ginte, deoarece aceasta va mări auto
ritatea și prestigiul grupei și va con
tribui mult la instaurarea în detașa
ment și în clasă a unei atmosfere de 
muncă.

In cadrul activului pionieresc au un 
rol însemnat președinții de grupă. Ei 
sînt pionierii cei mai iubiți de copii, 
inteligenti și activi, iar rolul lor este 
deosebit de important. Orice sarcină 
trasată de colectivul de conducere al 
unității trebuie transmisă pionierilor 
numai prin președinții de grupă. In 
acest fel, ei vor putea să-i controleze 
pe pionieri asupra felului cum și-au 
îndeplinit sarcinile, se vor simți răs
punzători pentru activitatea grupei pe 
care o conduc și vor face totul ca a- 
ceasta se fie fruntașă. La rîndul lor, 
colectivele de conducere ale detașa
mentelor trebuie să urmărească îndea
proape activitatea grupelor, să ceară 
președinților să încredințeze^ sarcini 
fiecărui pionier.

Instructorii au nevoie, în munca lor, 
de sprijinul permanent al comitetelor 
organizațiilor de bază U. T. M. și al 
activiștilor comitetelor raionale și oră
șenești, au nevoie de o îndrumare în 
problemele de conținut ale muncii pio
nierești. Legătura activiștilor cu in
structorii nu trebuie să existe numai 
atunci cînd acestora din urmă li 
se cere să trimită toboșari și 
trompetiști sau delegații de salut la 
adunările festive. O astfel de legătură 
nu poate desigur contribui nicidecum 
la îmbunătățirea muncii unității. Este 
nevoie ca activiștii să-i viziteze pe 
instructori mai des, să-i lămurească 
cum să se apropie de fiecare copil, să-i 
ajute să pătrundă în miezul colectivu
lui de copii, să le cunoască preocupă
rile și năzuințele și să-i ajute să și le 
îndeplinească. Nici un moment nu tre
buie uitat că de activitatea ce se va 
desfășura în cadrul grupei depinde în 
cea mai mare măsură succesul mun
cii pionierești.

în cinstea Congresului partidului
Hotârîri și fapte

Aveau păreri deosebite. Primul, Constan
tin Tănăsoiu, spunea că însămînțările pot fi 
terminate în 20 de zile Celălalt, Ilie Popescu, 
susținea că se pot termina și în zece. Primul 
e președintele sfatului popular din Braloș- 
tița. regiunea Craiova. iar cel de al doilea 
— tehnicianul agronom

Și așa cum se intîmplă ori de cîte ori cei 
doi se consultă asupra problemelor ce le au 
de rezolvat și de data aceasta au ajuns la 
același punct de vedere Tnsămîntările tre
buie terminate în cel mai scurt timp și pen
tru aceasta trebuie să fie folosit din plin 
timpul prielnic. Au hotărît deci ca spriji 
nindu-se pe deputății comunali, să mobili
zeze toti țăranii muncitori din comună la 
căminul cultural și să le vorbească despre 
sporul de recoltă pe care-1 pot obține dacă 
însămîntează la timp și dacă, la această 
treabă, folosesc o sămînță bună, selecțio
nată și tratată.

A doua zi. fiecare familie din Braloștita 
a fost- reprezentată de cîte cineva la aduna
rea ce a avut loc la căminul cultural Le-au 
vorbit oamenilor Constantin Tănăsoiu, pre
ședintele sfatului popular și Ilie Popescu, 
tehnicianul agronom. Tot din ziua aceea a 
început să funcționeze în curtea sfatului 
popular un trior. Mai precis, s-a deschis un 
centru de selectare și tratare a semințelor. 
Veneau aci oamenii cu sămînta de grîu, o 
triorau și apoi porneau cu ea la cîmp. Ca și 
anul trecut, Gheorghe Mirea. fruntaș al re
coltelor bogate, a ieșit primul la muncă și a 
însămînțat 1,75 ha. cu grîu. Vrea omul ca 
și în anul ce vine să fie tot fruntaș al re
coltelor bogate. După ce a terminat însă- 
mîntările, Gheorghe. Mirea a împrumutat 
plugul lui și lui Antonie Giurea, pentru ca 
și el să poată pune la vreme sămînța sub 
brazdă.

De cîteva zile în Braloștita se însămîn
tează de zor. Au însămîntat pînă acum 
Gheorghe Sîrbu, Marin Sîrbu, Constantin 
Stoian, Păun Stănășel, Dumitru Prunoiu și 
încă mulți alții.

Corespondent 
LUCIAN ZATTI

întrecerea cooperatorilor 
de la „Metalurgica-Cluj“

CLUJ (de la corespondentul nostru). — 
Muncitorii tineri și vîrstnici de la coopera

tiva „Metalurgica" din Cluj obțin succese în
semnate în întrecerea socialistă ce se desfă
șoară în cinstea celui de al doilea Congres 
al partidului Ei s-au angajat ca în prima 
decadă a lunii noiembrie să termine planul 
valoric pe acest an și să realizeze în ace
lași timp beneficii peste plan în valoare de 
250.000 lei. In această întrecere cele mai 
bune rezultate le-a obtinut pînă acum bri
gada de tineret condusă de Gavril Cosma. 
Zilnic brigada obține o depășire de normă 
între 45 și 50 la sută executînd în același 
timp lucrări de bună calitate la repararea 
motoarelor Diesel. Dintre membrii brigăzii, 
Gavril Cosma și Simion Tămaș își depă
șesc zilnic norma cu peste 140 la sută.

Paralel cu succesele brigăzii de tineret 
de la secția motoare Diesel muncitorii tineri 
și vîrstnici din celelalte secții dau și ei viață 
angajamentelor luate în cinstea Congresului 
partidului Astfel muncitorii de la secția 
turnătorie de fontă își depășesc zilnic pla
nul cu cel puțin 25 la sută, iar brigada de 
sudori, condusă de Sălăjan Florea, a termi
nat înainte de termen repararea a 24 tu
buri de oxigen.

Angajamentele 1 
{tinerilor de la uzinele{ 

„23 August“ 
din Capitală

Gheorghe, vor realiza 170.000 
lei economii prin valorificări 
de deșeuri, prin inovații și 
raționalizări — economii ce 
se vor alătura celor 8.320.000 

lei beneficii peste plan pe 
care s-a angajat întregul 
colectiv să le realizeze.

...Pentru a contribui la 
realizarea sortimentelor, ti
neretul va suda 30 de cis
terne și 15 cazane Suho, va 
confecționa 20 de bormașini 
cu aer, va contribui la rea
lizarea a două compresoare 
D. 15, a agregatelor pentru 
M.T.Z.-Banloc, a cajelor de 
la laminor și a reductorului 
pentru uzinele „Nicolae 
Cristea" din Galați, a unui 
motor de 1000 cai putere...

Unora dintre tineri, multe 
din aceste angajamente le 
erau cunoscute. Doar de la 
ei porniseră propunerile. In
ginerul Sebeșan Nicolae, se
cretarul organizației de 
bază U.T.M al secției meca
nică retrăiește acum ceasu
rile în care tinerii din sec
ție consultîndu-se cu tova
rășul Mereută Victor, secre
tarul organizației de partid 
și cu șeful secției tovarășul 
Aramă Cezar, sau hotărît să 
facă singuri cele două com
presoare D. 15, cazanele și 
reductorul pentru uzinele 
„Cristea Nicolae“, agregatele 
pentru M.T.Z.-Banloc și 
multe altele.

— ...vom colecta 200.000 
kg. fier vechi — se aude 
în continuare vocea tovară
șului Ștefănescu — vom 
elabora 7 propuneri de ino
vații și două raționalizări...

.. Vom extinde aplicarea 
metodei Covaliov la două 
echipe cu 31 de tineri și 
vom organiza 18 demonstra
ții practice privind aplica
rea metodelor Lidia Corabel- 
nikova, Ciutkih, Bîkov și 
Bortkevici și a inițiativei lui 
Constantin Vasilache...

Adunate într-un tot uni
tar, angajamentele tinerilor 
din toate secțiile au consti
tuit acest angajament glo
bal, exprimînd dragostea tu
turor pentru iubitul nostru 
partid.

La tribună au apărut și 
alți vorbitori: Toader Stelia- 
na, fruntașă în producție la 
secția motoare, Teodoru Du
mitru, secretarul organiza
ției de bază U.T.M. de la 
turnătorie, Vasilescu Ale
xandru, secretarul organiza
ției de bază U.T.M. de la 
secția cazane, Avătășiței Ion, 
de la aparataj și alții.

Ei au vorbit despre anga
jamentele tinerilor din sec
țiile în care lucrează, despre 
faptul că sînt hotărîti să 
lupte pentru realizarea lor. 
arătînd că aceste angajamen
te s-au născut din dorința ti
nerilor de a-și manifesta re
cunoștința fată de tot ce le-a 
dat partidul...

Ca ei gîndeau toti cei de 
față.

CARANF1L MIHA1

mai mare producție obținută pînă tn pre
zent. In primele 26 de zile ale lunii octom
brie cuptoarele electrice au dat cu 16 la 
sută mai mult oțel, iar cuptorul Siemens 
Martin a dat cu 6 la sută mai mult oțel. 
Din numeroasele șarje realizate la cuptorul 
Siemens Martin, 95 de șarje au fost elabo
rate după metoda șarjelor rapide. Numai 
echipa maistrului oțelar Aurel Moldovanu 
a elaborat în această perioadă 35 de șarje 
rapide.

crat mai tntîi la mina Arșița iar mai apoi 
la mina Oița, unde muncește și acum. El 
a pătruns adine tainele mineritului. Pentru 
rezultatele deosebite obținute în muncă a 
fost distins cu insigna de „Miner fruntaș" 
și decorat cu Medalia Muncii. Brigada pe 
care o conduce aplică cu succes metoda so
vietică — darea găurilor tn formă de 
pungă, ceea ce permite brigăzii să scoată 
însemnate cantități de minereu din adtncu- 
rile pămtntului, peste plan.

Tn cinstea zilei de 7 Noiembrie șl a Con
gresului partidului, membrii brigăzii s-au 
angajat să obțină zilnic o depășire a pla
nului de 50 la sută. Brigada realizează și 
depășește zilnic angajamentul luat.

De curînd, utemistul Ciofu Nicolae a fost 
primit tn rîndul candidaților de partid.

Mărturie a dragostei fată de partid
Mitingul de ieri al tineri

lor de la uzinele „23 Au
gust" din Capitală n-a ținut 
mai mult de 15 minute (în 
pauza de la orele 10) —
timp suficient ca aceștia 
să-și spună cuvîntul cu pri
vire la ceea ce au hotărît 
să realizeze în cinstea ma 
rilor sărbători care se apro
pie.

Găzduind această însufle
țită adunare a tineretului, 
hala mecanică și-a astîmpă- 
rat zgomotul obișnuit, lă- 
sînd să se împrăștie clare, 
din cele cîteva difuzoare, 
vocea tovarășului Dumitraș- 
cu Florian membru al co
mitetului U.T.M. care a des
chis mitingul.

— A devenit o bună tra
diție pentru tinerii uzinei 
noastre de a cinsti marile 
sărbători printr-o muncă 
mereu mai încordată...

Printre strunguri și rabo- 
teze, tinerii care umpluseră 
sala ascultau cuvintele a- 
cestea, încuviințînd tăcuți.

Tovarășul Ștefănescu Gh. 
membru al comitetului 
U.T.M. pe uzină a citit apoi 
angajamentele tinerilor mun
citori de la „23 August“ în 
cinstea zilei de 7 Noiem
brie și a celui de al Il-lea 
Congres al P.M R.

— Tinerii uzinei „23 Au
gust" vor contribui, alături 
de vîrstnici. Ia realizarea 
producției globale anuale în 
proporție de 110 la sută, la 
realizarea productiei-marfă 
la preț de vînzare cu ridi
cata în proporție de 102 la 
sută, la creșterea producti
vității muncii cu 2 la sută 
față de cifra planificată...

...tinerii — vorbește mal 
departe tov. Ștefănescu

Succesele oțelarllor
Manifestîndu-și atașamentul pentru parti

dul clasei muncitoare, colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingineri de la uzinele 
„Industria Sîrmii“ din Cimpia Turzii luptă 
pentru a depăși în cinstea celui de al doilea 
Congres al Partidului Muncitoresc Romîn 
cei mai ridicați indici ai producției și pro
ductivității muncii atinși vreodată. Oțelarii, 
care dețin Steagul roșu de oțelărie frun
tașă pe țară, au realizat în această lună cea

Mereu mai mult mangan
Bistrița tumultuoasă își poartă apele la 

vale spre Șiret. Străjerii ei, munții din 
preajmă, ascund minereuri necesare indus
triei noastre socialiste.

Cu ani în urmă, tn unele comune din 
regiunea Suceava, populația romînă și ger
mană a tnuățat tainele mineritului, scoțind 
la suprafață cu mijloace rudimentare man- 
ganul necesar la fabricarea oțelului.

Tn anii puterii populare, minele de man
gan din această parte a țării au cunoscut 
o mare dezvoltare. S-au adus aici mașini 
noi, compresoare, perforatoare și locomotive 
Diesel.

Sute de tineri au tnvățat meseria de mi
ner, atît de prețuită tn (ara noastră. Tt- 
nărul Ciofu Nicolae este absolventul pri
mei promoții a unei școli profesionale mi
niere. De atunci au trecut cîțiva ani. 
După absolvirea școlii, Ciofu Nicolae a lu

Schimb de onoare 
la Vițeul de Sus

BAIA MARE (de la corespondentul nos
tru).

De curînd, Ia I.F.E.T.-Vișeul de Sus, a avut 
loc cel de al doilea schimb de onoare în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie și a celui de al 
doilea Congres al partidului La schimbul 
de onoare au participat peste 120 de mun
citori tineri și vîrstnici.

în această zi s-a evidențiat în mod deo
sebit utemistul Andreica Vasile, tractorist, 
care a transportat pe distanta de 1 km., 30 
metri cubi de bușteni peste plan.

De asemenea s au evidențiat utemiștii 
Ulici Gheorghe al Floarei și Ulici Gheorghe 
al lui Gheorghe, care au fasonat 16 steri de 
lemn în loc de 6 steri.

Dintre toți corhănitorii-fasonatori, tînă-* 
rul Vasile Berciuc a depășit planul de lucru 
cu 130 la sută, depășire record în această 
regiune la corhănit și fasonat.

Se stringe rodul viei
ARAD (de la corespondentul nostru). —; 

La gospodăria agricolă de stat din Zăbrani 
raionul Lipova, se desfășoară intens munca 
de culegere a rodului bogat al viei. Din cele 
397 hectare de vie, pîflă zilele trecute a fost 
culeasă o suprafață însemnată. De aseme
nea, în gospodărie se face intens vinifica- 
tia pe varietăți de struguri.

Din cele cinci centre, fruntaș în întrecere 
este cel de la secția Neudorf. care a termi
nat vinificația. Tn această muncă fruntași 
pe gospodărie sînt: Eva Bauer pivnicieră 
ia secția Zăbrani, care, datorită preocupării 
sale deosebite, a făcut ca la acest centru 
să se vinifice zilnic 25.000—30 000 kg. stru
guri — în loc de două vagoane cît era pla
nificat. De asemenea, realizări deosebite 
au obținut în creșterea procentului de alcool 
din vin. cu ajutorul fermenților naturali și 
brigadierul viticol Boris Nemțeanu de la 
secția Cosvăsinț.

Cu fiecare tractor — 
1000 hantri anual

Mecanizatorii din regiunea Constanta au 
folosit în acest an cu mai muită chibzuială 
mașinile și tractoarele și au executat lucrări 
de bună calitate

în fruntea întrecerii pentru obținerea unul 
randament înalt pe tractor se situează trac
toriștii de la S.M T Remus Opreanu. Aproa
pe toți membrii brigăzii a 9-a au realizat 
cîte 1.000 de hantri pe tractor, iar unii au 
și depășit acest angajament. Tractoristul 
Vasile Saloineia a realizat cu tractorul său 
un volum de lucrări de 1 230 de hantri față 
de 334 de hantri planificați.

întreaga brigadă a realizat 5.300 de han
tri față de 2.040 de hantri planificați pentru 
acest an.

Pentru a obține acest randament, meca
nizatorii au folosit agregate formate din- 
tr-uri cultivator și o semănătoare la un sin
gur tractor sau de cîte două semănători la 
un singur tractor și au asigurat la timp în
grijirea tehnică a mașinilor. Astfel, trac
toarele brigăzii au lucrat din primăvară și 
pînă acum fără nici o reparație generală.

Și în alte brigăzi de la S.M.T.-Remus 
Opreanu sînt numeroși tractoriști fruntași. 
Se apropie de realizarea celor 1.000 de han
tri de tractor mecanizatorii Nicolae Panțîru, 
loan Sandu, Ioan Petac, Aurel Pașcă și 
alții. Pină acum 35 de tractoriști au reali
zat planul campaniei de toamnă, iar peste 
20 au îndeplinit sarcinile planului anual.

Pretutindeni, în S.MT.-urile din regiune 
mecanizatorii se străduiesc să realizeze un 
volum de lucrări de cel puțin 1.000 de han
tri de fiecare tractor. Tractoriștii Dumitru 
Ciuc de la S.M.T. Cobadin, Dumitru Fota 
de la S.M.T. Hagieni au realizat aproape 
cîte 950 de hantri pe tractor, Valeriu Cio- 
banu de la S.M.T.-Topraisar aproape 940 
de hantri, iar Ștefan Chirică de la S.M.T.- 
„23 August" aproape 920 de hantri.

Responsabilii
de brigăzi-pe recepție!

Primele stații de radio 
emisie-recepție în S.M.T.-urile 

noastre
Un tînăr a dat fuga la telefonul sfa- 

Î? tului popular din comuna Arțari.
< — Alo Lehliule, aci șeful brigăzii a

> Vll-a S.M.T. Dă-mi te rog stațiunea. 
z Cum? Nu poți? Tovarășă, surioară, as- 
< cultă-mă, nu mă lăsa...

M Flăcăul a r\ai mormăit ceva, apoi a 
?z lăsat încet receptorul jos. Peste cîteva
<< minute el îl rugă pe telefonistul sfatu-
S> lui popular să transmită la S.M.T. Să- 
>> rulești că ar avea nevoie urgentă de 
<< piese de schimb pentru niște tractoare
Sx care stau. Apoi a alergat înapoi la bri- 
>? gadă.
<< După amiază sfatul popular din Arțari
xx a obținut Lehliu. Lehliul a cerut Bucu- 
>> reștiul. Acesta a sunat Fundulea — apoi
« Pîrlita și abia a doua zi nota telefonică
xx a ajuns la S.M.T. Sărulești.
>> Ce-o mai fi „transmis" telefonistul din
« Arțari, precis nu se știe. Dar a doua zi
<x a sosit în comună o mașină cu benzină 

șl motorină pentru brigada de tractoriști.
« Bieții băieți s-au apucat, cu mâinile de
x< cap. Au dat să fugă din nou la telefon
$> apoi s-au răzgîndit. Cine știe cînd or

să le dea „surioarele" legătura. Așa se 
xx Intîmplă uneori...

Nu va trece bine o oră și „comanda" pe care o face acum responsabilul brigăzii 
a 5-a de tractoriști va sosi la destinație.

Dispecerul stației a trecut pe recepție. Peste cîteva clipe, indicațiile sale vor zbura 
în eter la zeci de kilometri.

...Un contact, un beculeț a clipit de 
cîteva ori și semnalul a fost lansat pe 
zeci de kilometri. Vocea dispecerului 
s-a auzit limpede repetlnd de cîteva ori: 
Responsabilii de brigăzi — pe recepție... 
Responsabilii de brigăzi — pe recepție. 
Directorul vrea să stea de vorbă cu voi... 

La 7 fix începem . Anoi utemistul Suciu 
Nicolae adaugă încet privind discret 
spre ușă:

„Alo — Paicu... Vedeți că șeful are de 
gtnd să vă frece... Responsabilii de bri
găzi pe recepție... Mline la 7 fix avem 
conferință".

...Un semnal a răsunat tn difuzorul de 
pe masă:

— ,Alo S.M.T.-ul? Alo dispecerul? 
Aici a 5-a. Treci pe recepție...".

Tn cîteva clipe Suciu a notat „co
manda" lui Dumitru Stoian, responsabi
lul de la a 5-a din Polcești: motorină, 
valvolină, benzină. A dat apoi legătura 

șefului cu brigăzile și a alergat la meca
nicul șef cu notița de comandă.

Peste cîteva minute, „șeful statului 
maior", cum este numit mecanicul șef 
Mihai Gherman, a înmtnat șoferului de 
pe autocamionul „Molotov" ordinul de 
transport.

Am profitat de această ocazie pentru 

a vedea ce se tnttmplă la una din sta
țiile de radio emisie-recepție ale brigăzi
lor S.M.T.-ului din Sărulești.

Pe drum, dispecerul ne-a vorbit despre 
stație. Aparatul emite și recepționează 
pe o distanță de zeci de kilometri. Tn re
ceptorul aparatului ca și tn difuzorul 
alăturat, cuvintele se aud clar cu tonali
tate. Aceste aparate stnt folosite pe scară 
largă in S.M.T.-urile, colhozurile și sov
hozurile sovietice.

Dar iată ..blocul" tractoriștilor din 
brigada a 5-a. Băieții stnt pe teren. Pla
nul este pe terminate. Aproape 800 de 
hectare au fost arate. Numai Dumitru 
Stoian așteaptă tn drum mașina S.M.T.- 
ului.

Pe vagonul-dormitor, „blocul" cum tt 
spun băieții, este fixată o antenă. Aci 
trebuie să fie și stația. Tntr-adevăr, pe 
o măsuță stau aparatele, darul oameni
lor sovietici pentru tractoriștii din Ro
mi nia.

Astfel de aparate au început să tic 
instalate și în alte S.M.T.-uri din țară. 
Ele își vor aduce aportul la perfecționa
rea tehnică și la dezvoltarea stațiunilor 
noastre de mașini și tractoare.

Ne întoarcem din nou la S.M.T. Dis
pecerul recepționează zîmbind o depeșă. 
E o convorbire neoficială. Florica. bucă
tăreasa de la brigada a li-a îl caută pe 
tractoristul Gheorghe Jalbă..

Dispecerul a trecut pe emisie. A făcut 
legătura cu aparatul de radio „Baltica" 
și pe zeci de kilometri 8 brigăzi de trac
toriști ascultă valsurile lui Strauss.

Foto: EUGEN CSIKOȘ



Pe marginea plenarei comitetului raional U. T. M. Timișoara VEȘTI BUNE
Să muncim cu

bogate din

Plenara comitetului raional U.T.M. Timi
șoara, care a avut loc nu de mult, a dezbă
tut, printre altele, problema creșterii rînduri- 
lor U.T.M. și a întăririi legăturilor ei cu ma
sele largi ale tineretului. Atît în darea de 

. seamă cît și în discuțiile participanților a 
fost relevat faptul că rezultate bune în creș
terea rîndurilor organizației au obținut în
deosebi acele comitete U.T.M. care au antre
nat atît în producție cît și la activitatea cul
turală și sportivă alături de utemiști și pe ti
nerii neîncadrați în organizație, și care s-au 
ocupat de educarea acestor tineri.

Din păcate, în raionul Timișoara sînt încă 
multe organizații de bază care nu țin o 
strînsă legătură cu întreg tineretul din între
prinderea sau satul respectiv, nu-1 antrenea
ză in diverse acțiuni educative, obștești și 
din această cauză nu-și lărgesc rîndurile, nu 
primesc noi membri .în organizație.

Să luăm, de exemplu, organizația de bază 
U.T.M. din gospodăria agricolă colectivă din 
comuna Biled. In această mare gospodărie 
colectivă „sînt mulți tineri care nu-s membri 
ai U.T.M. Tottlși. timp de 6 luni organizația 
U.T M. nu a primit in rîndurile sale nici un 
nou membru. Oare din ce cauză ? Dacă este 
adevărat că primirea de noi membri oglin
dește toate laturile activității organizației de 
bază, grija ei pentru educația fiecărui tî- 
n r — atunci nu este greu să găsim răspun
sul. Organizația din această gospodărie nu 
s-a ocupat de această problemă. Comitetul 
o'ganizației de bază s-a ocupat superficial 
chiar și de educația utemiștilor; nu este tn- 
timplător că unii utemiști s-au eschivat de 
la muncă, său au dat un slab randament în 
perioada cînd a fost la ordinea zilei strîn- 
gerea grabnică a recoltei 
acest an.

Ce atracție să simtă tinerii 
n?a organizație de bază? Nu

spre o aseme- 
este întîmplă- 

tor, așa cum a arătat la plenară tov. Qh. 
Avram, că unii tineri colectiviști s-au adre
sat comitetului organizației U.T.M. a comu
nei, cerlnd să-i primească în organizația lor.

Biroul comitetului raional nu putea să nu 
știe că această organizație diebază, ca șt cele 
din G.A.C. Parța, comuna Ianova etc. nu pri
mesc de luni de zile nici un membru în or
ganizație. Dar membrii biroului raional s-au 
mulțumit doar să constate că situația este 
proastă și n-au luat nici un fel de măsuri 
pentru curmarea .acestei stări de lucruri.

Participanții la plenară au criticat biroul 
comitetului raionali pentru faptul că a negli
jat și o altă importantă latură a muncii or
ganizației noastre : munca politică în rîndul 
tinerelor fete, atragerea lor la activitatea or
ganizației. De plidă, la concursurile sportive 
ale tineretului care au avut loc în cinstea 
Festivalului, fetele n-au reprezentat nici zece 
la sută din numărul participanților. De 
sigur, în atragerea fetelor, mai ales a celor 
de la țară, la activitatea sportivă (ca și la 
alte activități inițiate de U.T.M.) e nevoie de 
multă răbdare, de o muncă de convingere 
asiduă, de o luptă continuă împotriva diferi
telor prejudecăți. Dar tocmai aceasta este 
sarcina organizațiilor U.T.M.

In unele organizații de bază — s-a ară
tat la plenară — utemistele, după ce se că
sătoresc se îndepărtează treptat de activi
tatea organizației, nu participă la adunări, 
se rup de colectivul de care erau atît de 
legate înainte. Pe de altă parte, unii tineri, 
chiar și utemiști, își îndepărtează soțiile de 
la orice activitate obștească sub pretextul 
„treburilor gospodărești“. Aceasta este o

principalele sarcini ale marxiștl-

programatice formulate 
carte au constituit un

de Lenin 
adevărat

apropia 
care le 
în însu- 
de dra- 
care se

6) ani de la crearea „Uniunii de luptă pentru eliberarea clasei muncitoare“

Primul germene al partidului 
marxist revoluționar

„Uniunea de luptă pentru eliberarea clasei 
muncitoare" din Petersburg, creată și con
dusă de V. I. Lenin, a intrat în istoria miș
cării de eliberare a proletariatului ca primul 
germene serios al partidului revoluționar, 
bazat pe mișcarea muncitorească.

„Uniunea de luptă” apare și își desfășoară 
activitatea în ultimii ani ai secolului trecut 
cînd capitalismul trecea în ultimul stadiu 
al dezvoltării sale, în stadiul imperialist și 
cînd se punea la ordinea zilei revoluția pro
letară nu numai ca chestiune teoretică, dar 
și ca o chestiune a practicii imediate. Aceas
tă situație făcea necesară făurirea unui par
tid marxist de tip nou, capabil să conducă 
clasa muncitoare la revoluție, partid radi
cal deosebit de partidele reformiste ale In
ternaționalei a Il-a. Pentru înfăptuirea aces
tei mărețe sarcini V. I. Lenin și-a consa
crat toate forțele sale încă din tinerețe.

bupă o activitate revoluționară de cîțiva 
ani, la 31 august 1893 Lenin sosi la Peters
burg, care era pe atunci centrul activității 
politice din Rusia.

în urma activității de răspîndire a marxis
mului, depusă timp de zece ani de grupul 
plehanovist „Eliberarea muncii“, au apărut 
în Rusia și în deosebi la Petersburg o serie 
de grupuri și cercuri marxiste. Propagarea 
marxismului nu 'depășea cadrul îngust al 
acestor cercuri. Marxiștii din Petersburg 
cunoșteau lucrările lui Marx dar n-au încer
cat să aplice învățătura marxistă la condi
țiile Rusiei. Cercurile marxiste erau rupte 
de mișcarea muncitorească, de frămîntările 
și lupta muncitorilor din fabrici.

Deși tînăr — n-avea decît 23 de ani — 
Lenin era deja un marxist format, cu cunoș
tințe multilaterale și cu o anumită expe
riență în activitatea revoluționară. Sub con
ducerea sa activitatea cercurilor marxiste 
începe să se schimbe radical. Lenin orien
tează pe marxiști spre înfăptuirea țelului 
său- principal — crearea unui partid revo
luționar al proletariatului.

Lenin considera că condiția de bază pen
tru făurirea partidului este înarmarea ideo
logică a revoluționarilor ruși, zdrobirea na
rodnicismului și a tuturor tendințelor și cu
rentelor oportuniste din mișcarea muncito
rească. De aceea, el a pus în fața marxiști
lor din Petersburg sarcina însușirii profunde 
a teoriei revoluționare. Lenin era încă de pe 
atunci un adversar neîmpăcat al dogmatis
mului și bucherismului. El cerea revoluțio
narilor să nu învețe pe de rost concluziile 
învățăturii marxiste, ci să-și însușească esen
ța marxismului, să studieze permanent rea
litatea și să-și determine activitatea ținînd 
cont de cerințele realității. Această învățătu
ră leninistă este pe deplin valabilă și astăzi 
mai ales pentru tineret căruia i se cere să

Scintela tineretului“
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întreg tineretul
urmare a înțelegerii nejuste a problemelor 
căsniciei. In loc să combată această men
talitate înapoiată, în loc să militeze ca ti
nerii care s-au legat prin căsnicie (dar care 
n-au încetat de a fi tineri) să-și continue 
activitatea în cadrul organizației — să mun
cească, să învețe, să se distreze împreună 
—• unele comitete U.T.M. și chiar unii acti
viști ai comitetului raional au încercat să 
„rezolve“ în mod birocratic cazul utemiste- 
lor care „nu activează" prin excluderea lor 
din organizație. De pildă, organizațiile de 
bază U.T.M. din comuna Orțișoara, în timp 
de o săptămînă au exclus din U.T.M. trei 
fete pe motiv că sint căsătorite și „nu acti
vează“. Și toate acestea s-au întîmplat 
tocmai în timpul cît a stat în această co
mună tov. Enache Florica, instructor al co
mitetului raional !

Participanții la plenară au arătat că ex
periența bună a unor organizații de bază 
ca cele din S.M.T. Genei, G.A.C. Jimbolia, 
comuna Sinandrei în creșterea rîndurilor 
U.T.M. prin antrenarea tineretului la mun
cile de folos obștesc, la activitatea cultural- 
artistică etc. trebuie extinsă și în celelalte 
organizații de bază.

★
La plenară ș-au făcut numeroase propu

neri cu privire la îmbunătățirea muncii po
litice de masă în rîndul tineretului ,care au 
fost concretizate apoi în planul de măsuri 
al comitetului raional. Printre altele, planul 
prevede îmbunătățirea activității brigăzilor 
de tineret din industrie și din sectorul so
cialist al agriculturii, pentru ca ele să de
vină bune colective de muncă, de educație. 
Pentru atingerea acestui scop comitetul ra
ional va organiza consfătuiri ale brigăzilor 
fruntașe din raion ; organizațiile U.T.M. din 
S.M.T. și G.A.S., sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, vor edita în campania agri
colă de toamnă foi volante în care vor a- 
nunța .rezultatele întrecerii între brigăzile 
de tractoriști, aplicarea unor noi metode de 
muncă etc.

Pentru reușita campaniei agricole de 
toamnă —- comitetul raional va organiza 
asemenea acțiuni ca: „Săptămînă căratului 
gunoiului la cîmp", luarea sub patronajul or
ganizațiilor U.T.M. a unor centre de tra
tare și selecționare a semințelor etc. — la 
care organizațiile U.T.M. vor mobiliza ma
sele largi ale tineretului.

Plenara a obligat biroul comitetului raio
nal să ajute organizațiile U.T.M. în an
trenarea tinerilor neutemiști la activitatea 
formațiilor de artiști amatori și a colecti
velor sportive precum și la concursul de 
citit literatură „Iubiți cartea“, pregătindu-i 
astfel pentru intrarea în organizație.

Participanții la plenară au cerut biroului 
raional să acorde o atenție deosebită atra
gerii fetelor în organizație, educării utemis- 
telor și tinerelor în spiritul moralei comu
niste. In această privință, așa cum au ară 
tat mai mulți vorbitori, biroul raional tre
buie să studieze situația din fiecare orga
nizație de bază și să ajute comitetelor 
U.T.M. să găsească cele mai potrivite forme 
de muncă cu tineretul. Printre altele s-a 
propus discutarea la adunările organizației 
a problemelor căsniciei, organizarea unor 
activități la care tinerii căsătoriți să parti
cipe împreună etc.

Comitetul raional va trebui să lupte pen
tru traducerea în viață a hotărîrilor adop
tate, întîmpinînd cu noi succese în muncă 
cel de al II-lea Congres al partidului.

ȘT. NEKANIȚKI

studieze cu seriozitate, să lege permanent 
teoria de practică, să aplice creator cele în
vățate.

O mare importanță pentru clarificarea 
ideologică a marxiștilor ruși și pentru crea
rea partidului a avut cartea lui Lenin „Ce 
sînt prietenii poporului și cum luptă ei îm
potriva social-democrațiîor apărută în 
vara anului 1894. In această carte Lenin a 
zdrobit din punct de vedere ideologic na
rodnicismul, a trasat calea de luptă a cla
sei muncitoare indicînd rolul ei ca forța re
voluționară cea mai înaintată a societății, a 
elaborat ideea alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea, sub conducerea clasei muncitoare 
și a fixat 
lor ruși.

Sarcinile 
în această 
program de activitate pentru „Uniunea de 
luptă“.

Paralel cu elaborarea programului revolu
ționar al marxiștilor, Lenin desfășura o in
tensă activitate de propagare a marxismu
lui în cadrul cercurilor muncitorești. El în
suși conducea cîteva cercuri, fiind un exem
plu de propagandist.

Din această activitate de propagandist a 
lui Lenin au mult de învățat mai ales tine
rii noștri propagandiști. Lenin se 
prietenește de elevii cursurilor pe 
conducea și îi îndruma îndeaproape 
șirea teoriei marxiste. El se bucura 
gostea fierbinte a muncitorilor cu 
ocupa în cadrul cercurilor. Lecțiile și discu
țiile pe care le ducea cu muncitorii au ră
mas adînc întipărite în mințile acestora 
Amintindu-și de munca de propagandist al 
învățăturii marxiste depusă de Lenin în 
cercuri, muncitorul Babușchin scria : „Lec
torul ne expunea această știință verbal, fără 
însemnări, căutînd adesea să provoace sau 
obiecțiile noastre sau dorința de a începe 
discuții. Ne stimula atunci, punînd pe unul 
să dovedească celuilalt justețea punctului 
său de vedere în chestiunea dată. Astfel lec
țiile noastre aveau un caracter foarte viu, 
interesant... Toți eram mulțumiți de aceste 
lecții și veșnic admiram inteligența lecto
rului nostru”.

Subliniind însemnătatea muncii teoretice 
Lenin considera că este în același timp ne
cesar de a o împleti cu activitatea practică- 
organizatorică. El a pus în fața marxiștilor 
ruși sarcina de a trece de la propaganda în 
cercuri restrînse de muheitori la agitația po
litică de masă pentru a pune capăt rupturii 
care exista între activitatea marxiștilor și 
mișcarea muncitorească. învățătura leni 
nistă despre necesitatea îmbinării teoriei cu 
practica, a aplicării celor învățate din cărți 
în viața de toate zilele are o mare însemnă
tate în perioada luptei pentru construirea so
cietății. socialiste, Partidul nostru îndeamnă 
pe oamenii muncii, tineretul, să studieze cu 
profunzime geniala învățătură marxist-leni- 
nistă și să folosească cele învățate în lupta

Caravana cinematografică nr. 4 a regiunii 
Bacău a făcut un turneu, deplasîndu-se în 
majoritatea comunelor din raionul Buhuși. 
Țăranii muncitori din comunele: Cîndești, 
Rediu, Borlești, Ruseni, MastaCăn și altele, 
au avut cu aceasta ocazie, prilejul să vizio
neze interesantul film sovietic „Un pichet 
în munți". Filmul a fost vizionat de un nu
măr de peste 2.000 spectatori.

Corespondent
TACHE VASILACHE

Orchestra de mandoline și balalaici a că
minului cultural „Alexandru Ion Cuza“ sub 
conducerea utemistului Ioan S. Ion a prezen
tat un program — deosebit de frumos — 
de melodii sovietice și romînești la studioul 
central al stațiilor de radioamplificare din 
orașul PIoeșfi. Și-au dat concursul soliștii 

Ște- Stan Ion, Vîntuleac Tatiana, Bogdan 
fania și alții.

Curînd, această orchestră va pleca în 
neu prin satele și comunele regiunii, 
cum și la sanatoriul Moroieni și în 
locuri.

tur- 
pre- 
alte

Corespondent
PETRE N. GHEORGHE

întotdeauna începerea anului de învăță- 
mînt aduce bucurii școlarilor. Printre elevii 
din comuna Coșerenii de Sus, raionul Cra- 
iova, anul școlar 1955—1956 a avut însă o 
însemnătate deosebită, Noul an a început în- 
tr-o 
noul 
prin 
tară.

școală nouă. Compus din 14 camere, 
local a fost construit cu banii strînși 

autoimpunere cît și prin muncă volun-

Corespondent
ION P. DUMITRESCU

A apărut
Lupta de dasâ

organ teoretic și politic al C.C. al P.M.R. 
octombrie 1955
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organizația de bază ?

Au dreptul comitetele orășenești 
de partid din orașele de subordonare 
raională să confirme hotărîrile de 
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de organizațiile de bază ?
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gine a istoriei, în mersul ei înainte 
(Camil Petrescu „Un om între oa
meni“)
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F. I. Golubkov 

pentru obținerea unor succese cît mai mari 
pe drumul făuririi vieții noi.

Primul pas practic în Rusia pe calea in
dicată de Lenin a fost făcut la sfîrșitul anu
lui 1894, cu prilejul evenimentelor de la 
uzina „Semiannicov". Din cauza întîrzierii 
sistematice a plății salariilor, muncitorii au 
declarat grevă. Deși revendicarea lor a fost 
satisfăcută, un număr de muncitori au fost 
arestați și expulzați din Petersburg.

Ca o ripostă la cele întîmplate, Lenin scri
se cu participarea lui Babușchin un manifest 
care fu apoi transcris de mînă și răspîndit 
în fabrică. Acesta a fost primul manifest 
agitatoric al marxiștilor din Petersburg. în 
cursul anului 1895 au loc numeroase greve 
conduse de marxiști și cu ocazia cărora au 
fost scoase manifeste agitatorice. Marxiștii 
din Petersburg nu se rezumau la scrierea 
de manifeste, ci desfășurau totodată agita
ția politică nemijlocit în rîndurile munci
torilor din fabrici și uzine. în acest fel se 
înfăptuia cotitura istorică de la propaganda 
în cercuri restrînse de muncitori înaintați 
la agitația politică în masa oamenilor 
muncii.

Ca rezultat al activității revoluționare a 
marxiștilor conduși de Lenin Izbucneau din 
ce în ce mai des greve în fabricile din Pe-

Cînd totul ramine doar pe hîrtie
In raionul Iași sînt organizații de bată 

U.T.M. care au depus multă strădanie la lu
crările de recoltare, arături și însămînțări 
din toamna aceasta. In comunele Roșcani, 
Bîrnova, Osoi, Costuieni, • Horlești și 
altele s-a terminat recoltatul porumbului 
și al floarei-soarelui încă de mai bine de o 
săptămînă. Și în comuna Șipote a fost 
strînsă toată recolta de porumb și floa- 
rea-soarelui. La obținerea acestor realizări, 
organizațiile de bază U.T.M. din comunele 
respective au adus o contribuție însemnată.

In unele locuri, tineretul a dat de ase
menea un ajutor de nădejde și la executa
rea însămînțărilor. Dacă la gospodăriile co
lective din Forăști și Romînești și la înto
vărășirile din Rediu-Tătar, Țigănași și An- 
drieșeni însămînțările de toamnă au fost 
terminate încă de acum cîtva timp, acest 
lucru se datorește și sprijinului temeinic 
dat de organizațiile de bază U.T.M.

Dar asemenea organizații de bază U.T.M. 
care depun o activitate rodnică în ce 
privește desfășurarea muncilor agricole de 
toamnă, nu sînt. prea multe în raionul Iași. 
O dovedește aceasta faptul că, în raion, lu
crările agricole de toamnă se desfășoară 
totuși cu încetineală. Pînă de curînd, de 
pildă, în raion nu se strînsese recolta de 
porumb decît numai de pe 78,5 la șută din 
întreaga suprafață cultivată, iar însămînțări 
de toamnă se executaseră doar pe 28,1 la 
sută din suprafața planificată. Arăturile a- 
dînci de toamnă se desfășoară încă și mai 
încet. Pînă la aceeași dată, în întregul ra
ion, doar pe 4,1 la sută din terenurile ce 
vor fi însămînțate în primăvară s-au făcut 
arături adînci. Cifrele acestea dovedesc că 
în raionul Iași mai sînt încă comune și or
ganizații de bază U.T.M. care n-au privit 
cu suficient spirit de răspundere campania 
agricolă din toamna aceasta și nu s-au stră
duit să asigure buna ei desfășurare.

In comuna Holboca, de pildă, recoltatul 
porumbului este pe terminate. De însămîn- 
țat însă s-a însămințat doar 18,2 la sută 
din plan, iar arături adînci de toamnă s-au 
făcut doar pe cîteva hectare. Situația acea
sta a fost privită cu indiferență de toate 
comitetele organizațiilor de bază U.T.M. din 
comună (comuna cuprinde 7 sate și în 6 
dintre ele există organizații de bază U.T.M.). 
Comitetul organizației de bază U.T.M. din 
satul Holboca (Spiru Topciu — secretar, 
Petru Anică și Ilie Maștaderu — membri) 
a neglijat cu totul antrenarea tineretului în 
bătălia însămînțărilor de toamnă. Ei s-au 
mulțumit că și-au însămînțat ei ogoarele; 
cît despre ceilalți utemiști și tineri țărani 
muncitori — e treaba lor ce fac. „Insămîn- 
țează ei și așa — au gîndit tovarășii din 
comitetul organizației de bază U.T.M. — ce 
să ne mai batem noi capul cu ei ?“ Și chiar

B I B
Bibliotecara Ecaterina Szenteș cerceta 

cu .atenție fiecare carte din maldărul de 
volume noi sosite l'a bibliotecă, vrînd 
parcă să ghicească care dintre cărți va 
place mai mult cititorilor. (Așa este ea : 
se gândește întotdeauna la cititori). După 
'acest, „examen" cărțile au fost înregis
trate și așezate în raift.

Mircea Lăscău, secretarul organizației 
U. T. M. din comuna Cristur, cînd a 
venit să-i aducă ziarul în care se scria des
pre începerea concursului „Iubiți cartea" 
a găsit-o oăutîind titluri de cărți cerute de 
cititori.

— Hai să studiem împreună regulamen
tul concursului — o îndemnă acesta,.

★
Unii cititori și-au schimbat cărțile, alții 

au citit articole din ziare și reviste, apoi 
s-au împrăștiat pe la casele lor. E seară, 
tîrziu. După program biblioteca ar fi tre
buit să fie închisă de mult. Totuși la 
geamuri clipesc în noapte lumini vesele 
și două tinere robotesc fără să simtă 
oboseala unei zile de muncă.

în planul zilnic al Ecaterinei Szenteș a 
fost programată în ziua aceea și alegerea 
cărților necesare pentru concurs și sepa
rarea lor de celelalte mii de volume. 
Acum, după ce au plecat toți cititorii 
face treaba aceasta nestînjenită de nimeni. 
Utemista Terezia Furca, una dintre citi
toarele bibliotecii, a rămas s-o ajute.

Pe o bucată de hîrtie albă a scris cu 
litere caligrafice• „Cărți pentru concursul 
Iubiți cartea", apoi a lipit-o pe dulăpior.

PRIMUL MANIFEST

tersburg. în timp ce 
mișcarea muncitoreas
că creștea impetuos, 
activitatea social de
mocrației ruse era fă
râmițată. Se simțea 
nevoia unui partid 
centralizat care să asi
gure conducerea miș
cării în plină dezvol
tare. Activitatea teore
tică și practică orga
nizatorică depusă de 
marxiștii ruși în frun
te cu Lenin crease jye- 
mizele pentru făurirea 
unei organizații cen
tralizate în Petersburg- 

In toamna anului 
1895, Lenin unește cele 
20 de cercuri marxiste 
din Petersburg făurind 
„Uniunea de lupta 
pentru eliberarea cla
sei muncitoare“.

Sarcina unirii socia
lismului cu mișcarea 
muncitorească, sarcina 
trecerii la o largă agi
tație politică de masă, 
care în preajma creă
rii „Uniunii de lup
tă“ era îndeplinită 
sporadic, nesistematic,

a devenit preocuparea centrală a „Uniunii 
de luptă“, trăsătura caracteristică a întregii 
sale activități.

„Uniunea de luptă“ era strîns legată de 
mișcarea muncitorească de masă. Lenin 
urmărea sistematic situația din fabrici și 
uzine, strîngea material cu privire la si
tuația muncitorilor, organiza și conducea 
numeroase greve.

Sub conducerea „Uniunii de luptă" iz
bucni în noiembrie 1895 greva țesătorilor 
de la fabrica textilă „Tornton“, care apar
ținea capitalului englez. Lenin scrise un 
manifest în care reda în mod viu fapte din 
viața grea a muncitorilor, demasca mași
națiile administrației și chema pe munci
tori să sprijine greva țesătorilor. Manifes
tul avu o influență hotăritoare în rîndurile 
muncitorilor. Greva s-a terminat cu vic
toria lor.

La sfîrșitul anului 1895 mișcarea gre
vistă se înteți. Avură loc puternice greve 
în mai multe fabrici. „Uniunea de luptă" a 
scos peste 70 de manifeste care oglindeau 

i rînduie- situajia muncitorilor și demascau 
Iile capitaliste.

„Uniunea de luptă" unea lupta 
rilor pentru revendicări economice 
politică împotriva țarismului, educa

muncito- 
cu lupta 
pe mun

Despre munca comitetului 
raional U.T. M. Iași în campa 

nia agricolă de toamnă

așa au făcut. In rîndul utemiștilor șî tine
rilor țărani muncitori din satul Holboca nu 
s-a dus nici un fel de muncă politică pen
tru a însămînța cît mai de grabă Iar ur
mările se oglindesc atît în situația existen
tă cît și în faptul că utemiști ca Ion Oar- 
ză, Ștefan Sîrghie și alții nu însămânțaseră 
nici măcar un bob de grîu chiar la 24 oc
tombrie. Cît de mult s-a „preocupat“ comi
tetul organizației de bază U.T.M. din Hol
boca de desfășurarea muncilor agricole o 
dovedește și faptul că, pînă acum, nu s-a 
ținut nici o adunare generală în care să 
se discute felul în care utemiștii participă 
la muncile agricole de toamnă și cum poa
te fi sporită contribuția lor la terminarea 
în timp cît mai scurt a însămînțărilor

Cam în același fel muncesc în această 
campanie și. organizațiile de bază U.T.M. 
din Tomești, Prisăcani, Golăești, Cîrpiți, 
Țuțora și din alte comune unde însămînță
rile au rămas mult în urmă.

Activitatea slabă desfășurată de multe or
ganizații de bază U.T.M. acum, în campa
nia agricolă de toamnă își are rădăcinile în 
munca formală a comitetului raional U.T.M. 
Iași. Tovarășii de la comitetul raional U.T.M. 
(Nicolae Ionescu, prim secretar, Nicolae Olă- 
rașu, secretar și Gheorghe Stoian, șeful 
secției organizații 
că din 
nul de muncă 
zarea tineretului la îndeplinirea la 
în bune condițiuni a campaniei de 
re, însămînțări, colectări și achiziții 
mai prevăzut acolo și două-trei sarcini, au 
făcut tot ce era necesar. Numai astfel se 
explică de ce în această perioadă de mun
că încordată, cînd era necesară o mobili
zare a tuturor forțelor pentru succesul cam
paniei agricole de toamnă, multe organizații 
de bază U.T.M. au fost lipsite de o îndru
mare concretă. Prin organizațiile de bază 
U.T.M. din Holboca și Tomești, de pildă, 
n-a mai trecut nici un activist al comitetului 
raional de mai bine de o lună de zile. Cum 
să desfășoare organizația de bază U.T.M. 
din satul Tomești o activitate rodnică cînd 
ea nu mai are nici un plan de muncă încă 
din luna iulie, iar activiștii care au trecut 
pe acolo — mai ales tovarășul Pîntea — 
nici nu s-au sezisat de acest lucru ? De 
unde să cunoască comitetele organizațiilor 
de bază U.T.M. din aceste comune ce sarcini 
au de îndeplinit și cum să muncească mai 
bine pentru a le îndeplini cu succes cînd

U.T.M.) au 
moment ce au trecut 

obiectivul nr. 1 :

socotit 
în pia- 
„mobili- 
timp și 
recolta- 

1“ și au

LIOTECARA
A mai întocmit o listă 
concurs care lipsesc din

— Ești printre primii 
îi spuse Ecaterina luând cererea pe care 
i-o dădu aceasta ca pe un lucru de preț.

★
— De ce să citim în cerc, cînd putem 

lua cărți și acasă — se împotrivi Aron 
Furca la propunerea Ecaterinei de a face 
un cerc de citit Cărțile pentru concurs în 
cadrul bibliotecii.

— Are dreptate Aron — îl aprobară și 
alții din rîndurile cititorilor pe care biblio
tecara îi chemase la o consfătuire.

Ecaterina a început să-i lămurească cu 
răbdare: „Desigur, puteți citi acasă. Dar 
nu toți cititorii sînt ca voi. Sînt unii care 
se descurcă mai greu. De aceea ar fi bine 
să formăm un cerc de citit ca să-l ajutăm 
și pe ei. Și afară de asta, voi care citiți 
mai mult, în cadrul cercului puteți orga
niza și discuții pe marginea cărților citite 
care să le fie de folos și celorlalți în în- 
țelegere3 lucrurilor esențiale“. Așa i-a 
convins Ecaterina Szenteș, apoi i-a sfătuit 
să-și cumpere și ei cărți pentru, biblioteca 
personală.

Zilele au trecut la rând. Seară de seară, 
tineri și vîrstnici se adună la bibliotecă 
așteptînd Cu nerăbdare să înceapă lectura. 
„Mitrea Cocor“, „Secerișul", „Nicoară 
Potcoavă", poezii de Eminescu și alte cărți 
au fost citite și îndrăgite de cei din cerc.

★
— Știam eu că o să te înscrii și dum

neata baci Kașler, îl întîmpină Ecaterina 
bucuroasă, pe țăranul muncitor Adarn

de cărți pentru 
bibliotecă.

înscriși Terezia —

citori în spiritul sarcinilor politice. Ea explica 
muncitorilor situația din țară, dezvăluia în 
fața muncitorilor pe adevărații vinovați de 
situația lor mizeră și îi chema să se uneas
că și să pornească lupta pentru răsturnarea 
țarismului și a burgheziei.

„Uniunea de luptă“ este socotită primul 
germene serios al partidului revoluționar al 
proletariatului tocmai pentru conținutul acti
vității sale, pentru faptul că era pri
ma organizație care exista și își desfă
șura activitatea într-o strînsă legătură cu 
mișcarea muncitorească de masă, tocmai 

.pentru că ea, pentru prima dată, a trecut 
în mod sistematic la agitația politică de 
masă, la unirea socialismului cu mișcarea 
muncitorească. Acest fapt trebuia să dea și 
a dat naștere mișcării revoluționare condusă 
de partid, mișcare conștientă și organizată, 
a cărei forță nu cunoaște obstacole de ne
trecut.

„Uniunea de luptă“ a fost primul ger
mene serios al partidului marxist revoluțio
nar nu numai prin caracterul, scopul și mij
loacele activității sale, dar și prin aceea că 
era organizată pe principiile centralismu
lui și disciplinei severe. Structura sa orga
nizatorică a asigurat „Uniunii de luptă“ o 
strînsă legătură cu masele, o mare elasti
citate și totodată conspirativitatea nece
sară în condițiile ilegalității.

„Uniunea de luptă“ nu și-a rezumat acti
vitatea numai în Petersburg. Lenin o con
sidera drept baza pentru unirea tuturor or
ganizațiilor marxiste din Rusia într-un 
singur partid. „Uniunea de luptă" a stabilit 
legături cu organizațiile social-democrate 
dintr-o serie de orașe ale Rusiei și a in
fluențat activitatea acestora. „Uniunea de 
luptă" a constituit centrul marxist teoretico- 
ideologic și organizatoric din țară, centrul 
spre care își îndreptau privirile social de
mocrații revoluționari din Rusia. In vede
rea extinderii și consolidării legăturilor 
„Uniunii de luptă" cu celelalte organizații 
marxiste din Rusia, Lenin socoti necesară 
scoaterea unui ziar care să formuleze sar
cinile imediate și scopurile finale ale miș
cării muncitorești, să unească pe platforma 
marxistă întreaga activitate revoluționară 
din Rusia. Dar primul număr al ziarului in
titulat „Rabocee Delo“, pe care Lenin îl 
pregătise intens, n-a putut să apară.

Creșterea activității revoluționare puse pe 
gînduri poliția. în rapoartele informative 
ale acesteia către guvernul țarist în anii 
1895—1896 se semnala cu îngrijorare că 
la adunările muncitorilor au apărut oameni 
care „instigă direct pe muncitori împotriva 
orînduirii de stat și sociale existente, îi în
drumă la organizarea grevelor ca spre un 
âdevărat mijloc pentru îmbunătățirea exis
tenței muncitorilor și la necesitatea înfăp
tuirii revoluției“.

raion există tineri

nimeni de la comitetul raional n-a venit să 
le spună ceva, să le ajute ?

Pe de altă parte activiștii comitetului ra> 
îonal U.T.M. îndrumă unilateral comitetele 
organizațiilor de bază, numai cu sarcinile 
cu care și ei au fost îndrumați. Tovarășa 
Ana Cimbru, de pildă, a stat o zi întreagă 
într-o organizație de bază U.T.M. din co< 
mima Aroneanu și nici n-a avut curiozita* 
tea să afle cum stă comuna cu însămînță* 
rile (5,3 la sută din plan) și să se intere, 
seze cum participă utemiștii și tinerii la 
muncile agricole de toamnă.

Munca formală a comitetului raional 
U.T.M. se mai desprinde și din faptul că 
în această perioadă comitetul raional n-a 
dat nici un fel de atenție muncii tinerilor 
mecanizatori. Deși în 
tractoriști ca Gh. Ghiță, fruntaș în S.M.T. 
Holboca, sau ca cei din brigăzile utemiști- 
lor Tănase Paraschiv și Petru Albu — tot 
de la S.M.T. Holboca — care au obținut 
realizări frumoase în această campanie, ex
periența lor nu a fost popularizată în rîn
dul tinerilor mecanizatori din S.M.T. și gos
podăriile de stat.

Comitetul raional U.T.M. ar fi avut, în 
tehnicienii agronomi de la comune, ajutoa
re de nădejde în antrenarea tineretului ia 
muncile agricole de toamnă. Din păcate, a- 
ceste ajutoare nu au fost folosite de loc. 
Comitetul raional nici nu 
să le dea unele îndrumări și sarcini mai 
concrete, necum să țină o 
ei. Există însă un fapt care dovedește și 
mai limpede că, deși comitetul raional 
U.T.M. a pus la loc de cinste — pe hîrtie 
— problema mobilizării tineretului în mun
cile agricole de toamnă, el a tratat-o to
tuși cu indiferență. Deși situația recoltatu
lui și însămînțărilor în raion este departe 
de a fi mulțumitoare, comitetul raional 
U.T.M. n-a analizat în nici un fel 
pînă acum participarea tineretului din raion 
în campanie și ce măsuri trebuie luate 
pentru ca această participare să fie mai in
tensă, pe măsura posibilităților existente.

In raionul Iași trebuie grăbit ritmul în
sămînțărilor. Comitetul raional U.T.M. tre
buie să pună această problemă în 
centrul activității lui în această perioadă 
și să-și desfășoare activitatea, în cea mai 
mare măsură în lumina acestei sarcini. El 
trebuie să muncească mai bine în rîndul 
organizațiilor de bază U.T.M., să 
mai puternic, să le îndrume mai 
Numai în felul acesta organizațiile 
U.T.M. din raion vor putea da tot 

s-a învrednicit

consfătuire cu

ie ajute 
concret, 
de bază 
sprijinul

pentru ca, în întîmpinarea celui de al 
II-lea Congres al partidului, însămînțările
să fie terminate în 
raionul Iași.

timp cît mai scurt și în

M. N. CIRSTEA

Kașler când și-a adus cererea de înscriere 
la concursul „Iubiți cartea“. A trebuit 
să-i vorbească mult pînă să-l convingă 
să participe la concurs. Baci Kașler căuta 
să motiveze mereu. Ba că el citește și fără 
să fie înscris, ba că concursul e pentru 
tineri și el de-acum e mai bătrîn. Totuși 
pînă la urmă s-a lăsat convins. După ce 
a înregistrat cererea, a 55-a, bibliotecara 
a ales o carte oare să-i fie .pe placul lui 
baci Kașler.

— „Pământ desțelenit" de M. Șolchov 
este o carte bună, care o să-ți placă, l-a 
asigurat ea. Apoi i-a povestit un fragment 
trezindu-i astfel curiozitatea.

Bibliotecara Ecaferina Szenteș s-a înscris 
și ea la concurs ca oricare cititor. Citește 
mereu și este gata oricând să discute 
despre o carte, ajutînd cititorii s-o înțe
leagă așa cum trebuie. Cînd este vorba 
de alegerea cărților, ține totdeauna sea
ma de pregătirea și preferințele citito
rului.

Pe utemiistul Ioisif Antal l-a îndrumat să 
citească cartea „Așa s-a călit oțelul" de 
N. Ostrovski. Era sigură că acesta are 
să-și facă un prieten nedespărțit din 
Pavea Corceeghin.

Ecaterina își știe toți cititorii după 
nume și îi cunoaște personal. Dacă cineva 
a uitat să înapoieze o carte, bibliotecara 
trimite un pionier din colectivul bibliotecii 
să-i ducă o carte nouă cititorului și s-o 
aducă înapoi pe cea citită.

Muncind cu pasiune și răbdare Ecate
rina Szenteș găsește drumul către inima 
fiecărui cititor.

ANA CARANF1L

Guvernul țarist supraveghea activitatea 
revoluționară a lui Lenin, deoarece vedea 
în el un dușman foarte primejdios. In noap
tea de 9 decembrie 1895 „Uniunea de lupte“ 
primi o lovitură dureroasă. O mare parte 
din membri în frunte cu conducătorul ei, 
Lenin, au fost arestați.

Cu toate acestea „Uniunea de luptă“/con- 
tinua să conducă lupta proletariatului. In 
1896 ea a organizat mari greve ale textiliș- 
tilor și metalurgiștilor Care s-au întins și în 
Moscova și în alte orașe ale țării. Lenin 
continua din închisoare să aibă legături cu 
membrii „Uniunii de luptă", rămași neares
tați și să le îndrumeze activitatea.

Experiența revoluționară a „Uniunii de 
luptă“ a constituit baza pe care s-a spriji
nit Lenin în lupta pentru crearea partidu
lui marxist. Mai tîrziu, în 1897, fiind în 
exil, în Siberia, Lenin scrise broșura „Sar
cinile social-democraților ruși“ în care ge
neralizează experiența „Uniunii de luptă" și 
pe baza acestei experiențe fixă sarcinile so
cial democraților, chemîndu-i să construias
că partidul revoluționar după modelul stră
lucit al „Uniunii de luptă". Lenin a dez
voltat ulterior principiile ideologice și or
ganizatorice care au stat la baza activită
ții „Uniunii de luptă", a zdrobit curentele 
oportuniste care s-au ivit apoi în mișca
rea muncitorească creînd o învățătură în
chegată despre partid ca organizație con
ducătoare a proletariatului fără de care nu 
este posibilă cucerirea puterii politice, men
ținerea și consolidarea ei. Această învăță
tură și-a găsit întruchiparea vie în partidul 
marxist de tip nou făurit de Lenin la Con
gresul al II-lea în 1903.

Partidul marxist făurit de Lenin a orga
nizat clasa muncitoare și i-a luminat con
știința, a organizat alianța clasei munci
toare cu țărănimea muncitoare și a dus oa
menii muncii la victoria de importantă isto
rică mondială din octombrie 1917. Sub con
ducerea Partidului Comunist oamenii muncii 
din Uniunea Sovietică au construit socia
lismul, au obținut epocala victorie în Ma
rele Război de Apărare a Patriei, au pornit 
cu hotărîre pe drumul trecerii treptate la 
comunism. Astăzi, după 60 de ani do la 
crearea „Uniunii de luptă pentru eliberarea 
clasei muncitoare“ din Petersburg, Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice - gloria, o- 
noarea și conștiința epocii noastre — lumi
nează calea oamenilor muncii din întreaga 
lume în lupta pentru destinderea încordării 
internaționale și apărarea păcii, în lupta 
pentru democrație și socialism.

Activitatea plină de abnegație a „Uniunii 
de luptă", a marelui Lenin, a muncitorilor 
revoluționari, constituie o pildă de slujire 
eroică a clasei muncitoare, de fidelitate față 
de marxism și de credință nestrămutată în 
cauza socialismului. MIRCEA RADiAN



Igor Oistrach — un tinăr virtuos al viorii
Aș dori să încep aceste rînduri despre 

concertele lui Igor Oistrach de la piesa „Tor- 
cătoarea“ de Ysaye pe care el a cîntat-o 
la recitalul dat în cinstea tinerilor din Ca
pitala noastră. O ascultam cu toții pentru 
prima oară și este și o piesă care ar fi putut 
prezenta pentru ascultători oarecare dificul
tăți de apreciere la prima audiție din cauza 
anumitor îndrăzneli în conducerea liniei 
melodice și în armonie. Piesele în prima 
audiție de natura pieselor lui Ysaye, vio
lonist și compozitor belgian, sînt convin
gătoare numai în cazul cînd arta interpre
tului reușește să clarifice și să redea prin 
execuție linia generală a construcției, urmă
rind cu atenție toate sinuozitățile gîndirii 
muzicale ale piesei respective. Altfel inte
resul și emoția publicului ascultător scad 
în mod inevitabil. Or, tocmai cu acest pri
lej, am putut aprecia arta deosebit de com
plexă a tînărului virtuos, care s-a vădit cu 
acest prilej un adevărat poet al viorii. Piesa, 
cu un caracter evident programatic, se des
fășoară ca o muzică diversă și puternic co
lorată. Tînărul violonist a scos în evidență 
cu putere patetismul, caracterul uneori tra
gic al cantilenei. In încheiere? piesei în
treaga desfășurare sonoră s-a prelins pe un 
fir melodic subțire ca un fir de mătase, fiind 
realizată prin alunecări de pasaje foarte ra
pide pe toate registrele instrumentului 
pe care arcușul le urmărea cu atîta sensi
bilitate și ușurință încît îți dădea imaginea 
unei curgeri nesfîrșite și netulburate ca 
aceea a firului de tort învăluite în regre
tele reminiscențelor evocate de piesă...

Acei care cunosc mai îndeaproape dificul
tatea rezolvării tehnice a unor asemenea pa
saje rapide cu sonoritățile scăzute, au pu
tut aprecia reușita felului în care 1. Oistrach 
a rezolvat această problemă tehnică, depă- 
șind-o și dindu-i semnificații artistice.

Același lucru se poate spune despre fi
nalul Fanteziei lui Schumann, în care preg
nanța și precizia săriturilor arcușului pe 
coarde, în „piano“, nu erau o deșartă de
monstrație de abilitate, ci au contribuit la 
crearea unei tensiuni emoționante tocmai 
prin trepidația persistentă a regularității rit
mice, dînd o încheiere dramatică unei piese 
a cărei execuție, tocmai din cauza deficien
țelor tehnice, poate aluneca ușor pe panta 
unei tehnicități searbăde.

Am insistat de la început asupra acestor 
două din multiplele aspecte ale cîntului lui 
I. Oistrach, deoarece mi se par tipice pen
tru felul în care mijloacele înalte tehnice au 
fost puse în slujba expresiei îmbogățind-6, 
fără a forța admirația pentru dificultatea 
înfrîntă ca atare...

Nu știu ce gîndea fiecare ascultător în 
sinea lui, ce imagini i-a trezit interpretarea 
artistului, dar am constatat cu deosebită 
emoție, acea stare de atenție încordată a 
tuturor celor prezenți, în a urmări desfășu
rarea minunatului discurs muzical. Mi s-a 
dovedit astfel că puterea de a captiva și

Delegația petroliștilor sovietici 
a părăsit Capitala

Luni dimineața a părăsit Capitala, îna- 
poindu-se în patrie, delegația de activiști 
sindicali, tehnicieni și muncitori din indus
tria petroliferă a Uniunii Sovietice condusă 
de Dadaș Ahundov, președintele C.C. al Sin
dicatului muncitorilor din industria petroli
feră din U.R.S.S.. care ne-a vizitat țara la 
invitația C.C. al Sindicatului muncitorilor 
din industria de petrol, chimie și gaz metan.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții sovietici 
au fost salutați ia plecare de tovarășii: 
Liuba Chișinevschi, secretar al C.C.S., Ion 
Dobre, președintele C. C. al Sindicatului 
muncitorilbr din industria de petrol, chimie 
și gaz metan, I. Frățilă, secretar al C.C. al 
Sindicatului muncitorilor din industria de 
petrol, chimie și gaz metan, precum și de 
numeroși activiști sindicali.

A fost de față V. I. Barahnin, prim se
cretar al Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

A. Gherțovici 
profesor la Conservatorul 

„Ciprian Porumbescu“ din București

emoționa, proprie artiștilor autentici, este 
însușirea cea mai de seamă a lui Igor 
Oistrach.

★
Nu ne putem opri asupra tuturor piese

lor pe care I. Oistrach le-a interpretat în 
concertele și recitalurile date la noi și ar 
fi nejust să vorbim în mod fugitiv despre 
cele ce am auzit. Dar aș vrea să scot în 
relief o latură a interpretării sale și anume 
diversitatea expresiei în piesele și episoa
dele cantabile. Mă refer de pildă la in
terpretarea dată primei părți din Sonata în 
sol minor de Bach și Sicilienei (partea a 
IlI-a) din aceeași sonată. Caracterul primei 
părți este acela de improvizație (asemănă
tor cu al multor preludii de orgă ale ace
luiași compozitor). In cadrul ei, dificulta
tea constă în a nu aluneca în emfază gran
dilocventă, greșeală în care cad cu ușurință 
unii interpreți furați de bogăția armoniilor 
și ornamentelor care îi derutează. In inter
pretarea lui Oistrach, detaliile construcției 
muzicale au fost reliefate cu o deosebită 
variație de nuanțe și opoziții de sonorități, 
care însă, toate, au contribuit în mod or
ganic la reliefarea liniei conducătoare, a 
unei creșteri continue, convingătoare mal 
ales prin simplitatea mijloacelor tehnice uti
lizate. Același lucru îl putem spune despre 
interpretarea Concertului dublu de Bach, 
executat împreună cu valorosul nostru vio
lonist Ion Voicu și unde s-a vădit că mij
loacele înalte tehnice ale celor doi violo
niști puse în slujba unei piese de valoare, 
o slujesc în mod deosebit de convingător.

In contrast cu Adagio din Sonata de 
Bach, modul de realizare al Sicilienei, din 
aceeași Sonată, a fost cu totul diferit. Ca
racterul visător, elegiac și intim al piesei, 
care evocă un dialog între un fagot și două 
oboe, cere cadrul unei nuanțe unice gene
rale, gravitînd în jurul lui „mezzo-voce“. 
In aceste condiții dificultatea care se pre
zintă interpretului este de a realiza con
traste, diversități sonore, prin dozarea 
foarte minuțioasă a unei mari varietăți de 
nuanțe în cadrul culorii generale domi
nante. Acest lucru este deosebit de dificil 
cu atît mai mult cu cît limitele scării de 
nuanțe ale viorii sînt reduse prin însăși con
strucția ei. Ori, severitatea pe care și-a 
impus-o în a nu depăși limitele cerute de 
caracterul piesei și în același timp ușurința 
și fireasca desfășurare a cîntecului, expu
nerea convingătoare, delicatețea nuanțării 
și a diferențierii ei, au constituit mijloacele 
prin care I. Oistrach a redat această minu
nată muzică a marelui Bach. Ea ne-a amin
tit spusele Anei Magdalena Bach despre 
improvizațiile soțului ei : „...el cînta atît de 
ușor, încît nu tulbura niciodată somnul co

Simpozion organizat în
In cadrul manifestărilor prilejuite de 

Luna prieteniei romîno-sovietice, duminică 
seara a avut loc la Casa Prieteniei Romîno- 
Sovietice A.R.L.U.S. un simpozion organizat 
de Casa Prieteniei Romîno-Sovietice 
A.R.L.U.S. în colaborare cu Comitetul oră
șenesc București U.T.M.. în cinstea celei de 
a 37-a aniversări de la constituirea Comso- 
molului

Au participat numeroși tineri și utemiști, 
fruntași ai producției, elevi, studenți. Din 
partea Comitetului Central al U.T.M. a luat

Serbare a
O frumoasă serbare populară a prieteniei 

romîno-sovietice s-a desfășurat duminică 
în parcul orașului Roman. Intr-o atmosferă 
însuflețită s-au întîlnit aici muncitori, teh
nicieni, funcționari de la I.M.S. Roman, de 
la fabrica de zahăr „Ilie Pintilie“, de la 
întreprinderea de prefabricate, de la fabrica 
de cărămizi, țărani muncitori din comunele 
și satele învecinate Participanții au ascul- 

piilor noștri, ci le făurea doar vise mai fru
moase.. “

Deosebita suplețe a sunetului a apărut cu 
deosebire în recitativul Sonatei de Franck, în 
episoadele cantabile din Chausson și Ysaye 
precum și în Concertul de Beethoven. Felul 
în care virtuozitatea slujește fraza muzicală 
l-am văzut în interpretarea Concertului lui 
Ceaicovski și Simfoniei spaniole de Lalo, 
în care pasajele rapide, fie cele legate sau 
spiccatto erau minuțios nuanțate, aveau un 
profil bine conturat și se integrau în< inter
pretare ca element structural al construc
ției muzicale. Dar cum cînta acest violonist 
la instrumentul său trebuie și auzit și văzut, 
e rnai greu de descris.

Asemenea pasaje ca cele despre care e 
vorba mai sus constituie, ca și cele din So
nata a Ill-a de Ysaye (și altele de felul 
acesta) episoade de multe ori penibile pen
tru mulți violoniști. în timpul execuției lor 
toată lumea stă cu sufletul la gură să nu 
se întîmple ceva și apoi răsuflă ușurată că 
s-a petrecut cu bine acest moment peri
culos.

Pentru a reuși să relevezi substanța mu
zicală în aceste condiții dificile tehnice se 
cere asimilarea și stăpînirea unor mijloace 
înalte artistice, o capacitate de înțelegere 
muzicală deosebită, fapte pentru care îl pu
tem considera pe Igor Oistrach un mare 
artist.

★
Răspunzînd entuziasmului legitim al as

cultătorilor, Igor Oistrach a prezentat un 
număr impresionant de suplimente atît prin 
numărul lor (4—5 la fiecare concert), dar 
mai ales prin virtuozitatea desfășurată în 
execuția lor (Brahms, Wieniawski, Schubert, 
Debussy etc.). Un exemplu caracteristic a 
fost acela al studiului în terțe de Scriabin, 
piesă pe care foarte puțini violoniști o exe
cută. Iosif Szigheti, autorul transcripției, 
arăta că studiul acesta are dificultăți ase
mănătoare cu cel al lui Chopin pentru care 
pianistul L. Godovsky a studiat 17 ani. Evi
dent, în acest caz, noi ne punem între
barea: cum a fost posibil ca un tîhăr vir
tuos care a început să studieze acum 13—14 
ani și care concertează de 5—6 ani să reu
șească să asimileze și să prezinte un reper
toriu atît de bogat și divers ?

Nu numai munca foarte intensă a dus la 
această realizare și nici numai talentul. O 
intensă gîndire și reflexiune muzicală, o in
formare bogată, au clarificat și cristalizat 
interpretarea Unui program atît de bogat, 
executat într-un răstimp atît de scurt. Aiți 
desigur trebuie să ne gîndim la maeștrii 
lui I. Oisttach, la profesorul Stolearski și la 
David Oistrach, care l-au educat și format.

Capacitatea remarcabilă de înțelegere și 
gîndire muzicală, slujite de mijloacele de 
expresie și tehnice, mă îndreptățesc să afirm 
că Igor Oistrach, dezvo'tîndu-sș mai departe 
pe linia aceasta, va reuși în anii viitori 
să se afirme și să se impurtă ca unul dintre 
marii violoniști contemporani.

cinstea aniversării Comsomolului
cuvîntul Dumitru Bejan, care a făcut un 
scurt istoric al luptei Comsomolului pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice. Toma Mari
nescu, prim secretar al Comitetului raional 
U.T.M. Stalin, a vorbit despre munca tine
retului sovietic din fabrici, uzine și de pe 
ogoare, iar Paul Popescu-Neveanu, prorector 
la Universitatea „C. I. Parhon“ din Bucu
rești, a expus unele aspecte din viața ti
nerilor studenți sovietici

A urmat un program artistic

prieteniei
tat cu interes conferința ținută de președin
tele consiliului raional A.R.L.U.S. Roman.
N. Hanganu, cu tema : „U.R.S.S. în fruntea 
luptei pentru continua destindere a încor
dării internaționale“. Echipe artistice ale 
U.R.C.C. Roman, Sindicatului muncitorilor 
din comerț și cooperație din Roman, Cămi
nului cultural din Săbăoani etc. au pre
zentat frumoase programe.

Campionatul categoriei A 
la fotbal

Etapa de duminică a campionatului ca
tegoriei A la fotbal s-a încheiat cu rezul
tate normale. Din această cauză situa
ția pe primele trei locuri ale clasamen
tului a rămas neschimbată. Victorii deosebit 
de prețioase în deplasare au realizat Fla
căra Ploești și Dinamo București. Ploeștenii 
au făcut față cu succes jocului greu pe 
care-l aveau de susținut la Orașul Stalin 
cu echipa locală Dinamo. Apărarea echipei 
Flacăra în formă excelentă nu a putut 
fi depășită de linia atacului dinamovist în 
ciuda presiunii exercitate. Golul victoriei a 
fost înscris în repriza a doua de Pereț, cu 
capul, la o lovitură de colț.

Echipa Dinamo București a cucerit două 
puncte învingînd în deplasare pe Locomo
tiva Tg. Mureș cu 2—1 (2—1), iar Progre
sul București a cîștigat tot la limită in 
fața Flamurei Roșii Arad cu 1—0 (1—0).

Celelalte meciuri au luat sfîrșit cu urmă
toarele rezultate : Minerul Petroșani—Știin
ța Cluj 1—1 (I—1); Știința Timișoara—Lo
comotiva Constanța 3—0 (2—0); C.C.A.— 
Avîntul Reghin 7—1 (1—0).

în clasament continuă să conducă Dina
mo București cu 31 puncte, urmată de Fla
căra Ploești cu 27 puncte și Progresul 
București cu 25 puncte, ultimele avlnd însă 
cîte un joc mai puțin.

In fotografie: Un aspect de la desfășurarea probelor pe echipe ale crosului 
„7 Noiembrie“.

★ ----------------------------------

Au luat sfîrșit întrecerile 
Spartachiadei satelor

Orice spectator care a'asistat la întrece
rile finale ale Spartachiadei de toamnă a 
satelor — pe Stadionul Tineretului din Ca
pitală, sau pe stadioanele din Constanța, 
Iași și alte orașe, a putut constata un lucru 
care i-a umplut inima de mîndrie. Sportul 
pătrunde din ce în ce mai adine chiar și în 
cele mai îndepărtate colțuri ale țării noas
tre. Aceasta o dovedește numărul mare de 
participanți ca și pregătirea tehnică a spor
tivilor care s-au întrecuț în concursurile fi
nale ale spartachiadei de toamnă a satelor. 
Un număr mare de atleți fruntași ai țării 
noastre s-au evidențiat în diferite competi
ții sportive sătești. Astăzi însă, numărul 
lor este mai mare.

E de ajuns să amintim de rezultatele 
bune obținute de atleții din satele regiunii 
București. Așa, de pildă. Alexandru Bonțoi 
a sărit înălțimea de 1,50 m., Petra Popa 
pe distanța de 100 m. a înregistrat timpul 
de 15,3 secunde, Ion Popescu a aruncat 
greutatea la 10,30 m. îmbucurătoare sînt suc
cesele obținute și în celelalte regiuni. 
Gherghina Crăciun din regiunea Constanța 
a ocupat locul întîi la proba de 400 m. cu 
timpul de 76 sec.

Acestea sînt numai cîteva din sutele de 
nume noi care au apărut promițător în atle
tism, cu ocazia Spartachiadei de toamnă a 
satelor.

Finala celor mai buni crosiști
Timpul neprielnic al dimineții de dumi

nică n-a stînjenit cîtuși de puțin întiece- 
rea entuziaștilor crosiști din țara noastră 
care și-au disputat întîietatea pe echipe.

Așa cum era de așteptat de altfel. între
cerea lor a constituit nu numai un intere
sant sf • jtacol, dar și un bun prilej de afir
mare a posibilităților tinerilor noștri crosiști 
începători. Se cuvine să remarcăm în pri
mul rînd comportarea reprezentanților re
giunii Pitești care au lăsat o frumoasă im
presie. De altfel, cei mai concludent lucru 
esta faptul că în întrecerea finală repre
zentativele de junioare, juniori și senioare a 
regiunii Pitești au ocupat locurile I. Trei 
victorii din patru posibile — iată un mare 
succes al regiunii Pitești.

Iată acum echipele clasate pe primele trei 
locuri: Junioare: 1. Recolta Boțești (reg. 
Pitești); 2. R.A.M.; 3. Baia Mare, juniori : 
1. Șc. medie de 10 ani Rîmnicu Vîlcea (reg. 
Pitești) ; 2. Reg. Stalin; 3. Reg. Oradea, 
senioare: 1. Voința Rîmnicu Vîlcea (reg. 
Pitești) : 2. Reg. Stalin ; 3. R.A.M. seniori : 
1. Dinamo Or. Stalin; 2. Arad; 3. Suceava.

PE SCURT
ATLETISM. — In ca

zi drul unui concurs atletic
z desfășurat sîmbătă în lo-
Z> calitatea Celakovice de
$ lîngă Praga, renumitul
z> fondist Emil Zatopek a
Z> stabilit un nou record
(j mondial pe distanța de
Z) 25 km. cu timpul de
a lhl6’36” 4/T0. Vechiul re-
z cord mondial deținut de
a alergătorul sovietic Albert
i) Ivanov era de lhl7'34”.
IDe asemenea Zatopek și-a 

ameliorat recordul mon
dial pe distanța de 15 mi
le realizînd timpul de 
lhl4’01”.

Cu prilejul aceluiași 
concurs, Jiri Skobla a 
aruncat greutatea la 
17,45 m. reușind astfel 

Icea mai bună performan
ță europeană a anului.

FOTBAL. — Pe sta 
dionul Prater din Viena, 
în fața a 60.000 de 
spectatori s-a disputat 
duminică cea de a 7-a 
întîlnire dintre reprezen
tativele de fotbal ale 
Austriei și Iugoslaviei.

După un joc de bun 
nivel tehnic, în care am
bele echipe au avut peri
oade de dominare, aus
triecii au cîștigat cu sco
rul de 2—1 (1—1). Au

— La 30 octom- 
sala de concerte 
Centrale a Arma-

marcat Grohs și Hanappi 
pentru gazde și Milutino- 
vici pentru echipa iugo
slavă.

ȘAH. 
brie, în 
a Casei
tei Sovietice s-a desfășu
rat ultima rundă din ca
drul turneului internațio
nal feminin de șah.

După cum s-a anunțat, 
înaintea ultimei runde, 
șahistele sovietice Larisa 
Volpert și Olga Rubțova 
aveau cîte 14 puncte, ast
fel că pentru fiecare din 
ele ultima partidă era 
decisivă. Volpert a jucat 
cu șahista argentiniană 
Bodo de Moscini, dar a 
ales o variantă foarte 
complicată și în cele din 
urmă a trebuit să accep
te remiza. In schimb Olga 
Rubțova, deși a avut de 
susținut o partidă mai 
grea împotriva șahistei 
bulgare Ivanova, a jucat 
cu multă energie și foarte 
inspirată, obținînd 
lucită victorie și 
ceasta locul întîi 
neu. Celelalte 
s-au terminat cu 
toarele rezultate : 
(R.D. Germană) - 
finkel (U.R.S.S.)

o stră- 
cu a- 

în tur- 
partide 
urmă- 
Keller 

- Gur- 
1—0;

Ștafeta 
prieteniei
Peste cîteva zile ti

neretul sovietic va pri* 
rtii mesajul de priete
nie al tineretului pa
triei noastre. Ștafeta
purtătoare a acestui 

tradițional mesaj se află acum în drum spre 
granița Uniunii Sovietice.

Duminică în centrele fie'cărei regiuni a 
țării noastre au sosit ștafetele raioanelor 
resDective. Momentul acesta a fost un mo
ment solemn — un noii prilej de a mani
festa prietenia și dragostea pe care o nu
trește tineretul patriei noastre fată de tine
relul sovietic.

In Reșița, la sosirea ștafetei a avut loc 
un însuflețit miting. Cu acest prilej alături 
ele tineretul „Cetății de Foc“ .numeroși oa
meni ai muncii și-au manifestat călduros 
dragostea lor față de marea Uniune So
vietică.

Peste tot locul pe unde trec, sportivii pur
tători ai ștafetei prieteniei sînt întîmpinati 
cu un deosebit entuziasm.

Cei mai bum gimnaști
Maestra sportului Elena Leuștean ’(Știin

ța l.C.F.) și maestrul sportului Andrei Ke- 
rekeș (Metalul) s-au dovedit a fi cei mai 
buni gimnaști ai țării noastre. Ei au cuce
rit titlul șuprem de campion absolut al 
R.P.R. pe anul 1955.

Atît în proba feminină, cît și în cea mas
culină, disputa pentru primul loc a fost 
deosebit de aprigă. Campionul s-a hotărît 
de-abia după disputarea tuturor probelor. 
Cu sanse aproape egale au luptat pentru cu
cerirea primului loc în probele feminine: 
E. Mărgărit, A. Ticu ca și Teofilia Băiașu 
clasate în ordine la numai cîteva puncte de 
învingătoare.

Fr. Orendi și Mihai Botez s-au clasat în 
ordine, de asemenea la mică diferență de 
învingătorul întrecerilor masculine.

Tenis de masă
Duminică a început la Viena un mare con

curs internațional de tenis de masă la care 
iau parte cei mai buni jucători din Anglia, 
Franța, R.P.F. Iugoslavia, R. F. Germană, 
R. Cehoslovacă, R.P.R. și Austria.

In turneul feminin, reprezentantele noas
tre au înregistrat victorii însemnate. Ange
lica Rozeanu a dispus de Madrilski (Aus
tria) și Fiedler (R. F. Germană) cu același 
scor 3—0, iar Ella Zeller a întrecut pe 
Schultz (R.F. Germană) și Rougagneu 
(Franța) cu 3—0. După cîte se pare, lupta 
pentru calificarea în finala competiției ur
mează să se dea între Angelica Rozeanu, 
Diana Rowe, Linda Wertl, Rosalinde Rowe, 
Ella Zeller și Trude Pritzi.

Nedelcovici (Iugoslavia) 
—Gresser (S.U.A.) 1—0; 
Ignatieva (U.R.S.S.) — 
Holuj (R.P. Polonă) 1-0; 
Stevenson (S.U.A.) —
Sucha (R. Cehoslovacă) 
1—0; Heemsker (Olanda) 
—Borisenko (U.R.S.S.). 
‘/s-'/s.

Șahista sovietică Olga 
Rubțova, cîștigătoarea 
turneului, a totalizat 15 
puncte din 19 posibile. Pe 
locul doi s-a clasat La
risa Volpert (U.R.S.S.) 
cu 14l/2 puncte iar pe 
locul trei Keller (R. D. 
Germană) 14 puncte.

CICLISM. — Duminică 
a început tradiționala 
competiție ciclistă „Cupa 
7 Noiembrie“, întrecere 
cu care se încheie sezonul 
ciclist pe șosea. Prima 
etapă disputată pe traseul 
București—Giurgiu și re
tur (112 km.), s-a ter
minat cu victoria alergă
torului Ion Constantines- 
cu (CCA). El a parcurs 
distanța în 3h02’10”, rea- 
lizînd o medie orară de 
36,930 km. In același timp 
au sosit C. Datcu. Șt. Po- 
receanu, D. Tupa, G. Șer- 
ban, N. Pelcaru și I. Va- 
sile, toți de la CCA.

LA ȘCOALA EROISMULUI
Deschid unul din volumele operelor lui 

N. Ostrovski apărute de curînd în Editura 
Tineretului.. Iată, pe coperta interioară a 
cărții este desenată o sabie, o armă căză- 
cească de nădejde. Cînd am privit volumele 
lui A. Gaidar, am văzut și acolo- un desen 
înfățișînd un porthart așezat alături de un 
mănunchi de flori de cîmp. Cred, vreau să 
cred că pictorii nu au desenat acestea pe 
hîrtie înfîmolător, ca un ornament oarecare. 
Nu. Desenele acestea evocă o anume atmo
sferă specifică ; parcă autorul mi-ar spune : 
„Nu te speria prietene, nu e ceea ce crezi, 
nu mi-am schimbat meseria, tot luptător 
sînt. Mă întorc îndată, îmi iau armele și 
plec iarăși în prima linie“. Intr-adevăr, 
desenul de pe coperta interioară a opere
lor lui Ostrovski, aruncă în primul rînd 
o lumină fără echivoc asupra caracteru
lui operei literare ca și a scriitorului; 
e vorba aici nu de un om care și-a 
făcut din scris o carieră, ci e vorba de un 
om care, nemaiputînd să lupte cu pușca și 
sabia, luptă cu cuvîntul scris. Și în mîinile 
lui acest cuvînt nu e cu nimic mai puțin 
năpraznic decît ori ce sabie sau pușcă, e o 
armă de temut pentru dușmani.

S-a discutat mult pe marginea faptului că 
literatura nu este pedagogie. De bună sea
mă că așa este dar, folosind alte mijloace 
decît pedagogia, literatura, literatura bună 
ne învăță totuși cum să trăim. Tocmai de 
aceea se socotește pe bună dreptate opera 
lui Ostrovski drept un adevărat manual de 
viață. Cred că nu se poate spune despre un 
tînăr că a pășit cu adevărat în majoratul 
moral și cetățenesc pînă a nu fi citit „Așa 
s-a călit oțelul" și întreaga operă a lui 
N. Ostrovski. Aceasta tocmai fiindcă fiecare 
rînd al operei lui răspunde marilor întrebări 
care frămîntă firesc pe orice tînăr cinstit: 
Cum să trăiesc ? Către ce țel să mă în
drept acum cînd nu mai sînt copil, cînd răs
pund eu însumi pentru fiecare din faptele 
mele ca și pentru întreaga mea viață ?

Ar fi greșit să se afirme că nu există mai 
multe răspunsuri la îndemînă pentru ase
menea întrebări. Burghezia și agenții ei 
„artistici“ s-au grăbit să dea asemenea răs
punsuri, să facă din tineri fii adoptivi ai 
ideologiei ei antiumane. Răspunsuri varia
te, în culori țipătoare, incapabile să ascundă 
caracterul găunos și purulența lor interioa
ră, fie că îndeamnă la „aventuri, glorie șj 
bani“ în Legiunea străină, fie că închină 
osanale peripețiilor spargerii de case de fier 
în metropolă după rețeta filmelor cu ban
diți și cowboy. Pe vremuri circula și în țara 
noastră o cărticică intitulată nici mai mult 
nici mai puțin „Arta de a reuși în viață",

Pe marginea operelor în două 
volume ale lui N. Ostrovski

„lucrare“ care cuprindea „6 mijloace pentru 
a cîștiga simpatia oamenilor, 9 mijloace pen
tru a-i aduce pe alții să/gîndească la fel cu 
Dv., 12 mijloace de a-i... etc. etc.“, care în
cepea cu descrierea „celei mai senzaționale 
vînători de oameni ce s-a pomenit în New 
York" și se sfîrșea cu metode de cucerire 
a femeitor, recomandînd pe parcurs drept 
principale arme în viață : lingușirea, indu
cerea în eroare, resemnarea în fața nedrep
tăților. Acestea nu erau manuale de viață, 
erau manuale de pregătire a noi și noi pro
moții de iloți, robiți nu atît de puterea stă- 
pînilor lor, cît de otrava educației pe care 
aceștia le-au strecurat-o în sînge.

„Așa s-a călit oțelul“, ca și tot ceea ce 
a scris N. Ostrovski, este un manuă1 de 
viață fiindcă învață pe tineri cum să tră
iască în chip nou, măreț. Garanția că lu
crurile stau într-adevăr așa este viața au
torului ei, o viață eroică ce se confundă în 
esență cu aceea a lui Pavel Korceaghin. In 
„Raportul meu cu privire la creație“ aflat 
în volumul II al Operelor, Ostrovâki neagă 
că romanul lui ar fi un document autobio
grafic „Romanul meu, spune el. este în pri
mul rînd o operă de artă și scriindu-1 m-am 
folosit de dreptul de a născoci... E un ro
man și nicidecum biografia, să zicem a 
comsomolistului Ostrovski“. Și totuși, nu 
multe cărți s-au scris în lume care să aibă 
asemenea rădăcini în viață. în adevăr. 
„Așa s-a călit oțelul“ nu este în în
tregime povestea vieții fochistului-activis- 
tului-scriitor Nikolai Ostrovski, ea este 
însăși povestea unei întregi generații de 
comsomoliști, fii ai Revoluției din Octom
brie, luptători pentru socialism — și în a- 
ceasta rezidă forța ei. Faptul că Ostrovski 
n-a dovedit mai puțină tărie și bărbăție în 
luptă decît eroul său Pavel Korceaghin, îi 
conferă o autoritate morală uriașă care nu 
poate fi despărțită de valoarea literară și 
educativă a operelor sale. Ostrovski înțele
gea aceasta și căuta să sugereze tinerilor 
săi cititori ideea că nu el este eroul propriu- 
zis al romanului, ci un luptător oarecare, 
din miile de eroi care au trăit și au luptat 
asemenea lui. Cu umor răspunde el între
bării unei cititoare : „...Korceaghin a exis
tat și există. Și această scrisoare o scriu 
chiar din camera lui. Sînt în vizită la el. 
Pavlușka Korceaghin e prietenul meu și to
varășul meu de arme, lată de ce am putut 

să-l descriu cu atîta căldură. In momentul 
de față el stă culcat în fața mea zîmbind 
și plin de voie bună".

Pilda lui Ostrovski ca om și ca scriitor 
este atît de puternică încît descumpănește 
pe mulți dintre dușmanii cei mai aprigi 
ai socialismului. Deși faptele vieții sale, ca 
și ale eroilor săi ating o înălțime simboli
că, fiind de neconceput pentru oameni cres
cuți în spiritul ideologiei burgheze, aceștia 
nu îndrăznesc să le conteste veridicitatea, 
sînt siliți să se plece în fața acestui mare 
om. Trădătorul André Gide Seria într-o carte 
plină de calomnii la adresa Uniunii Sovietice 
că Ostrovski este un „sfînt". Dar André Gide 
nu a fost înfrînt numai ca om ci și ca 
scriitor. El, autorul lui Lafcadio, partizanul 
liberului arbitru, tînărul mohstru care ucide 
un om numai pentru a-și demonstra sie în
suși că e liber de orice „conveniențe sociale“, 
el, autorul eroilor care socotesc drept supre
mă virtute aceea de a fi imorali și distrug 
prin purtarea lor pe cei care le-au salvat 
viața, tocmai el a trebuit să-și plece capul 
și să capituleze în fața stegarului unei mo
rale noi, morala comunistă.

Intr-o scrisoare adresată unei prietene la 
sfîrșitul anului 1932, Ostrovski îi vorbește 
despre apariția romanului său într-o revis
tă și apoi în volum. In 1934 îi scrie aceleiași 
prietene despre ediția a Il-a care va apare 
în 130.000 exemplare. Intr-o scrisoare din 
1936 el anunță că romanul se traduce în 
limbile olandeză, cehă, bulgară, greacă, 
franceză, engleză și probabilitatea de a 
apare în Norvegia, Suedia și Danemarca, 
apoi anunță că apare în Japonia și S.U.A., 
iar într-o convorbire din 1936 arată că ti
rajul a ajuns Ia 2.000.000 exemplare. Azi 
ar fi greu de făcut o statistică complectă 
a tuturor edițiilor romanului, apărute aproa
pe în toate limbile popoarelor; ar fi greu 
de înregistrat edițiile legale și nelegale, co
piile care circulă în țările aflate sub teroa
re, bătute la mașină sau scrise de mînă, 
unele chiar pe foiță de țigară în închisori, 
sau impunătoarele volume tipărite în condi
ții grafice excelente în . atîtea țări. Cartea 
cunoaște un adevărat marș triumfal al ti
rajului. Și aici trebuie să ne reîntoarcem la 
ceea ce spuneam mai sus. Nu numai faptul 
că, deși e și plăsmuit, totul în opera lui 
Ostrovski transpiră veridicitate și adevăr, 
ci și acela că fiecare pagină a operelor este 
o părticică din steagul unor idei înaintate, 
transmite mesajul unei morale nobile, ex
plică extraordinarul succes al acestor cărți 
către care tineretul se îndreaptă într-adevăr 
cu aviditate. Fiecare răspuns pe care-l dă 
Ostrovski înfriguratelor întrebări, care sînt 

aceleași la tinerii din orice continent sau 
țară, a rezistat la temperatura înaltă a cup
toarelor marilor încercări, este pur și gene
ros ca și idealul moral în Care se înca
drează.

Intr-un fel, cinstită este și contesă Lud- 
wiga Moghelnițki din „Născuți în furtună". 
Ea își dă seama că bărbatul ei este, sub 
uniforma cu galoane aurite, bine stropite 
cu parfum, un criminal și un desfrînat, vede 
onoarea și eroismul tinerilor comuniști, nu 
se alătură luptei anti-populare, dar nici în 
tabăra cealaltă nu trece. Tarele educației ei 
burgheze o împiedică să se ridice de la un 
protest mai mult sau mai puțin cinstit, la o 
atitudine combativă, la stîrpirea răului din 
rădăcini. Ludwiga fuge de pe cîmpul de bă
tălie, dar de fapt fuge și din fața propriei 
ei conștiințe. O asemenea cinste nu satis
face inimile însetate de dreptate ale tine
rilor. Ei aleg atitudinea morală superioară 
a lui Pavel Korceaghin, a tinerilor comu
niști Raimond Raievski, Andrii Ptaha, Ole- 
sia, Sara și ceilalți care s-au „născut în 
furtună“ și au învins furtuna cu prețul ce
lor mai mari sacrificii.

Eroismul este o coordonată esențială a 
operei lui Ostrovski, fie că e vorba de ro
manele, de cuvîntările sau scrisorile sale pu
blicate azi pentru prima oară integral la 
noi. Actul eroic nu reprezintă decît încunu
narea firească a însușirii moralei comuniste. 
Nu a trecut multă vreme de cînd Andrii 
Ptaha, ca un zurbagiu ce era adesea, a să
rit să-l bată pe Raimond, pînă cînd oțelin- 
du-se în prietenia comunistă cu acesta, for- 
mîndu-se ca un luptător entuziast, trage si
rena chemînd pe muncitori în apărarea cau
zei lor și rezistă singur în sala cazanelor 
împotriva garnizoanei unui oraș întreg. In 
clipe de mare intensitate procesul de călire 
sufletească se. produce într-un timp incom
parabil mai scurt. Sau ascultați aceste cu
vinte ale unui om orb și paralizat ; nu sînt 
ele, aș spune, „eroism în stare nativă“ ?. 
„Acum opt ani o boală cruntă m-a doborît, 
m-a țintuit în pat fără mișcare și mi-a stins 
lumina ochilor transformînd în noapte neagră 
totul în jurul meu. Opt ani 1

O durere fizică, aspră, necruțătoare, se 
năpustește asupra mea într-un atac impetuos. 
Instinctiv fac primul gest de împotrivire — 
strîng tare din dinți. Un nou zbîrnîit de te
lefon îmi vine în ajutor. Eu știu, viața mă 
îndeamnă să rezist. Intră marna. îmi aduce 
poșta de dimineață — ziare, cărți, uri teanc 
de scrisori. Am astăzi cîteva întîlniri intere
sante. Viața își cere drepturile ei. La o parte 
cu suferințele 1. Scurta încleștare de dimineață 
se termină ca de obicei cu triumful vieții !

...Sînt fericit că am ajuns să trăiesc o vre
me cînd n-am timp nici să respir, cînd orice 
clipă mi-e prețioasă.

...Puneți mîna pe inima mea — bate cu 120 
de lovituri pe minut. Ce minunată viață poți 

trăi la noi 1 ...Pot să spun despre mine că 
sînt un om fericit, deși medicii socot că in 
curind voi primi „concediu nelimitat“ ...Eu 
trebuie să mă grăbesc să trăiesc".

La ce școală a învățat Ostrovski, ca și Kor
ceaghin, eroismul acesta legendar, tenacita
tea aceasta uimitoare ? Tot el ne spune : 
„Fără aceasta, viața e lipsită de lumină. Cum 
poți oare trăi în afara partidului, în această 
perioadă măreață, nemaivăzută ? In ce ar 
consta bucuria vieții, dacă nu în a te afla în 
rîndurile Partidului Comunist Bolșevic?“ 
Ucenicia eroismului au făcut-o și Ostrovski 
și Korceaghin și atîția alți copii ai revoluției 
în partid, sub îndrumarea partidului. Aminti- 
ți-vă de una din primele întîlniri ale lui Pa
vel cu comunistul Juhrai. Ce l-a învățat a- 
tunci vajnicul marinar pe puștiul înflăcărat 
de lectura broșurilor despre aventurile lui 
Giusseppe Garibaldi ? L-a învățat să bo- 
xeze, să se bată. Arățîndu-i cum să pună la 
punct pe domnișorii neastîmpărați care s-ar 
lega de el, Juhrai l-a învățat pe Pavea să 
se lupte, să nu se resemneze în fața asu
pririi și nedreptății. El/ i-a călăuzit primii 
pași pe drumul care duce la marile bătălii 
pentru eliberarea omului, l-a învățat că Par
tidul Comunist este conducătorul acestei 
lupte. Tot partidul a fost acela care, după 
ce l-a educat pas cu pas, l-a salvat din 
groaznica moarte morală de care era pîn- 
dit și, punîndu-i în mînă condeiul, l-a făcut 
un ostaș pe frontul literelor.

Pomeneam mai sus despre discuțiile în 
legătură cu specificul literaturii ca mijloc de 
educație. Ca un adevărat comunist, N. Os
trovski a înțeles că, dacă devine scriitor, 
trebuie să-și însușească această „meserie“ 
la, perfecție, așa cum și-a însușit-o, de pil
dă, la timpul său pe aceea de activist. Os
trovski a înțeles prin ce se deosebește lite
ratura de pedagogie și a militat' pentru o 
literatură de bună .calitate. Operele lui nu 
sînt discursuri presărate cu nume de perso
naje, în cărțile lui trăiesc oameni vii, cu 
pasiuni și căutări, în necontenită transfor
mare. Intr-o discuție asupra manuscrisului 
„NăsCuți în furtună“, Ostrovski combate pe 
acei care îi cereau să fie schimbat finalul, 
obiectînd faptul că eroii Iui greșesc, uită 
de vigilență la un moment dat. Doar el a 
conceput ultimele scene scrise din acest ro
man tocmai astfel încît să reiasă că „acest 
tineret lipsit de experiență, încrezător, poate 
fi atît de ușor înșelat“. Se înțelege că dacă 
ar fi putut scrie mai departe, Ostrovski ar 
fi arătat cum Raimond, Andrii, Oiesia și 
ceilalți tineri comuniști învață din această 
greșeală mare că în lupta cu dușmanul cel 
crud și laș nu poate exista încredere față 
de acesta, îngăduință. „Nu găsesc că-i bine 
să-i arătăm pe oamenii noștri ireproșabili 
așa cum vor unii. Trebuie să arătăm cum 

se formează ei, ca luptători și comsomoliști". 
Ce răspuns plin de miez dat cu atîta timp 
in urmă adepților „eroului ideal“.

Ostrovski a folosit timpul cît a fost țin
tuit la pat învățînd, pregătindu-se pentru 
munca sa grea de mai tîrziu. Numai studiul 
literaturii l-a putut ajuta să-și valorifice 
aptitudinile, calitățile sale înăscute, dînd o- 
pere de un puternic caracter romantic-revo- 
luționar, pline de patos și de lirism. Viața 
eroilor săi nu este nici o clipă fragmentată 
artificial între ceea ce este luptă și ceea ce 
constituie așa-zise „probleme personale“. Și, 
ca un atribut nelipsit al vieții, paginile lui 
Ôstrovski sînt pătrunse organic de un umor 
sănătos, simplu, spontan. Este umorul omu
lui ca. și al scriitorului, umorul celui care 
scria de pe patul de suferință : „Mi se scrie 
că sînt un băiat capabil și dacă n-am să 
încep să beau și să mă îngîmfez, o să iasă 
ceva din mine..."

Intr-una din povestirile din volumul „Noi, 
oamenii sovietici“ ai lui Boris Polevoi, se
cretarul unui comitet raional de partid îi 
răspunde unei femei care cere să fié decorați 
mulți oameni ce au apărat-o de urgia fas
cistă : Ce, parcă poți să-i decorezi pe toți 
oamenii sovietici ? Este închis în această 
replică un mare și cunoscut adevăr și anu
me că în Uniunea Sovietică, ca și în toate 
țările eliberate de sub domnia capitalismu
lui, eroismul a devenit un fenomen de masă, 
o calitate indispensabilă a omului de tip nom 
Acest eroism de masă, născut în focul re
voluției, al războiului civil și intervenției, 
în clocotul construcției vieții noi, călit în 
încercarea grea a Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei este îiî bună parte și rodul 
operei lui Nikolai Ostrovski. „Dacă va ră
suna iarăși bubuitul tunului și va veni din 
nou noaptea sîngeroâsă sînt adînc convins 
că nenumărați luptători se vor ridica în 
apărarea țării la fel ca Pavel Korceaghin. 
Dar eu n-am să mai fiu printre voi. De 
aceea vă rog — loviți pentru mine, loviți 
și pentru Pavka Korceaghin !"

Sînt două zeci de ani de cînd a murit 
scriitorul comunist dar fiecare zi din acest 
aproape un sfert de secol a dovedit că spe
ranțele lui s-au îndeplinit întocmai. Puteți! 
fi siguri, tovarășe Ostrovski și tu Pavka 
Korceaghin că și de acum înainte tineretul 
sovietic, tineretul înaintat din lumea întrea
gă, care vă admiră viața și opera, va fi —. 
după pilda voastră — în primele rînduri 
ale luptei pentru pace și o viață mai bunăl

B. DUM1TRESCU j
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O atmosferă de muncă activă
La capătul primei săptămîni de lucru 

a conferinței miniștrilor 
terne de la Geneva, 
au fost înfățișate primele puncte de 
vedere și luări de poziții cu privire la 
problemele din cadrul punctului 1 al or
dinei de zi, în ziarele occidentale au 
început să apară primele mici bilanțuri; 
unele dintre ele sînt încă destul de re
ținute sau neclare. Altele, după cum e 
și de așteptat, fac o reclamă exagerată 
propunerilor occidentale și subliniază 
destul de neprecis, sau chiar eronat, po- 
ziț’a delegației sovietice Merită însă 
atenție faptul că după ce timp de cî
teva zile conferința era plasată de unii 
comentatori pesimiști sub semnul impa
sului, după primele zile ei se văd acum 
datori să recunoască adevărul : lucrările 
conferinței continuă Intr-o atmosferă de 
lucru, speranțele de a se ajunge din nou 
în vîrtejurile și vijeliile războiului rece, 
n-au fost împlinite.

In ce privește aprecierea pozițiilor ex
primate de diferitele delegații — pînă 
în prezent, cu toate elogiile aduse pro
punerilor făcute de puterile occidentale, 
unele ziare vestice nu pot să nu recu
noască faptul că proiectele guvernelor 
respective au la bază o sumă de slăbi
ciuni care cu greu pot li omise Și în- 
tr-adevăr, nu poate fi trecut cu vederea, 
de pildă, viciul fundamental al propu
nerilor occidentale, care constă în fap
tul că, deși formal în aceste propuneri 
se vorbește despre securitatea europea
nă, rezolvarea problemei respective este 
condiționată de acceptarea renașterii mi
litarismului în întreaga Germanie, de 
acceptarea menținerii blocurilor militare 
și a încadrării Germaniei unificate în 
grupările militare agresive N.A.T.O. și 
U.E.O„ grupări care, în ciuda firmei lor 
defensive, sînt departe de a avea acest 
caracter.

In legătură cu aceasta, recunoscînd 
că „memorandumul" puterilor apusene 
are insuficiente, ziarul „L’Information" 
remarcă că respectivul „memorandum” 
nu prevede decît o singură ipoteză, a-

afacerilor ex- 
în care timp
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creării unei Germanii unificate 
fie încadrată în pactul nordat-

ceea a 
care să 
lantic. Cu alte cuvinte, după cum a re
marcat un ziar elvețian, proiectele occi
dentale nu pot favoriza destinderea in
ternațională și asigurarea unei păci 
trainice în Europa, ci un fel de „pace 
rece", în care blocurile și grupările mi
litare ar fi menținute.

Cu totul alta este perspectiva oferită 
de propunerile sovietice cu privire la se
curitatea colectivă în Europa. Oglindind 
interesele popoarelor europene, aceste 
propuneri prevăd înfăptuirea unei secu
rități reale, care să nu poată fi amenin
țată și tulburată din nou de militaris
mul german agresiv. In acest sens, re- 
mareînd faptul că în problema secu
rității europene „U.R.S S a reafirmat o 
concepție proprie”, același ziar „L'Infor
mation" remarcă că în propunerile so
vietice privitoare la securitatea colectivă, 
măsurile împotriva renașterii militaris
mului german se află la un loc de 
frunte

Răsunetul crescînd al poziției sovie
tice în problema securității colective este 
explicabil Poziția sovietică răspunde ce
rințelor arzătoare ale popoarelor

In privința asigurării succesului tra
tativelor, poziția sovietică deschide o 
cale reală pentru realizarea unei secu
rități de fapt și nu numai declarate. 
„Este un lucru cert — scrie ziarul „Tri
bune de Genève“ că sovieticii au o 
poziție orientată către viitor", spre deo
sebire de cele trei puteri occidentale, 
a căror poziție nu prevede nici o solu
ție în timp și care se întemeiază pe po
zițiile din trecut Iar un alt ziar elve
țian — „Tribune de Lausanne" — scoate 
de asemenea în evidență faptul că „po
ziția delegației sovietice are o superio
ritate evidentă”.

Nu încape îndoială că desfășurarea pe

mai 
mai

încă o dovadă puternică a poziției de
legației sovietice, pe deplin constructivă, 
a putut fi văzută și în propunerile sovie
tice prezentate în cursul ședinței de azi. 
După scurta pauză de duminică, în cursul 
căreia nu s-au ținut ședințe, iar o parte 
din ziariști au plecat prin împrejurimile 
Genevei pentru cîteva ore, luni. Casa 
Presei a cunoscut din nou, încă în pri
mele ore ale dimineții, o activitate fe
brilă In cursul după amiezii, pe culoa
rele Casei Presei, se făceau fel de fel 
de presupuneri asupra ședinței de după 
amiază, iar în fața ghișeelor au început 
din nou ■< „' 
discursurilor

Așteptarea 
nică.

Cuvîntarea 
astăzi în rîndurile ziariștilor a subliniat 
încă odată poziția realistă, constructivă 
pe care se situează delegația sovietică și 
în problemele privind punctul 3 de pe or
dinea de zi. Cuvîntarea lui V. M. Molo
tov atrage cel mai mult atenția, în primul 
rînd prin numeroasele propuneri practice, 
ce pot fi realizate într-un timp scurt, pri
vitoare la întărirea contactului între Est 
și Vest Printre aceste propuneri trebuie 
menționate în primul rînd măsurile con
crete ce pot fi adoptate de către orga
nismele și agențiile Națiunilor Unite, în
lesnirea liberei treceri a vaselor de co
merț ale tuturor țărilor prin strîmtorile și 
canalele internaționale, convocarea unor 
conferințe cu participarea specialiștilor 
etc.

In cursul după amiezii ziariștii au 
luat cunoștință de importantele propu
neri sovietice în problema securității eu
ropene.

Pe drept cuvînt se poate spune că lu
crările conferinței de la Geneva se desfă
șoară într-o atmosferă de muncă activă.

V. CIMPEANU
Geneva, 31 octombrie.

departe a conferinței va confirma ți 
mult acest adevăr.

aglomerările pentru primirea 
rostite în ședință.
ziariștilor n-a fost zadar-

lui V. M Molotov difuzată

V

Cea de a patra ședință
a Conferinței de la Geneva

Răspunsurile lui V. Cervenkov 
la întrebările unor ziariști englezi

trans-SOFIA 30 (Agerpres). — A.T.B. 
mite :

Ziariștii englezi Jeffery Green și 
Hiks. sosiți Ia Sofia cu prilejul meciului in
ternațional de fotbal dintre echipele națio
nale ale Angliei și Bulgariei, au rugat pe 
Vîlko Cervenkov. președintele Consiliului de 
Miniștri al Bulgariei, să răspundă la diver
se întrebări.

Ziarele au publicat răspunsurile Iul V. 
Cervenkov.

Răspunzînd la întrebarea: Primirea cor
dială făcută echipei de fotbal engleze la 
Sofia înseamnă că Bulgaria este gata să 
întărească prietenia sa cu Anglia și ce mă
suri ați putea propune actualmente pentru 
lărgirea acestor legături ? V. Cervenkov a 
declarat :

Primirea cordială făcută echipei de fotbal 
engleze la Sofia nu este decît o expresie 
a dorinței și a hotăririi poporului și guver
nului bulgariei de a sprijini și întări legă
turile prietenești cu Anglia și cu poporul 
englez. Ce măsuri pot îi propuse pentru 
realizarea acestui țel ? Vizitele reciproce ale 
reprezentanților științei, artei, sportului 
precum și ale reprezentanților vieții pu
blice și politice sînt măsuri bune care trebuie 
să fie încurajate pentru ca legăturile de 
prietenie între cele două țări să se dezvolte 
și să se întărească.

Acordurile comerciale 
iate anul acesta între

W. .1.

și financiare înche- 
Bulgaria și Anglia,

declarat V. Cervenkov, constituie un pas 
cele 

să

a 
important care prezintă interes pentru 
două țări; nu sînt motive ca acest pas 
nu fie urmat de noi măsuri în această di
recție. Tot ceea ce ajută la îmbunătățirea 
relațiilor dintre Bulgaria și Anglia pe baza 
intereselor reciproce, a egalității în drepturi, 
a respectului și încrederii reciproce se va 
bucura întotdeauna de sprijinul și de buna 
voință a guvernului bulgar.

Răspunzînd la întrebarea privitoare la 
condițiile schimbului de valută și la posibi
litatea modificării lor. V. Cervenkov a su
bliniat puterea de cumpărare crescindă a 
levei bulgare, fapt care o face stabilă. Nu 
este nici un temei pentru scăderea cursului 
levei, a spus V. Cervenkov. In ceea ce pri
vește interesele turiștilor, a continuat el, in
stituțiile respective din Bulgaria și Anglia 
ar putea să ajungă la un acord și să adopte 
o anumită bază pentru vizitele turiștilor în 
condiții reciproc avantajoase, fără a lega 
aceasta de cursul de schimb al lirei sterline 
și al levei.

Pentru aceasta ar trebui să se stabilească 
prețuri potrivite la hoteluri, 
pentru alte servicii în timpul 
lor englezi în Bulgaria și a 
gări în Anglia.

Guvernul nostru, a spus 
are o atitudine favorabilă față de astfel de 
măsuri reciproce, le consideră utile și po
sibile.

Semnarea unui tratat de prietenie 
între U. R. S. S. și Yemen

CAIRO 31 (Agerpres). — TASS trans
mite: La 31 octombrie a„ avut loc la Caira 
semnarea unui tratat de prietenie între 
U.R.S.S. și Yemen. în legătură cu semna
rea tratatului s-a dat publicității un co
municat comun al 
Yemenului.

După ceremonia : 
Solod, ambasadorul 
oferit o recepție în cinstea reprezentanților 
guvernului Yemenului care se află la Cairo, 
și a membrilor misiunii Yemenului în Egipt.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă prietenie.

Uniunii Sovietice și

semnării tratatului, D. S. 
I U.R.S.S. în Egipt, a

restaurante și 
vizitei turiști- 
turiștilor bui-

V. Cervenkov,

de

Pentru alipirea Ciprului 
la Grecia

ATENA 30 
anunță agenția 
brie a avut loc la Candia (insula Creta) o 
manifestație studențească în favoarea ali
pirii Ciprului la Grecia.

Manifestanții s-au 
latul Angliei purtînd 
lozinci antibritanice.

Poliția a atâcat pe 
studenți. și un polițist

(Agerpres). — După cum 
France Presse, la 29 octom-

îndreptat spre consu- 
pancarte și scandînd

manifestanti. Cîțiva 
au ' ' “fost răniți.

GENEVA 31 (Agerpres). — La 31 octom
brie, ora 15 (ora Europei centrale), s-a des
chis cea de a 4-a ședință a conferinței 
niștrilor Afacerilor Externe ai Franței, 
gliei. Uniunii Sovietice și S.U.A.

în ordinea succesiunii, ședința a fost 
zidată de J. F. Dulles.

Conform hotăririi adoptate la ședința 
cedentă, miniștrii au trecut la discutarea 
telui de al treilea punct de pe ordinea de 
zi — cu privire la dezvoltarea contactelor 
între est și vest — pentru a crea un grup 
de experți in această problemă.

In cadrul schimbului de vederi, primul a 
luat cuvîntul A Pinay Pinay a arătat că 
guvernul francez este favorabil „dezvoltă
rii relațiilor comerciale între est și vest. 
Sintem convinși — a spus el — că sporirea 
lor. ținînd seama de nivelul actual coborît, 
nu va avea decît rezultate fericite, atit pe 
plan economic, cît și pe plan psihologic“.

El a a’-ătat în continuare că în prezent 
există o serie de restricții în ce privește 
schimburile de persoane, idei și bunuri în
tre est și vest Pinay a încercat fără nici 
un temei să arunce vina pentru restrînge- 
rea legăturilor comerciale asupra țărilor din 
Europa răsăriteană, deși se știe că îngus
tarea relațiilor comerciale între est și vest 
este rezultatul politicii de discriminare ini
țiată de adepții războiului rece

MacMillan care a luat cuvîntul în con
tinuare a arătat că guvernul britanic acordă 
o mare importanță acestei probleme, expri- 
mindu și convingerea că asupra acestui 
punct de pe ordinea de zi se vor face pro
grese considerabile Deși a recunoscut pro
gresele obținute in ultimul timp in dome
niul liberei comunicații și a comerțului în
tre est și vest, el și-a exprimat îndoiala 
asupra eficientei acestor forme de contacte 
între est și vest.

Mac Millan s-a declarat în favoarea pro
punerilor care vor duce la o sporire reci
procă a comerțului pașnic și a schimburilor 
de persoane și idei între popoare care, a 
spus el, „sînt cele mai sigure mijloace pen
tru a spori încrederea și buna înțelegere“

A luat apoi cuvîntul V. M. Molotov. El 
a arătat că în conformitate cu directivele 
din iulie ale șefilor guvernelor celor patru 
puteri delegația sovietică prezintă o serie 
de propuneri concrete. Textul prezentat de 
V. M. Molotov cuprinde o serie de măsuri 
care se bazează pe posibilitățile ce pot fi 
adoptate în mod practic, inclusiv de către 
organismele și agențiile Națiunilor Unite, 
pentru atingerea scopului propus. Aceste 
propuneri prevăd dezvoltarea comerțului in
ternațional, eliminarea obstacolelor care 
există în acest domeniu. Totodată proiectul 
sovietic prevede înlesnirea liberei treceri a 
vanelor de comerț ale tuturor țărilor prin 
strimtorile și canalele internaționale.

In domeniul legăturilor internaționale pe 
tărîmul științei, tehnicii și în deosebi în 
domeniul folosirii pașnice a energiei ato
mice, proiectul prezentat de V. M. Molotov 
prevede convocarea unor conferințe cu par
ticiparea specialiștilor, adoptarea unor mă
suri comune de 
patru puteri în 
specializate.

Un vast plan 
în vederea întăririi contactelor între est și 
veșt în domeniul industriei, agriculturii, re
lațiilor culturale și turismului, precum și 
contacte sportive între țări.

mi- 
An-

pre-

pre-

către reprezentanții celor 
organismele internaționale

de măsuri sînt prevăzute

în încheierea discuțiilor asupra acestei 
chestiuni, J. F. Dulles, secretar de stat al 
S.U.A. a propus ca examinarea problemei 
înlăturării obstacolelor în ce privește li
bertatea comerțului și stabilirea unor con
tacte mai largi între Est și Vest să fi?., re
mise experților celor patru puteri.

Cei trei miniștri occidentali au prezentat 
un memorandum care cuprinde propuneri 
asupra punstului 3 al ordinei de zi.

S-a hotărît ca experții celor patru pu
teri să examineze propunerile prezentate de 
delegați asupra punctului trei de pe ordi
nea de zi : Grupul de experți urmează să 
examineze atît propunerile prezentate de 
Uniunea Sovietică cît și un memorandum 
prezentat la închiderea ședinței de cele trei 
puteri asupra problemelor dezvoltării con
tactelor între est și vest.

După o scurtă pauză, cei patru miniștri 
au reluat examinarea punctului 1 de pe or
dinea de zi — securitatea europeană și Ger
mania. Luînd cuvîntul, V. M. Molotov a fă
cut o serie de propuneri importante. V. M. 
Molotov a arătat că pentru examinarea 
problemei germane delegația sovietică con 
sideră necesar să fie invitat Otto Grote 
wohl, primul ministru al Republicii Demo 
erate Germane și cancelarul Adenauer, șe
ful guvernului R. F. Germane sau reprezen
tanți autorizați ai acestora Cei trei miniștri 
de afaceri externe occidentali s au dec'arat 
împotriva participării reprezentanților R. D 
Germane la conferință, întrucit S.U A., An 
glia și Franța nu au lecunoscut guvernul 
R. D Geimane Ei au susținut că la lucră 
rile conferinței' să participe numai reprezen
tanții guvernului R. F. Germane.

V M. Molotov a prezentat apoi o nouă 
propunere în problema securității europene

Propunerea conține un proiect de Tratat 
de securitate în Europa la care urmează 
să participe pentru început cele patru mari 
puteri, țările membre ale Uniunii Europei 
occidentale, țările semnatare ale Tratatului 
de la Varșovia, cele două state germane 
— R.F G. și R.DG. precum și statele care 
și-ar exprima dorința să participe la acest 
Tratat ca de pildă Iugoslavia. Danemarca 
In declarația sa V. M. Molotov a arătat că 
în dorința de a merge în întîmpinarea pro
punerilor occidentale delegația sovietică do
rește să propună, în conformitate cu directi
vele șefilor guvernelor celor patru puteri, 
crearea unei zone de limitare și inspecție a 
armamentelor în Europa care să includă teri
toriul Republicii Federale Germane și Republi
cii Democrate Germane, precum și statele ve
cine cu Gei mania. Acordul cu privire la zona 
de limitare și inspecție a armamentelor ur
mează să prevadă nivelurile maxime ale efec
tivelor forțelor armate ale S U A., U.R.S.S., 
Angliei și Franței, folosite pe teritoriile sta
telor din această zonă. Problema nivelului 
efectivelor forțelor armate urmează să con
stituie obiectul unui examen suplimentar. An
gajamentele pe care și le vor asuma cele 
patru puteri trebuie să fie puse de acord 
cu statele pe teritoriul cărora se află stațio
nate trupe, în conformitate cu drepturile su
verane ale acestor state. Obligațiile privitoa
re la executarea angajamentelor celor patru 
puteri urmează să fie controlate pe baza unei 
inspecții comune.

în încheierea dezbaterilor a luat din nou 
cuvîntul J. F. Dulles.

Următoarea ședință a conferinței va avea 
loc miercuri la ora

întrevedere între V. M. Molotov 
și J, F. Dulles

GENEVA 30 (Ag*,r-;r.î — TAȘȘ trans
mite : La 30 octombrie, V. M. Molotov, mi
nistrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., a pri
mit la sediul delegației sovietice ne dl. J. 
F Dulles. secretarul de stat al S.U.A. cu 
care a avut un schimb Je păreri în unele 
probleme referitoare la Orientul Apropiat, 
precum și la alte probleme care interesează 
cele două țări.

întrevedere între V. M. Molotov 
și M. Sharett

GENEVA 31 (Agerpres). — La 31 octom
brie, V. M, Molotov, șeful delegației sovie
tice la conferința de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe 
avut o întrevedere cu M. Sharett, 
ministru și ministrul Afacerilor Externe 
Israelului, care se află la Geneva.

a celor patru puteri a 
primul 

al

Reuniunea separată 
a miniștrilor Afacerilor Externe 

ai puterilor occidentale
GENEVA 31 (Agerpres). — La 31 octom

brie a avut loc la sediul delegației ame
ricane o reuniune a miniștrilor Afaceriloi Ex
terne ai S.U.A., Marii Britanii și Franței. 
Potrivit agenției France Presse, cei trei mi
niștri de externe occidentali au discutat pro
blemele Orientului Mijlociu și au coordonat 
punctele lor de vedere asupra celei de a treia 
chestiune de pe ordinea de zi a conferinței 
miniștrilor Afacerilor Externe ai celor patru 
puteri „dezvoltarea contactelor între Est și 
Vest“.

S-a hotărît încheierea 
unui acord mi’itar între Siria 

și L>ban
BEIRUT 30 (AgeipresL — La 29 octcm 

brie a sosit la Beirut, capitala Libanului, 
primul ministru al S'ri.ri Said Ghazzi. în
dată după sosirea sa, primul ministru sirian 
a avut întrevederi / u președintele Republicii 
Libanului. Cărnii Șamun și cu primul mi
nistru libanez. Rașid Ka-rami.

Relalind această știre, agenția Associafed 
Press subliniază că, potrivit declarațiilor fă
cute de cercurile oficiale libaneze, in cadrul 
acestei întrevederi s-a hotărît încheierea 
unui acord militar bilateral între Siria și 
Liban.

15 (ora locală).

Tineretul din R. 
P. Bulgaria se pre
gătește pentru a 
participa ia ridica
rea nivelului agri
culturii bulgare.

In fotografie: e- 
levi ai unei școli 
tehnice agricole din 
Dobrogea bulgară 
fac practică pe tere
nul experimental al 
școlii.

Dezbaterile din Adunarea Națională franceză
PARIS 31 (Agerpres). — TASS transmite: 

In după-amiaza zilei de 30 octombrie, în 
Adunarea Națională franceză au început 
dezbaterile pe marginea proiectului de lege 
guvernamental cu privire la încetarea, în- 
cepînd de la 2 ianuarie 1956, a împuterni
cirilor Adunării Naționale, precum și asupra 
problemei privind reforma sistemului elec
toral.

Proiectul de lege guvernamental prevede 
dizolvarea înainte de termen a Adunării 
Naționale și ținerea alegerilor parlamentare 
cu șapte luni înainte de termen adică în 
prima jumătate a lunii decembrie ac.

După cum se știe, guvernul a cerut exa
minarea proiectului său de lege în primă 
urgență. EI motivează necesitatea unor ale
geri înainte de termen prin faptul că Adu
narea Națională are de aprobat o serie în
treagă de „măsuri importante“ și că aceste 
holărîri trebuie adoptate numai de o nouă 
Adunare Națională.

Dezbaterile au început cu examinarea ra
portului prezentat de Paul Ribeyre în nu-

mele Comisiei Adunării Naționale pentru 
problemele regulamentului și dreptului de 
vot universal. Această Comisie s-a pronun
țat, prin majoritate de voturi, cuprinzînd 
voturile deputaților comuniști, socialiști și 
membrii partidului M.R.P., pentru ținerea 
de noi alegeri pe baza sistemului reprezen
tării proporționale, votarea urmînd să se 
facă într-un singur tur de scrutin.

Comisia s-a pronunțat de asemenea pen
tru încetarea la 2 ianuarie 1956 a împuter
nicirilor actualei Adunări Naționale. In ca
drul acestor dezbateri, deputatul comunist 
Jacques Duclos, membru al acestei Comisii, 
a prezentat un amendament la raportul lui 
Ribeyre în care se propune ca în Algeria 
alegerile să aibă loc în aceeași zi ca și în 
Franța. In legătură cu alegerile din Alge
ria, Jacques Duclos a propus de asemenea 
desființarea în Algeria a „stării excepționa
le“ și să se acorde deplina libertate de ac
țiune partidelor naționale și organizațiilor 
algeriene. Acest amendament a fost însă 
respins de Comisie.

Un tribuna! chinez a eliberat îna’nte de termen 
doi delicvenți americani

PF.KIN 30 (Agerpres). — China Nouă 
transmite. : în conformitate cu prevederile 
legii, un tribunal chinez a condamnat la 
închisoare pe doi cetățeni americani — Har- 
riet C. Mills și Armând Proulx, care s-au

făcut vincvați de crime comise în China. 
Totuși, ținmd seama de cotnpor'are.i 'or in 
timpul executării pedepsei, tribunalul a ho
tărît în prezent să i elibeidir. m.'hisoa-e 
înainte de expirarea sentinței și să-i expul
zeze din China.

Protest împotriva tratativelor secrete dintre guvernul 
Harahap și guvernul olandez

DJAKARTA 30 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : După cum relatează agen
ția Antara, 17 fruntași ai mișcării pentru 
eliberarea Irianului de vest au adresat gu
vernului Indoneziei un protest împotriva 
tratativelor secrete între ministrul de Ex 
terne al Indoneziei și guvernul olandez, cu 
scopul ca problema Irianului de vest să nu 
fie înscrisă pe ordinea de zi a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Din surse bine informate se anunța 
guvernul Harahap se pregătește activ 
înceapă tratative directe cu Olanda, 'după 
o serie de consultări care au avut loc intre 
Anak Agung, pe de o parte și primul mi
nistru al Olandei, William Dress și ministrul 
de Externe Luns, pe de altă parte. Mai mul
te persoane oficiale indoneziene au plecat 
în Olanda pentru a face pregătiri în vede
rea unor tratative la nivel ministerial.

că 
să

Agențiile de presă comunică
MOSCOVA. —

U.R.S.S. a invitat o 
național și federal 
triece pentru a stabili contactul cu Sovie
tul Suprem al U.R.S.S. și pentru a lua cu
noștință de viața din Uniunea Sovietică. 
Invitația Sovietului Suprem al U.R.S.S. a 
fost acceptată.

PEKIN. — La 29 octombrie, Mao Țze-dun, 
președintele Republicii Populare Chineze, a 
invitat pe membrii Biroului executiv al 
Asociației de comerț și industrie pe întreaga 
Chină și a discutat cu ei problema privind 
modul cel mai rațional de înfăptuire a 
transformării socialiste a industriei și co
merțului particular.

La consfătuire au luat cuvîntul Mao Țze- 
dun, Ciu En-lai, Cen Șu-tun, Li Ciju-cen, 
Jun I-jen, Huan Cijan-șui, Hu Țzu-an și 
Gun Tian-nin

SOFIA. — La invitația Adunării Populare

Sovietul Suprem al 
delegație a Consiliilor 

ale Republicii Aus-

Povestiri
a re-

Pentru mulți oameni de 
pe bătrina noastră planetă 
ziua de 21 mai 1955, a fost 
o zi oarecare. Pentru dom
nul Henry Cox, personal, 
cetățean de culoare al Sta
telor Unite ale Americii ea
prezentat însă triumful democrației 
asupra obscurantismului pentru că 
in ediția de dimineață a ziarului 
„New York Times" la pagina 23. 
in colțul din stingă între o reclamă 
de potcoave elastice pentru clini de 
casă și un anunț privitor la inven
tarea unui creion cu cerneală gal
benă, a apărut decizia Curții 
Supreme : desființarea segrega
ției rasiale in școli.

Chiar așa scria în decizie : orice 
discriminare în școli pentru albi 
și școli pentru negri, școlari albi 
și școlari negri bănci albe și bănci 
negre — este de acum înainte pro
fund contrară amendamentului 14 
din constituție

Drept care dl. Cox și-a zvîrlit 
jobenul în tavan de bucurie și-a 
îmbrățișat nepermis de duios soția 
și a alergat într-un suflet la cea 
mai bună școală albă din oraș să-șt 
înscrie unicul copil în clasa a 
doua — înscriere care a decurs 
fără nici un incident.

Peste o săptămină dl. Cox a pri
mit o înștiințare din partea școlii 
că în statul Mississipi ca și în Ca- 
rolina de sud ca și în alte state 
sudice chestiunea cu segregația ur
mează să fie studiată și aplicată 
treptat, conform vechilor tradiții 
și în virtutea obiceiurilor locale, 
în raport cu cerințele majorității 
locuitorilor și cu respectul cuvenit 
curățeniei școlilor, sau mai pe 
scurt, elevul Tom Cox e dat afară 
din școală înainte de a fi început 
s-o frecventeze.

♦
Domnul Henry Cox a trăit citeva 

zile de adine zbucium sufletesc. 
Serile se întîlnea cu alți cîțiva

părinți de copii negri și discuta cu 
aprindere. Nu, nu putea fi decît o 
singură soluție : petiție protesta
tară către Curtea Supremă. Con
stituția garantează doar dreptul 
de petiționare oricărui cetățean.

— Asta să cerem — spuse dl. 
Cox hotărît — să se respecte des
ființarea discriminării rasiale in 
școli.

— Să se respecte în toate sta
tele ! — întări și un alt părinte — 
și să semnăm petiția cit mai mulți.

Mai mult de 54 de semnatari 
nu s-au găsit. Cu aceste peste ju
mătate de sută iscălituri, petiția a 
pornit în prima și ultima călătorie 
din viața ei spre Washington.

★
— 54 de semnături ? se miră 

uscățivul director al ziarului „He
rald” din Yazzo-City. Mississipi — 
o să fie cam greu să le publicăm... 
Va trebui să alegem ..

Delegația petiționarilor care ve
nise la redacția ziarului manifestă 
un tnceput de neliniște.

— Cum să alegem ? întrebă pru
dent dl. Cox.

— Ori textul petiției, ori semnă
turile

— Publicați ce credeți și cum 
credeți. Totul e ca protestul nostru 
să apară în ziar.

— Atunci e în regulă. Lăsați 
htrtia la noi și-o să fie bine...

★
A treia zi. în pagina tntîia a 

ziarului „Herald" — care există 
aevea, nu e o născocire — apăru 
o informație precum că un număr 
de persoane din oraș încearcă să 
introducă negri în instituțiile albe 
sub diferite pretexte, căitind să 
răstoarne vechile și bunele tradiții

în Japonia 
comerțul

se 
cu

practică 
copii

PEKIN 30 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : Dună cum transmite postul de 
radio Tokio, poliția din prefectura Hiogo a 
arestat 105 persoane acuzate de a fi făcut 
comerț cu copii. Din august anul curent 
aceste persoane au vîndut 129 de eonii. 
Aceștia sînt în special copii de țărani lip
siți de posibilitatea de a-și întreține familia.

Ce sînt așazisele 
„divizii de rezervă“ ciankaișiste
PEK1N 30 (Agerpres). — China Noua 

transmite: Potrivit relatărilor presei, po
liția ciankaișistă se ocupă febril cu recru
tarea forțată a tineretului din Taivan în 
așanumitele „divizii de rezervă“. Aceste 
divizii sînt organizate de către „centrul 
pentru instruirea unităților de rezervă al? 
armatei", creat recent cu sprijinul grupului 
de consilieri militari americani.

După cum relatează ziarul „New York 
Post“, Cian Kai-și va forma aceste zece 
noi divizii echipate și finanțate de State1? 
Unite. Ziarele din Taivan dezvălu'e ci 
Cian Kai-și intenționează să creeze încă trei 
divizii pe lingă cele zece sus-amintite. In 
acest scop, reprezentantul gomindaniști’.or 
la Washington, George K. C. Yeh. caută să 
obțină încuviințarea guvernului american, 
începind din noiembrie, toti bărbații sub 
45 de ani vor fi concentrați pentru o pe
rioadă de instrucție militară. în acest scop 
se construiesc 21 de cazărmi pe terenuri 
rechiziționate de la populația civilă. In unele 
cazuri au fost dărîmate case de locuit pen
tru a face loc construcțiilor de cazărmi.

Ziarele din Taivan relatează că uncie fa
milii au rămas fără mijloace de existență, 
deoarece toti bărbații valizi au fost luați 
în armată. Devin tot mai frecvente cazuri’e 
în care tinerii se ascund pentru a scăpa de 
serviciul militar. Autoritățile ciankaișiste 
au dat o ordonanță prin care orice tînăr 
care se eschivează de la serviciul militar 
va fi pedepsit, iar apoi încorporat „în ser
viciul activ“.

din
a Republicii Populare Bulgaria, la 30 oc
tombrie a sosit la Sofia o delegație a So
vietului Suprem al U.R.S.S. în frunte cu 
N. I. Beliaev, membru al Comisiei 
dare a Sovietului Uniunii, secretar 
al P.C.U.S.

WASHINGTON. - Harold E. 
consilierul președintelui Eisenhower pentru 
problemele dezarmării, va pleca la 1 noiem
brie la Geneva pentru a participa la lucră
rile conferinței miniștrilor Afacerilor Exter
ne ai U.R.S.S., S.U.A, Angliei și Franței.

DELHI. — După cum s-a tnai anunțat, 
India nu va recunoaște noua „republică“ 
sud-vietnameză, care are ca șef al statului 
pe Ngo Dinh Diem

MOSCOVA. — Cu prilejul celei de a 60-a 
aniversări a nașterii tovarășului Andreev 
Andrei Andreevici, Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
i-au trimis o telegramă.

de vali- 
al C.C.

Stassen,

PEKIN. — După cum relatează ziarele 
din Tokio, în cadrul unei consfătuiri a 
fracțiunilor parlamentare ale partidelor libe
ral și democrat din Japonia, s-a hotărît con
stituirea unui comitet pentru pregătirea 
„noului partid“.

GENEVA. — Delegația americană la con
ferința miniștrilor de afaceri externe ai ce
lor patru puteri a anunțat că secretarul De
partamentului de Stat. Foster Dulles va pleca 
marți în Spania pentru a avea întrevederi 
cu Franco.

DELHI. — La 29 octombrie, primul minis
tru al Indiei, Nehru, a avut o întrevedere cu 
FI. Rau, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al Comerțului Exterior al 
Republicii Democrate Germane care vizitează 
India, în cadrul căreia s-au discutat pro
bleme privind dezvoltarea continuă a comer
țului și a colaborării economice între Re
publica India și R.D.G.

din țările Sudului
ale Sudului Americii. Și 
semnau numele celor 54 
soane antitradiționaliste.

Publicarea informației 
printre altele următoarele

Unul dintre petiționari, 
nar la magazinul de bretele, jar
tiere și umbrele din centrul ora
șului a primit o înștiințare acasă 
cu acest delicat cuprins : „Nu mai 
sînteți necesar la magazin, duce- 
ți-vă dracului după petiția pe care 
ați semnat-o!"

înștiințări cu cuprins asemănă
tor și cu formulări variate au pri
mit și alți doisprezece funcționari 
particulari sau de stat din oraș.

Alt petiționar a fost chemat la 
telefon de o persoană necunoscută 
care l-a întrebat ce moarte preferă: 
spînzurătoarea, rugul sau înjun
ghierea ? In seara aceleiași zile 
soția lui a primit o comunicare te
lefonică în acești termeni: „Dacă 
începind de mîine soțul tău mai 
îndrăznește să iasă din casă, îți 
vor veni înapoi mîinile și picioarele 
lui ambalate laolaltă, iar casa t’a 
lua foc, cu ceilalți membri ai fami
liei înăuntru". Spre dimineață în 
lumina tulbure a zorilor au apărut 
la fereastra din stradă a cetățea
nului trei măști negre, hidoase, 
care au dispărut la țipetele copi
ilor. Obiectul unor amenințări de 
soi asemănător au fost și alți opt 
dintre petiționari.

Mașina proprietarului de garaj 
care a semnat petiția, n-a mai pu
tut cumpăra benzină de nicăieri. 
Se oprea în fața cite unui depozit, 
unde avea loc următorul dialog :

— Tu ești ăla care a cerut să 
se bage gindaci negri în școlile 
noastre ?

se 
de

con- 
per-

avuta 
efecte : 

funcțio-

— Și ce-ți pasă ?
— N-am benzină pentru .tine.
în fața atelierului legătorului de 

cărți, petiționar și el s-au oprit 
intr-o dimineață cinci motociclete 
ale poliției federale, care însoțeau 
automobilul președintelui Camerei 
de Muncă locale.

— Ești un om fericit Ben I i s-a 
adresat jovial președintele — ai 
scăpat de necazuri.

— în ce fel domnule ?
— Iți luăm brevetul de 

riaș Ai să-ți poți căuta o meserie 
mai ușoară sau chiar să pleci la 
băi în î'lorida.

— De ce-mi luați brevetul dom
nule ?

— Te încurca Ben. la redactarea 
petițiilor. Acum o să-ți vină mai 
la îndemînă să scrii tot ce poftești.

Unui instalator i s-au refuzat la 
depozit 
avocat 
că nu-i 
cu 10 dolari bucata 
doar o pedeapsă blinda.

în sfîrșit, văcsuitorul de ghete 
semnatar al petiției, a fost găsit 
împușcat în falcă. Un ziar a pu
blicat un interviu cu șeriful, care 
ditDă cum informează ziarul „Paris 
Presse L’lntransigeant" a declarat 
printre altele și

„Ce credeți 
văcsuitorului ?

— Probabil că 
ma unei intoxicații

— Ce fel de intoxicație ?
— Cu plumb. La autopsie s-au 

găsit în maxilarul inferior citeva 
bucățele de plumb, provenind din 
plombele dentare defecte ale de
functului.

mese-

materialele cerute, unui 
brutarul i-a atras atenția 
va mai vinde pîine decît 

și că asta e

cele de mai jos : 
despre moartea

a survenit în ur-
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— Ce măsuri veți lua ?
— în urma anchetei, sta- 

bilindu-se cine a fost den
tistul — pe baza dispoziției 
și a plîngerilor a numeroși 
martori care suferă la rtn- 

lor din cauza lucrului prost aldul 
acestui dentist — am dispus ares
tarea și acționarea lui în justiție 
pentru asasinat premeditat..."

.. Dentistul era dl. Henry Cox.
"k

O săptămină mai ttrziu, ziarul. 
„Herald" publica o nouă informa
ție : „Aducem cu plăcere la cuno
ștință cititorilor noștri că următorii 
48 de cetățeni americani adevărate 
ne-au rugat să considerăm nule 
semnăturile lor pe petiția adresată 
Curții Supreme în privința negri-, 
lor în școli".

Urmau cele 48 de nume cu sem
nături nule și incă un rînd : „Pe
tiția a mai rămas semnată cu în, 
căpățînare de următorii șase indi
vizi rău intenționați la adresa sta
tului nostru" 
cu litere mari 
semnatari.

Erau apoi înșirate 
numele ultimilor șase

■fr
Nu sînt știri dacă dl. Henry 

se mai află in închisoarea 
Yazzo-City

Cox 
din 

Yazzo-City sau a fost eliberat. 
Nici ziarul „Herald" și nici .Paris 
Presse L'lntrasigeont" nu dau vreo 
astfel de veste Dar oriunde s-ar 
găsi dl Cox e de presupus că cl 
meditează la problema desființării 
segregației în școlile americane.

Și se poate de asemenea presu, 
pune cu certitudine că altădat.l 
cînd va mai citi despre apa
riția unor legi imnotriva discrimi
nării rasiale in S U.A. nu-și va 
mai arunca pălăria in tavan, ci 
și-o va îndesa cit mai bine pe ochi.

VALENTIN SILVESTRU


