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Vineri 6 ianuarie 1956

Să îmbunătățim munca politică
în rîndurile tinerelor fete

À—------------------------------------------------------------------

Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2078

IN RAPORTUL de activitate al 
C.C. al P.M.R. la Congresul al 
II-lea al partidului se arată] 

„Organizațiile de partid trebuie să 
aibă permanent în vedere faptul că 
femeile reprezintă mai mult de jumă
tate din populația țării, că ele posedă 
o nesecată energie și joacă un rol 
mare în viața obștească, economică 
și culturală“.

In țara noastră numeroase femei și 
fete muncesc cu entuziasm și price
pere în uzine, fabrici, pe șantiere, în 
gospodării agricole colective, în spi
tale și instituții științifice, dovedind 
inițiativă, pricepere și spirit gospedă- 

’esc.
Și în organizația noastră, acolo 

unde organele și organizațiile U.T.M. 
se preocupă de atragerea fetelor la 
viața politică, le promovează cu curaj 
în munci de răspundere în organele 
de conducere U.T.M., le pregătesc cu 
grijă pentru munci în aparatul de stat, 
fetele reprezintă o mare forță.

In regiunea Constanța, de pildă, un 
număr însemnat de fete sînt fruntașe 
în producție, iar peste 100 deputate 
utemiste ajută sfaturilor populare la 
lupta pentru traducerea în viață a ho- 

■ tărîrilo-r partidului și guvernului. Nu
mai în raionul Fetești peste 430 de 
fete sînt purtătoare ale insignei 
GM.A., iar pe întreaga regiune peste 
2.300 de fete sînt antrenate în diferite 
formații artistice. In raionul Boto
șani, regiunea Suceava, peste 360 de 
fete sînt fruntașe în producție. Majo
ritatea sînt de la uzinele textile „Mol
dova“, fabrica de confecții „Repu
blica“, fabrica „Pionierul“.

Cu toate că pe linia atragerii fete
lor într-o vie activitate politică și so
cială au fost obținute unele succese de 
către organizațiile noastre, totuși mai 
sînt încă frecvente cazurile de sub
apreciere a muncii în rîndurile fetelor. 
\șa cum s-a arătat în dezbaterile de 

-la cel de al II-lea Congres al parti
dului și în rîndurile Uniunii Tinere
tului Muncitor se manifestă o preo
cupare cu totul insuficientă față de 
problemele specifice ale muncii în rîn
durile tinerelor fete și se promovează 
cu destulă timiditate fetele în posturile 
de conducere.

Intr-adevăr sînt organizații raio
nale și chiar regionale în care pro
centul fetelor în U.T.M. este încă mic 
față de posibilități. Astfel în regiunea 
Craiova doar 25% din numărul total 
al utemiștilor sînt fete, iar în organi
zația raională U.T.M. Bacău procen
tul lor este doar de 5%. Mai sînt or
ganizații de bază și îndeosebi la sate, 
unde nu există nici o utemistă, așa 
cum este cazul în organizația de bază 
din comuna Risipiți, regiunea Craiova, 
sau în organizația de bază din satul 
Nicolae Bălcescu, raionul Lipova. In 
unele organizații de bază, unde marea 
majoritate a membrilor o formează fe
tele, de pildă în țesătorii, filaturi etc., 
comitetele regionale, raionale și oră
șenești U.T.M., datorită proastei înțe
legeri a muncii politico-șducative în 
rîndurile fetelor, n-au orientat or
ganizațiile respective să aleagă în or
ganele de conducere un număr cores
punzător de.fete. Așa stau lucrurile la 
„Tesătura“-Iași, la fabrica de confec
ții „Gh. Gheorghiu-Dej“-București, 
tinde organizații mari de secții for
mate în întregime numai din fete, au 
ca secretari băieți!

Multe organe și activiști ai organi
zației noastre, ignorînd faptul că mun
ca în rîndurile fetelor face parte inte
grantă din munca educativă pe care o

desfășoară organizația noastră în rîn- 
durile tineretului, căutînd metode „spe
ciale“ de muncă cu fetele și negăsin- 
du-le, neglijează aproape complect a- 
ceastă problemă.

Pentru atragerea fetelor în munca 
organizației noastre, pentru lichidarea 
rămânerii în urmă a unora dintre a- 
cestea, organele și organizațiile 
U.T.M trebuie să lupte pentru tradu
cerea în viață a importantelor hotărîri 
de partid care se referă la îmbunătăți
rea muncii U.T.M. în rîndurile fetelor.

Principiul de bază al educație] co
muniste este educația prin muncă. A- 
plicînd în viață acest principiu, orga
nele și organizațiile U.T.M. trebuie să 
îndrume fetele să se îndrepte spre cele 
mai diferite meserii, iar pe cele care 
sînt în producție să le a iute să dobîn- 
dească o înaltă calificare, să devină 
fruntașe în producție și prin aceasta 
să spulbere prejudecata existentă încă 
la unele elemente înapoiate, care so
cotesc în mod nejust că fetele n-ar pu
tea să ajungă muncitori specialiști in 
cele mai diferite ramuri de activitate. 
Paralel cu aceasta, fetele trebuie în
drumate să-și însușească bogățiile cul
turii, să facă sport, să-și însușească 
noțiuni pedagogice, adică să se pregă
tească multilateral pentru viată.

Deosebit de acut se pune problema 
muncii în rîndul fetelor la sate. Dato
rită slabei munci politice desfășurate 
de către organizațiile U.T.M. de la sate 
în rîndurile fetelor și a tinerelor căsă
torite, un număr mare de fete nu-și 
aduc contribuția lor prețioasă la dez
voltarea satelor noastre, la creșterea 
producției agricole, la viața culturală. 
Și cîte nu se pot face. Fetele pot fi în 
drumate să urmeze cursurile agrozoo
tehnice și multe se vor pasiona cînd 
vor afla atîtea luoruri interesante în 
legătură cu cultivarea pămîntului, cu 
creșterea animalelor. Fetele pot fi ri
dicate cu încredere în munci de briga
diere în gospodăriile agricole colec
tive și în gospodăriile agricole de stat. 
Hărnicia lor, pasiunea cu care vor 
munci dacă vor fi ajutate, se vor face 
simțite în munca brigăzilor. Nu există 
domeniu de activitate în care tinerele 
noastre țărănci să nu-și poată aduce 
contribuția lor. Mare aport pot aduce 
fetele în viata culturală a satelor.

Există încă unii activiști care
văicăresc că fetele nu virr la orga
nizație să se intereseze de problemele 
politice. Se dau pentru aceasta expli
cații lipsite de seriozitate cum că fe
tele „nu sînt capabile“ să se intere
seze de astfel de probleme și apoi „nu 
sînt lăsate de mame“-. Cauza este însă 
alta, mult mai adîncă și î’n același 
timp mai simplă : fetele nu vin în a- 
cele organizații unde se duce o acti
vitate searbădă, neinteresantă. Multe 
metode stau la îndemîna organizații
lor noastre. Acestea nu se referă nu
mai la atragerea fetelor în rîndurile 
organizației, ci în general la ridicarea 
nivelului muncii U.T.M., la îmbogăți
rea conținutului vieții de organizație, 
în organizațiile de bază unde se țin 
șezători frumoase în care se discută 
probleme variate, se fac recenzii, se 
cîntă, unde se desfășoară o activitate 
culturală și sportivă bogată, fetele ac
tivează cu dragoste și entuziasm. De 
asemenea, în organizațiile de bază 
unde utemiștii luptă împotriva atitudi
nilor înapoiate fată de fete, fetele par
ticipă la viata de organizație. Iată de 
pildă în organizația de bază Tomnatec

Sarcina prevăzută în Directive de 
sporire în cel de-al doilea plan cinci
nal a producției industriei construcției 
de mașini și de prelucrare a meta
lului, îl privește și pe tînărul Nicolae 
Condruț de la secția uzinaj cu șpan a 
uzinelor de tractoare din Orașul Stalin.

In primele zile ale noului cincinal, 
muncind cu un deosebit elan el a reușit 
să realizeze zilnic cîte două norme și 
jumătate.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Vești din tara 
constructorilor 

comunismului
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Tehnica nouă
„Tn industria construcțiilor de mașini se vor extinde me

todele moderne de turnare și matrițare...“ Cuvintele acestea 
pe care le-am citit în Directivele Congresului al II-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn cu privire la cel de-al doilea 
plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale pe anii 
1956—1960, ne fac pe noi, tinerii muncitori din secția forjă 
a uzinelor „23 August" din Capitală să ne gîndim la ceea 
ce avem de făcut in viitor, la răspunderile sporite pe care 
ni le pune în față cel de-al II-lea plan cincinal.

Va trebui să devenim muncitori cu o calificare profesio
nală mult mai ridicată, la nivelul noilor metode tehnologice 
înaintate ce se vor introduce în secția noastră pe scară 
mereu mai largă în scopul sporirii numărului și calității pie
selor lucrate de noi.

Se cuvine ca acum la începutul noului cincinal, să ne 
gîndim la ce va trebui să facem pentru a folosi în între
gime forțele noastre de muncă în scopul realizării noilor 
sarcini. Va trebui să luptăm pentru însușirea tuturor pro
cedeelor noi de forjare și de matrițare. Pentru aceasta va fi 
necesar să dăm o atenție mai mare cursurilor de minim 
tehnic ce vor lua ființă.

Nu există tînăr forjor în secția noastră care să nu do
rească din toată inima ca la sfîrșitul celui de-al II-lea plan 
cincinal să simtă mîndria de a fi închinat toate forțele sale 
luptei și muncii pentru înflorirea patriei.

TRAIAN BĂDULESCU 
secretar al organizației de bază 

U.T.M., secția fârjă mare 
Uzinele „23 August“-București

în 1956: 5000 kg. lapte peste plan
Peste puțin timp se împlinesc 5 ani de cînd lucrez la sec

ția zootehnică din Tutova a gospodăriei de stat Ghidigeni 
— la început în sectorul de porcine, apoi ca mulgător de 
vaci. De multe ori îmi amintesc ce neîndemînatic eram in 
primele săptămîni. Munca aceasta însă mi-a plăcut. De 
aceea mi-am însușit o serie de metode de la mulgătorii mai 
vechi, de la zootehnistul secției și din cărțile citite. Anul 
1955 mi-a adus titlul de cel mai bun mulgător al gospodă
riei.

Am pășit în primul an al celui de-al doilea cincinal. 
Planul de lapte al lotului de vaci pe care le îngrijesc este 
desigur mai mare decît în anul 1955. Eu nu-mi lac însă 
griji. In timpul iernii, producția de lapte nu va scădea, de
oarece gospodăria s-a îngrijit de aprovizionarea cu furaje. 
Avem depozitate peste 75 tone porumb siloz, 30 vagoane 
sfeclă furajeră și peste 30 vagoane ’ » -
aceste condiții asigurate sînt sigur 
anul 1956 rezultate de seamă.

Rămîne doar ca eu să muncesc cu 
să folosesc cele mai moderne metode, 
face. Titlul de cel mai bun mulgător pe gospodărie nu vreau 
să-l pierd și deci voi lupta pentru acest lucru. Cu tot planul 
sporit, voi obține și în anul 1956 cu cel puțin 5.000 kg. lapte 
peste plan. Acesta este angajamentul meu de acum, pe care 
mă voi strădui să-l îndeplinesc și chiar să-l depășesc.

ION I. CIUBOTARU
mulgător, G.A.S. Ghidigeni, regiunea Bîrlad

Școala experienței înaintate
La vestita uzină Uralmaș a fost organizată, din 

inițiativa comsomoliștilor, o importantă acțiune 
menită să ajute tinerilor muncitori la ridicarea cu
noștințelor lor profesionale, la însușirea tehnicii 
înaintate. Această trecere în revistă a ridicării ni
velului tehnico-profesional al tinerilor se va în
cheia în luna aprilie a acestui an.

Una din cele mai populare forme de învățămînt 
tehnic din uzină este școala la mașină. In timpul 
desfășurării acțiunii inițiate de comsombliști, cel 
puțin 1.200 tineri vor urma 500 asemenea școli.

La însușirea metodelor înaintate de muncă con
tribuie și vizitele în alte întreprinderi pentru schimb 
de experiență.

Comitetul de Comsomol al uzinei acordă o mare 
atenție propagandei tehnice. Tineretul participă cu 
deosebit interes la lecții ca cele cu tema „Reali
zările științei sovietice și străine în domeniul con
strucției de mașini“, „Despre planurile de pers
pectivă ale Uralmaș-ului în legătură cu crearea 
unor noi mașini" etc. Multe lecții sînt urmate 
de prezentarea unor filme tehnice.

Acțiunea pornită de comsomoliștii de la Uralmaș 
dă rezultate frumoase : numeroși tineri și-au ridi
cat considerabil calificarea în ultimul timp. Co
mitetul orășenesc de Comsomol Sverdlovsk și co- 
mitetul regional au aprobat această inițiativă și 
sprijină extinderea ei în alte întreprinderi. <<

Prietenii din îndepărtata Indie
O sinceră prietenie îi leagă pe tineri] sovietici x 

de tinerii din multe țări ale lumii. Iată un fapt << 
care ne vorbeșteX despre relațiile prietenești dintre v 
tinerii sovietici și indieni. i

Prin anul 1953. pe adresa Universității de stat >< 
din Gorki a sosit o scrisoare de la tineri din << 
India care propuneau studenților universității să $< 
poarte corespondență. Răspunsul nu a întîrziat >< 
mult. Artur Kogan, student la Facultatea de isto- << 
rie și filologie i-a scris studentei Manorama Doși, y 
de la Școala economică din orașul Politan, statul X 
Sauraștra. y

In scrisorile sale, Artur i-a vorbit Manoramei y 
despre frumusețile bătrînului oraș de pe Volga, >< 
i-a trimis fotografii ale oamenilor de seamă care << 
au trăit în acest oraș — Gorki, Sverdlov, Cikalov. ] 
Tînăra indiană i-a povestit de asemenea _lui_ Artur >( 
despre trecutul și viața de azi a orașului său na- y 
tal. Scrisorile au trezit interesul lui Kirtikumar, y 
fratele Manoramei Doși, student la universitatea z 
din Bombay. Aflînd că Artur scrie o lucrare des- 
pre lupta poporului indian împotriva pătrunderii V 
imperialismului american în India, Kirtikumar i-a X 
trimis cîteva broșuri care i-au fost de mare folos lui 6 
Artur în alcătuirea lucrării. y

borhot de sfeclă. Cu 
că voi obține și în

mai multă atenție și 
Și acest lucru îl voi

Fiecare tînăr

Documentele celui de al 
ll-lea Congres al P.M.R. 
dezvăluie în fața noastră 
tabloul măreț al înfăptui
rilor realizate prin efortu
rile creatoare ale întregu
lui popor sub conducerea 
partidului în ultimii 8 ani. 
Ele trasează 
cu curajul și 
caracteristică 
schița a ceea 
făptui de aci 
eforturile comune ale celor 
ce muncesc.

Studiind Raportul de 
activitate al C.C. al P.M.R. 
la Congres, nu pot să nu 
mă întreb ce-am făcut eu, 
în calitate de secretară a 
unei organizații de bază 
IJ.T.M., pentru ca să-mi 
îndeplinesc sarcinile la ni
velul cerințelor partidului. 
Ay putea vorbi astăzi de
sigur despre multe reali
zări ale organizației de 
bază U.T.M. în fruntea că
reia am fost aleasă. în 
cele ce urmează însă 
mi-am propus să vorbesc 
despre unele probleme că
rora noi, membrii comite
tului, nu le-am acordat a- 
tenția cuvenită șl care a- 
cură, cînd avem în față in
dicațiile partidului, ne dau 
foarte mult de gîndlt.

Iată una din aceste pro-

de asemenea 
clarviziunea 
comuniștilor 

ce se va în- 
înainte, prin

IN ANII CELUI DE AL DOILEA CINCINAL
(Continuare în pag. 3-a)

Potrivit Directivelor Congresului al II-lea al Par tidului Muncitoresc Romîn cu privire la cel de-al doi
lea plan cincinal, producția de țiței va crește în 1960 cu 28 la sută față de 1955, iar cea de cărbune brut 
cu 80—90 la sută.

un militant pentru îndeplinirea
hotarîrilor

bleme. Vorbind despre dez
voltarea democrației in
terne de partid, raportul 
ne învață că activizarea 
masei membrilor de partid, 
atragerea lor la o partici
pare activă in dezbaterea 
problemelor principale ale 
politicii partidului și statu
lui, la elaborarea măsuri
lor și la aplicarea în viață 
a liniei politice și a /întări
rilor partidului constituie 
esența democrației interne 
de partid.

Apliclnd acest principiu 
la specificul organizației 
U.T.M. trebuie să spun că 
organizația noastră de 
bază a făcut încă prea pu
țin în această privință. Nu 
am reușit încă pînă în 
prezent să atragem pe toți 
utemiștii la rezolvarea tu
turor problemelor care stau 
în fața organizației noas
tre. Aceasta din cauza unei 
slabe preocupări manifes
tate de noi în acest dome
niu, deși avem foarte 
mulți utemiști capabili să 
contribuie la un avînt ge 
neral al muncii tinerilor 
din fabrică. Voi lua de 
pildă pe utemistul Traian 
Vișan pe care nu numai 
că nu l-am antrenat în 
muncă, dar nici măcar nu 
s-a ținut cont de propu
nerile pe care le-a făcut 
organizației de secție din 
care face parte. Așa de 
exemplu a fost un timp 
cînd secția de preparații 
pregătea în mod defectuos 
canetele pentru sala 10 țe- 
sătorie. Defecțiunea consta 
in faptul că terminația cu
netei a fost făcută în sens

partidului
invers ceea ce obliga pe țe
sătoare 
timp cu 
sute de 
cind în
risipă de material. Utemis
tul despre care am vorbit a 
criticat atitudinea pasivă a 
biroului organizației de 
secție care nu a luat mă
suri de lichidare a acestui 
neajuns. El a propus în a- 
celași timp un schimb de 
experiență între brigada 
de tineret de la preparație 
cu aceea de la sala nr. 10 
pe care o alimentează. 
Schimbul acesta de expe
riență avea ca scop cu
noașterea lipsurilor din 
procesul muncii și lichida
rea lor.
critica
tov. Vișan nu au fost 
în seamă.

în general trebuie 
că una din lipsurile 
stre constă în aceea că încă 
nu am reușit să muncim 
astfel ca fiecare utemist 
din cadrul organizației de 
bază să aibe cîte o sarcină 
c.oncretă. 
ză masa 
nu este 
talitatea 
multiplelor probleme care 
stau in fața organizației 
noastre.

în urma studierii docu
mentelor Congresului ne-am 
propus să lichidăm cît mai 
grabnic acest neajuns din 
activitatea noastră. Pentru 
aceasta fiecare membru 
al comitetului și al birouri
lor organizațiilor de secție 
a fost repartizat să parti
cipe la ședințele de produc-

să-și piardă mult 
desfășurarea a 

metri rl.e ață, du- 
același timp și la

Dar iată că atît 
cît și propunerea 

luate

spus 
noa-

Din această cau- 
membrilor U.T.M. 
antrenată în to- 

ei la rezolvarea

(ie pe grupe sindicale pen
tru a putea cunoaște mai 
bine activitatea fiecărui 
utemist și tînăr. Totodată 
vom duce o muncă mai 
concretă de antrenare a 
tinerilor în întrecerea so
cialistă și, cunoscind an
gajamentele luate de fie
care tînăr în parte în ca
drul întrecerii, vom putea 
urmări mai îndeaproape 
îndeplinirea acestor anga
jamente. Ne-am propus de 
asemenea să organizăm 
întilniri între tinerii mun
citori și inginerii utemiști 
în care să se discute po
sibilitățile măririi turații
lor la războaie, sau despre 
mijloacele care trebuie 
folosite pentru creșterea 
productivității muncii, îm
bunătățirea calității produ
selor și așa mai departe.

Pentru realizarea sarci
nilor de mare răspundere 
pe care ni le-a încredințat 
partidul, noi am luat așa
dar măsuri pentru a trece 
la o îndrumare mai con
cretă a birourilor organi
zațiilor de secție și a fie
cărui utemist în parte. 
Sîntem convinși că pe a- 
ceastă cale, muncind cu 
perseverență, vom reuși să 
traducem în viață sarcina 
de o importanță deosebită : 
activizarea tuturor mem
brilor organizației noastre 
de bază la îndeplinirea ho- 
tărîrilor partidului.

ELENA DINCA 
secretară a organizației 
de bază U.T.M. de la 

Industria bumbacului B. 
București

Căminul cultural se află chiar în mijlocul sa
tului. Cum vii de la gară. întîlnești o clădire cu 
multe încăperi, trainic zidită, cu scări din stejar, 
înegrite de ani, cu geamuri mari. Seara, pînă tlr- 
ziu, in cîteva încăperi ard lumini.

Amurg.
Pe scări se aud pași mărunți, repezi. Cine să 

fie ?
— Ioana l A venit Ioana lu’ Domocoș. Repetiția 

poate începe.
Fetișcana aceasta de numai 18 ani, cu păr bălai 

și oclii albaștri, năltuță și subțire nu este de nouă 
ani la cor, așa cum este Nicolae Gătan. Totuși ea 
are acasă 3 diplome, cucerite la felurite concursuri.

Nu-i om în sat căruia să nu-i trezească triste 
aduceri 
demult 
veacuri

aminte atunci cînd Ioana cîntă doinele de 
in care este adunată jalea și tristețea de 
a poporului asuprit:

Murăș eu te-aș întreba
De mai am bine ori ba.
De n-am bine, numai rău 
Să mă las la fundul tău.

Participați la Spattachiada 
de iarnă a tinei etului !

' ' ■■

PARTICIPAȚI CU TOȚII LA

SPARIACH ADA 
DE IARNA
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Ninge. Copiii, tinerii, se bucură. Mai trebuie oare 
explicații? Nu, fiecare dintre noi, tinerii, primește cu 
un zîmbet mîngîierea umedă a fulgului dc zăpadă 
topit pe fața noastră.

Cel mai mult se bucură sportivii. Vor putea să par
ticipe la probele care cer zăpadă din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului. In regiunile din nor
dul țării, unde zăpada și-a așternut încă mai de mult 
mantia alburie, săniuțele au început să zboare. Pati
natorii se întrec pe oglinda lucioasă a gheții. Schiorii 
se străduiesc să învingă distanțele în minute cît mai 
puține.

In multe regiuni ale țării, cum ar fi de pildă, Pi
tești, Bacău, Regiunea Autonomă Maghiară, între
cerile sînt în plină desfășurare. Așa de pildă, Ia în
trecerile organizate de colectivul sportiv „Recolta" 
din Corbeni, regiunea Pitești, au participat 110 tineri 
la șah, 18 tineri la gimnastică, 31 de tineri la trîntă. 
In regiunea Hunedoara, la primele întreceri organi
zate în 60 de colective sportive au și participat peste 
1400 de tineri și tinere.

Tineri, pregătiți vă, înscrieți-vă și participați la 
Spartachiada de iarnă a tineretului. In felul acesta 
vă întăriți sănătatea, participați la o întrecere pa
sionantă, tinerească I

După 31 de

în

Foaie verde foi de r,uc 
Adu-mi calul să mă. duc. 
Să mă duc de pe-ac.Jst loc 
Că nu-i locul cu noroc.

I
adevăr, mulți oameni ne duceau. Nu cu calul,

lama își luau vitele și plecau in munți, la iernat. In 
restul anului — striviți de povara stăpînirii — ro
beau la părnînt, în livezi Cu toată apăsarea exploa
tării. ei iubeau nespus cintecele; cintecele lor. prin 
care-și vărsau amarul, se îmbărbătau, trăiau. Pre
tutindeni, cintecele acestea erau cu ei. Le cîntati 
uneori încet, cu voce înăbușită ca un șuvoi gata 
să irumpă. Alteori, mai ales iarna, le etntau cu 
voce tare, cuprinși de patimă, de răsunau munții 
și văile.

Și într-o toamnă, cu 31 de ani în urmă, aici 
la Prundul Bîrgăului, sub conducerea lui Traian 
Dumbrava s-a înjghebat un cor. Cîte persoane 
avea corul pe-atunci nu phtem ști. Traian Dum
brava nu mai este în sat Nici oamenii de pe atunci 
nu mai sînt la cor ; unii âu îmbătrînit, alții s-au 
risipit prin lume. Astăzi. însă, prin grija partidu
lui nostru, tradiția cîntăreților populari de prin 
aceste meleaguri se păstrează, se dezvoltă.

ani ■ ■ ■

Corul numără acum vreo 60 de persoane. Tineri \ 
și vîrstnici, țărani și muncitori de la fabrica de hîr- \ 
tie „Bernath Andrei" se adună aici în fiecare seară \ 
și cîntă viața cea nouă care este: Ca o floare din \ 
grădină / Ce-are apă la tulpină. / după cum cîntă \ 
adesea Ioana lui D imocoș. Căci fata are in reper- x 
toriu și melodii noi. creații izvorîte din bucuria de \ 
a trăi în anii puterii populare. în cintecele lor \ 
oamenii aceștia care au în sat școală și cămin cui- a 
tural, bibliotecă și cinematograf, oamenii aceștia \ 
care nu mat sînt nevoiți n<ci să plece iarna în \ 
munți, nici să robotească pentru huzurul altora la \ 
părnînt și livezi, slăvesc partidul, care a apărut a 
în viața lor ca un soare puternic și cald. X

A visat oare Traian Dumbrava, că peste 30 și Q 
ceva de ani corul înjghebat de el va cîntă în Bis- â 
trița și la Cluj, că oamenii au să-l asculte la ra- j? 
dio? Greu de presupus. Au fost în schimb alți a 

oameni, care au visat acest lucru și au luptat pen- o 
tru împlinirea visului. Aceștia au fost comuniștii. C 
Spre lauda lor cîntă acum Ioana, cea mai tinără și x 
totodată cca mai vestită etntăreață a satului. X

C. SLAVIC <?
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Cu caida-ti respirare și cu privirea mîngîi 
spinările de tancuri din piscul greu și dur 
și; beat de înălțime, te cațeri sus, pe fringhii, 
stînd între-abise negre și albăstrui azur.

joooooooooooocoo O 2V 7" A/
8 Sînt crestele cu coifuri de-argintării pe frunte 
| și se căznesc s-ajungă azurul înghețat.
8 Gîndirea-i mai adîncă și mai cu pisc, la munte.
| iar pasul cînd aburcă ni-i visul mai bărbat.
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Fără de munți, privirea, ucisă de cîmpie, 
s-ar stinge făr’să știe suișul temerar.
Munții ne dau privirii suprema măreție 
de a scruta-năltimea de stînci și timpii mari.

toamnă era nespus de frumoasă. ZIS-ul prelung, 
cu roșu, zbura pe șoseaua netedă, între dealurile 

mingîiate de soarele dulce. Pînze albăstrii de ceață în- 
văluiau orizontul. Sate albeau între trunchiuri de copaci; 

păduri vinete, vrîstate cu creta mestecenilor, se iveau pe creste. 
,Pe_ cîmpuri, porumburile atinse de brumă foșneau uscat. Ici, colo, 
arături proaspete abureau în aerul rece. Vite mari, albe întorceau 
leneș capetele după autobuzul care învîrteja praful șoselei. Un sat, 
«curtea unei școli, plină de larma copiilor în recreație, femei la 

țară, cu arțari scu-
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Cînd mă ridic pe clinuri și-mi pironesc bocancul 
în stînci străfulgerate-n granit sau micașist, 
chiar timpul își ridică, a biruință, flancul, 
și-s alpinist spre piscul din evul comunist.

Și cîtă măreție întruchipează firea 
cînd iei măsură munții oriunde și oricînd, 
cînd îți ridici prin vremuri, cutezător, privirea, 
tu ce-ai privit, odată. în jos, doar spre pămînt.

O

Nicolae Labiș

ALBATROSUL UCIS
Cînd dinspre pomi spre mare se răsucise vîntul 
Și-n catifeaua umbrei nisipul amorțea
L-a scos un val afară cu grijă așezîndu-1 
Pe-un cimitir de scoici ce strălucea.

La marginea vieții clocotitoare-a mării 
Stă nefiresc de țeapăn, trufaș, însă răpus. 
Privește încă parcă talazurile zării 
Cu gitul galeș îndoit în sus.

Murdare și sărate-s aripile-i deschise, 
Furtuna ce-1 izbise îi cîntă-un surd prohod. 
Lucesc multicolore în juru-i scoici ucise 
Al căror miez căldurile îl rod.

De valuri aruncate pe țărmul sec și tare 
Muriră fără luptă sclipind acum bogat. 
Le tulbură lumina lor albă, orbitoare 
Aripa lui cu mîl întunecat.

Deasupra țipă-n aer dansînd în salturi bruște, 
Sîidînd nemărginirea un tînăr pescăruș. 
Războinicul furtunii svîrlit între moluște 
Răsfringe-n ochiu-i stins un nou urcuș.

Cînd se-ntețește briza aripa-i se-nfioară 
re-nviat o clipă de-un nevăzut îndemn, 

ți pare că sbura-va din nou, ultima oară, 
Spre-un cimitir mai sobru și mai demn.

Sboooooooooooooooooooocx>ocoooo-^öeooöoooooooooooc©ooooc»ooooooooooo©ooo0C>ooooo©oöecK.‘

Tinere talente muzica’e 
în fața aprecierii publice

■ Primele zile ale
m anului au fost mar-
Dirijorul cate pe tărim muzi-

Mircea Cristescu c.a‘ de două sonce.rtj.la care tinerii artiști 
~~ au avut un cuvint

greu de spus. Succesul deosebit de mare de 
care s-a bucurat concertul simfonic al Fi
larmonicii de Stat „George Enescu" diri
jat de tînăr ut Mir cea Cristescu ne permite 
să vorbim de o „Rupere" și o deplină afir
mare a acestuia in viața noastră muzicală. 
Talent viguros, temperament artistic viu, 
fină sensibilitate muzicală — iată cîteva 
calități evidente la acest tînăr pe care, pînă 
deunăzi, ne obișnuisem să-l vedem cîntînd 
la violă la unul din pupitrele Filarmonicii. 
Aceste calități ale sale au putut rodi din 
plin dat fiind că au fost cultivate temeinic, 
încă de timpuriu (la 6-7 ani începe să stu
dieze vioara, întrerupe și apoi, la 10 ani 
reia studiul, de la 16-17 ani cîntă pînă în 
1948 la Filarmonica din Orașul Stalin apoi 
în cea bucureșteană, făcînd simultan studii 
de violă și muzică de cameră). In 1948 in
tră la Conservatorul din București unde este 
îndrumat ca dirijor pînă la absolvire, în 
1954, de maestrul C. Silvestri, care poate 
fi considerat ctitor de școală de dirijori la 
noi prin numărul 
pregătite pe care 
ani.

Mircea Cristescu 
vinde, iar debutul 
prezentînd un program de mare răspundere 
care cuprindea între altele coloratul Capri
ciu spaniol de Rimski Korsakov și marea 
șimfonie a IV-a de Brahms, Atît la repetiție 
cit și la concert tînărul șef de orchestră s-a 
dovedit perfect stăptn al partiturii și a co
municat atît de viu membrilor orchestrei 
convingerea sa artistică, concepția sa despre 
interpretarea lucrărilor din program, îneît 
aceștia l-au sprijinit cu însuflețire.

Nu este scopul notei de față să analizeze 
arta dirijorală a lui Mircea Cristescu. Ea 
vrea numai să sublinieze apariția unui nou 
și puternic talent dirijoral serios pregătit. 
____ _____ _ _ în cadrul concer- 

-_____ .. . tulul dirijat de Mir-Compozitorul cga Cri‘tescUi pia.
Viznil Hnifiu nts/a Wna Lăzărescuviryn uni țiu _ nedezmințită pro.

oagatnare a muzicii 
romînești —■ a prezentat în primă audiție 
concertul de pian al tînărului Virgil Onițiu. 
Compozitorul apare preocupat de o problemă 
care-i frămlntă pe toți creatorii noștri azi, 
aceea a caracterului popular al muzicii. Re
zolvarea pe care i-a dat-o Onițiu în concertul 
său se întemeiază pe 
prezentarea unui fond 
emoțional și de idei cit 
mai accesibil, într-o for
mă dintre cele mai clare, 
evident națională. A a- 
junge la o maximă sim
plitate și in același timp 
a transmite ascultătoru
lui un conținut bogat și 
interesant este un lucru 
de loc ușor, la care unii 
compozitori ajung pe 
baza unei lungi perioade 
de acumulare de expe
riență. Virgil Onițiu, a- 
flat la începutul drumu
lui său creator, a reușit 
să rezolve doar tn parte 
această problemă.

Nu încape îndoială că 
el va mai stărui asupra 
ei, că-și va pune o serie 
de probleme legate de 
formele mari instrumen
tale, de elementul simfo
nic tn concert, de mij
loacele de a susține per
manent interesul ascultă 
torului nu numai prin 
teme frumoase dar și 
prin dezvoltări consis
tente. Că lucrările sale 
viitoare vor dobîndi o 
mai mare profunzime și 
pregnanță, pentru aceasta 
stau chezășie inteligența

muzicală, talentul, sensibilitatea, perseveren
ța tlnărului muzician.

La concertul 
marți seara de la 
sa Universității 
apărut două forțe

Cîntăreața

Elena
NecuJce-Kartiș «X7 !

mare de elemente ■ bine 
le-a format In ultimii

a mai dirijat și în pro- 
la București și l-a făcui

— Astea nu-s fleacuri, Achime ! Copilul o fi avîndgînd după ele case, hambare, oameni, căsuțe, vrte, tot ce se afla 
deasupra salinei. In mijlocul tîrgului a rămas o groapă adîncă 
în care se învălmășeau cărămizi, oameni sfîșiați, mobile sfărîmate 
și jucării. Au venit domni cu mașini frumoase, au discutat, au 
fotografiat groapa, femeile minerilor împietrite pe margine și pe 
domnul primar împărțind condoleanțe sinistraților. Pensionarii din 
toată țara au citit în „Universul“ reportaje pline de grozăvii. Dar 
tata nu s-a mai întors. Peste gropile salinei prăbușite au crescut 
bălării.

— Astea nu-s fleacuri, Achime 1 Copilul o fi avînd talent. Știu 
eu, poate că ar trebui să facem ceva să contirsuie învățătura, Taică- 
său asta voia.

★
Toamna. Maică-sa ținea palmele ei grele, muncite, pe umerii Iul 

plăpînzi. Parcă întărea astfel, vorbele lui Achim, care-i spunea, la 
ei acasă, sub lumina palidă a lămpii cu petrol:

— Auzi, băiete, să nu înșeli încrederea pe care o avem în tine! 
Să nu-i uiți pe ai tăi, pe taică-tău, pe care l-au omorît capitaliștiil 
Să nu uiți că noi te trimitem la învățătură.

Vințan era un vlăjgan căruia îi mijea mustața. Nu prea știa să 
vorbească, dar ce spunea, spunea din suflet, cu o voce aspră, care 
.vroia să se obișnuiască, stîngaci, să mîngîie.

I-a scos sufletul maică-si întrebînd-o în vreme ce-i aduna lucru«

apa rîului, înălbind rufele, apoi un cimitir de 
turîndu-și frunza roșcată, punctează cu me
lancolie peisajul. Printre pomii colorați 
violent, sulițele soarelui străpung crucile 
strîmbe, aprinzînd candeli. Un grilaj și un 
monument năpădit de mușchi și frunziș 
veșted, arată că acolo zace groful care lo 
cuia odată în castelul de pe dîlmă, unde e 
acum sediul gospodăriei colective. Soarele 
ațîță incendii în geamurile curiei grotești, 
reînviind istorii cu răzmeriți și foamete. 
Apoi mașina cotește brusc și dintr-o 
dată, se deslușește, printre sălciile sure, 
apa Mureșului, largă, leneșă, cu reflexe 
metalice. Pe celălalt mal, e o îngrămădire dezordonată 
de clădiri roșii, netencuite, peste care-și înalță gîtul subțire 
o macara uriașă, ca un bîtlan de fier. Turnuri de apă, coșuri ce 
fumegă, forfotă de oameni în salopetă și, în fund, blocurile mun
citorești, printre sondele de la saline. Orășelul se ascunde după 
o perdea de copaci. Numai cîteva case privesc curioase, în apa 
Mureșului.

— Am sosit! — anunță o voce, acoperind vorbăria călătorilor. 
Cîțiva își scot capetele pe geam și vîntul subțire, tomnatic, le

răvășește părul. ZIS-ul, galben cu roșu, sperie un cîrd de gîște, 
ocolește un car încărcat cu strujeni, de pe vîrful cărora un copil 
tolănit întoarce ochii mirați, apoi ajunge în dreptul cantonului 
de cale ferată, unde nevasta cantonierului întinde rufele la uscat. 
Cu un pufăit scurt, nemulțumit, autobuzul stopează. Bariera e lă
sată.

Cantonierul, un bătrîn șchiop, vine să ia foc de la țigara șofe
rului și află despre călători că sînt pictori și sculptori care merg 
să viziteze salinele și uzina chimică. Șoferul zice „artiști plastici“, 
cu importanță, iar cantonierul dă din cap, cu gravitate :

— Aha!
Oricine ar fi însă, trebuie să aștepte pînă trece personalul.
Cineva a început să vorbească despre lumina deosebită a pei

sajului, aici, lîngă apă. Aerul toamnei are o fluiditate grea, găl
buie, ca mierea. Copacii se decupează elegant pînă departe, unde 
par violeți, apoi negri. O pasăre de apă se ridică din stufăriș cu 
un țipăt scurt, apoi se pierde. Totul e pașnic; aproape idilic, dacă 
nu s-ar auzy distinct duduitul înfundat al compresoarelor și bă
tăile de inimă ale uzinei. Și dacă gîtul de bîtlan al macaralei n-ar 
secționa cu mișcări geometrice peisajul.

Toate acestea nu-mi sînt deloc străine, se gîndea Vințan 
și totuși parcă nu le-am mai văzut. Soarele blînd îi mîn- 
gîia fruntea, cu un gest matern de bun venit. S-a născut 
aici, a copilărit într-una din casele de pe mal (care din 

ele? sau poate s-a dărîmat demult). A înălțat într-o toamnă un 
zmeu pe maidanul din fața uzinei și i s-a agățat de sîrmele de tele
graf. De la un geam, un funcționar cu ochelari s-a răstit la el în
tr-o limbă străină. Era unul din belgienii care locuiau în vila din 
parc. Printre pomii galbeni turla vilei o vedea și acum. Dar bel
gienii nu mai erau. Nici vechiul patron. Dar nici copilul care fugise 

atunci, sfîriindu-i călcîiele pe lingă zidul uzinei. Zmeul a rărnas
• agățat de firele de telegraf, toată toamna...

Cum sta acum. în bătaia călduță a soa
relui de octombrie, pictorului i se părea că 
e tot copil și rezemat de cerceveaua feres
trei vede coșurile uzinei și hardughiile de 
lemn care însemnau, pe o întindere sură, 
măturată de vînturi, intrările în mină, că
suțele coliviilor și birourile. Atunci nu erau 
sonde la saline. Nu erau nici clădirile roșii, 
deasupra cărora flutură, pe cerul adînc, de 
un albastru șters, un steag purpuriu.

...Și totuși, steagul îi amintește de o zi 
posomorită cînd l-a văzut pe taică-său pu>-- 
tînd unul, într-o învălmășeală de oameni și 
strigăte, placarde și țignale de polițiști. 
Maică-sa l-a încuiat în casă și a plecat spre 
saline. Pe cîmpul deșert, silueta ei întuneca
tă părea atît de tristă 1 El s-a suit în pod 
și de acolo a văzut curtea uzinei, mulțimea, 
steagul, placardele și cordonul brun al poli
țiștilor. Un om mititel, bondoc, gesticula la 
un geam deschis. Apoi de undeva a țîșnit o 
piatră și geamul s-a făcut țăndări. O ma
șină a năvălit de pe șosea pe poarta larg 
deschisă a întreprinderii și a învăluit tot ta
bloul într-un nor de praf. Era copil. Nici nu 
știe ce s-a mai întîmplat. In iarna aceea 
taică-său a stat mai tot timpul acasă. Era 
morocănos și noaptea umbla tăcut, cu pașii 
înfundați de-a lungul și de-a latul odăii. 
Ningea. La geam, îi plăcea să facă pe hîr- 
tie oameni de zăpadă, sănii, lupi și "o casă 
cu geamuri luminate, din coșul căreia iese 
un fum gros. Taică-său i-a văzut desenul, 
apoi a luat în mîna lui butucănoasă creio
nul colorat, ținîndu-1 stîngaci, și a șters 
fumul căminului. I-a arătat pe geam, în în
serarea cenușie:

— Unde vezi tu fum ?
Căsuțele din jurul 

vînt. arătau ca niște 
luleaua stinsă.

Asta a fost prima 
pentru șine pictorul 
ton foșneau ușor, lepădîndu-și frunzele. In 
jur toți vorbeau deodată, nimeni nu-1 
în seamă.

Așa era și-n copilărie.
— Unde-o fi copilul ăsta ? auzea 

aspră, necăjită a mamei.
— Caută-1 după casă, răspundea 

tata. Stă și se uită la rîu,
— Doamne, omule, tare mă tem că 

să fie nimic de capul lui. Stă toată ziua 
și se uită, apoi mîzgălește hîrtii, numai de 
învățat nu învață-

— Ba învață. Lasă-1. Ce știi tu I
★

Intr-o primăvară, pe vremea dezghețului. 
Mureșul se revărsase. Noaptea, pe lună, a- 

fantastice, pînă 
apele s-au pre-

PÎNÂ TRECE TRENUL».

A început să lucreze la salină. împingea vagonete cu drobi de 
sare.

— Asta nu-i muncă de copil! făcea bunica de la țară cînd ve
nea să-i vadă.

— O să crăpăm de foame, zicea mama, cu o voce egală, secătuită 
ca și cînd i-ar fi fost tot una.

Dincolo de rîu, la capătul podului, s-a oprit o „pobedă“ 
verde, lucioasă, ca o lăcustă. Un bărbat între două vîrste 
a sărit sprinten și a venit pînă la bariera lăsată. A zărit 
ZIS-ul stopat pe malul opus și s-a întors să spună ceva 

șoferului.
— Tovarășul director de la uzină, — i-a lămurit cantonierul, 

îmi pare că v-a ieșit în întîmpinare.
— Ce om primitor .1 a remarcat cineva.

★
— A trecut vremea școlii primare. Cine să-I dea mai departe 

la învățătură ? Cînd se întîlnea cu domnul învățător, intra în pri
ma curte, sărea un gard și da în cîmp. Aici răsufla ușurat. Vîntul 
aducea dinspre rîu miros de buruieni înflorite, pămlntal era în
cropit. il sim.ea sub tălpile goale, prietenos. Bine c-a scăpat de 
învățător. Acesta, cînd îl vedea, îl oprea :

— Tu Vințane, ar fi trebuit să înveți. De ce nu înveți tu, ha ? 
Vai de capu'nost’ 1

Și se ducea mai departe, clătinînd din cap.
Nu știa 

forma de
de ce, dar vorbele astea îl răneau mai adînc decît uni- 

gimnazist a băiatului domnului director de la „Solvay“.
★

nd i s-a telefonat de la raion că un grup de artiști plastici 
izita salinele și uzina, directorul Achim și-a amintit deodată

de 
Ca- 
au 
ar-

cintă- 
~ ~ reața Elena Neculce-
Kartiș și pianista Crimhilda Cristescu, lau
reată a Festivalului de la Varșovia, care 
zilele acestea a împlinit... 14 ani

Elena N eculce-Kartiș are meritul de a fi 
prezentat un program interesant de lieduri 
Dispunind de o voce frumoasă (din păcate 
nu întotdeauna suficient de precisă în into
nare) ea a vădit o certă muzicalitate. De
sigur că o cîntăreață care știe să aleagă 
lieduri atît de frumoase, are o serioasă cul
tură muzicală; dezvoltind-o necontenit. 
aprofundînd caracteristicile fiecărui stil în 
parte, ea va putea să ridice arta ei la un 
nivel din ce în ce mai înalt.
_ _____ ____________  Din primele clipe

Pianista cind Crimhilda Cris
tescu începe să cînte 

firimhiida Cristescu? dai seama că ai 
_____________ de-a face cu o pla- 

nistă-concertistă, si
gură de sine, stăpînă deplină a claviaturii 
și a pieselor interpretate. Așa îneît orice 
discuție în jurul ei are loc pornind de la 
acest nivel de artă autentică. Poți aprecia, 
de pildă, mai mult felul strălucit în care a 
interpretat preludiul de Bach decît fuga, 
șau partea 11-a (Scherzo) din sonata de 
Beethoven decît celelalte părți; poți să fii 
îneîntat de tălmăcirea dată „Scherzo-ului“ 
de Borodin și să ai rezerve asupra unor 
brutalități și impurități în interpretare. Dar 
este neîndoielnic că ai de-a face cu o 
personalitate și un excepțional talent pia
nistic.

Vremea o să treacă și sîntem îndreptățiți 
să credem că latura estetică, de concepție, 
tn interpretările ei se va dezvolta în ceea ce 
privește profunzimea și imaginația, odată 
cu maturizarea pianistei. Pînă atunci, ne 
bucurăm de frumoasele clipe de muzică 
ascultate și de faptul că un număr crescîna 
de tineri talentați se afirmă în viața noastră 
muzicală.

Din nou Marinică... Nu
mai că de astă dată vechiul 
nostru cunoscut apare prea 
puțin pe ecran. Înaintea 
noastră se perindă doar ur
mările — pe jumătate hazlii, 
pe jumătate triste —- ale 
ienei și neglijenței lui pro
verbiale.

Povestite fără cuvinte, dar 
cu vervă satirică precisă și 
usturătoare, de excelentele 
desene animate ale lui Ion 
Popescu Gopo (în colaborare 
cu un larg colectiv de dese
natori, animatori și stiliza
tori), pățaniile „șurubului 
lui Marinică“ ștîrnesc hoho
tele de rîs ale spectatorului. 
In același timp, ele oferă o 
lecție concludentă, directă și 
amuzantă, despre prețul 
„mărunțișurilor”, despre va
loarea lucrurilor mici, neîn
semnate, indispensabile însă 
oricărui mare organism.

Ceea ce atrage irezistibil 
și dă farmec acestui reușit 
desen animat, este neîndo
ielnic modul original, crea
tor, ingenios, în care ni se 
transmite ideea de bază a

FR. SCHAPIRA

maidanului măturat de 
moșnegi posomoriți, cu

lecție de realism, zîmbi 
Plopii de lîngă can-

băga

vocea

blind

n-are

pele luceau ca niște oglinzi 
la capătul grădinii lor. Apoi 
lins în galeriile vechi.

Dimineața taică-său nu
Stîlpii de sare ai galeriilor 
doi s-au muiat și bolțile s-au prăbușit, tră-

s-a mai întors, 
de la orizontul

I-a scos sufletul maică-si întrebînd-o în 
rile :

— Cine mă trimite să-nvăț,
— Cine, cine 1 Oamenii.
— Care oameni ? De ce-a 

învățătură“?
— Prietenii lui tată-tău 1
— Da de ce, mamă ?

mamă ?

zis bădicul că „noi te trimitem la

★
era la\poarta uzinei și-l căuta din 

. “ ' 1 pămînt. Se simți
Cînd ieșea schimbul, Vințan < _ ‘.?M__

ochi pe Achim. Omul pășea apăsat, cu ochii în 
tras de mînecă :

— Nea’ Achime, vin’ să te întreb ceva.
— Ce mă ? încă n-ai plecat ?
— Nuuu. Dimineață.
— Te bucuri ?
— Ihîm.
— Ce?
— Vreau
— Cine ?

Da’...

să știu ceva : cine mă trimite ? Cine-i dă mamii bani ț 
Noi, comuniștii.

★
Departe, se auzi șuerul subțire al unui tren.
— Vine personalul, zise cantonierul. îndată puteți trece.
...Personalul. Căsuțele de pe mal, oglindite în apă, coșurile uzî- 

nei toate se depărtau mai mici, mai șterse. Numai plopii subțiri și 
sălciile cocîrjate fugiră după el o bucată de vreme. Dar nu-1 mai 
putură ajunge.

★
— Vine și trenul, mormăi șoferul. Bine c-a dat dumnezeu 1 To

varășe director, îi așteptăm aici sau trecem podul ?
Achim nu-1 auzi.
...Pe băiatul lui Vințan nu l-a mai văzut de atunci. Pe el în 33 l-au 

arestat. Apoi iar i-au dat drumul, dar nu mai lucră la „Solvay“« 
Plecă în nord, la Baia Mare. Se angajă la „Phönix” și primi sar
cina să organizeze acolo munca ilegală. Odată, în timpul unei ma< 
nifestații...

Cînd 
va vizi 
de tinerețea lui, de căsuțele prăpădite din cartierul muncitoresc 
și de bălăriile de pe malul Mureșului. Intr-o dimineață răcoroasă 
de primăvară, secretarul celulei comuniste de la saline i-a încre
dințat prima misiune: să stea de vorbă cu văduva lui Vințan 
și s-o întrebe cu ce ar putea s-o ajute comuniștii. După cîte știau, 
aveg mai mulți copii. Cel mai mare era vagonetar. Nu era bine că 
s-a . '.sat de învățătură. Achim nu știa încă bine cum o să vorbească 
cu femeia aceea. Se simțea stingherit. La Vințan găsi ușa din față 
încuiată. Privi prin ochiul murdar al ferestrei dar nu zări pe ni
meni în casă. Dădu să plece cînd cineva îl fluieră :

— Pfiiuuu 1 nea Achime!
— Unde te-ai vîrît, mă ?
— După casă. Sări pîrieazul! Atenție la urzici 1
Printre urzici, copilul sta rezemat de zidul coșcovit și se uita 

cum călătoresc sloii pe rîu. Peste apă se ridicau aburi ușori, iar în 
jur lumina era atît de tare și de proaspătă, că te dureau ochii. 
Crengile copacilor de pe mal trozneau, desmorțindu-se la soare.

— Iți place ?
— Ce?
— Păi., asta...

. — Mda... Da’tu 
ta se spetește și 
lină ?

— Țț I scutură

★
...Pe Achim l-a uitat o vreme. Cînd și cînd, noaptea, în dormitorul 

de internat, își amintea chipul lui, luminat de un zîmbet bărbătesc, 
cînd l-a apucat de mină, l-a privit drept în ochi și i-a spus :

— „Noi, comuniștii 1“
N-a stat mult la școală. Profesorul de desen l-a îndemnat să 

meargă la Baia Mare. I-a dat o scrisoare către un pictor de acolo.
în atelierul pictorului, ale cărui ferestre dădeau spre 

pieții și spre turnul lui Ștefan, Vințan îi arătă încercările 
saje... malul Mureșului, toamna... Un portret: bunica de

— Din memorie, spuse, rușinat parcă.
Pictorul bătrîn, cu ochelari lunecați pe

„mda“ inexpresiv, răsfoind cartoanele.
— Și asta ? făcu deodată, ca și cum ar
Erau, în cărbune, imaginile din copilărie 

citori, cu pumnii ridicați

na«, mormăia

castanii 
lui. Pei- 
la tară

cîte an

fi tresărit, 
ale coloanei de 
placarde...amenințător, cu

★
Oamenii îl înghiontesc din toate 
E departe, vorbește și din cînd în

muQ-

păr-
cind

lunca.
n-ai altă treabă decît să te zgîiești la ea? Mamă- 
tu... Ce-ai de gînd ? Să mori vagonetar la sa

a

trîntită.
atitudine față de pictură 
stînd rezemat de 
autobusul care-i
mie-mi ardea atunci de

bariera 
aducea

din cap copilandrul. Ii căzu dintre genunchi un 
caiet și se desfăcu jos, pe urzicile fragede. Mîzgălită cu creioane 
colorate, stîngaci, — lunca. Copacii... un sloi, pe apă.... O femeie 
adună găteje sus, pe mal...

Achim se opri o clipă, descumpănit, apoi ridică din umeri:
— Zi așa : te ții de fleacuri I Spune-i mă-ti c-am căutat-o 1 Co

pilul se plecă, ridică rușinat caietul și mormăi:
— Ce treabă ai tu ?
De la drum îi răspunse numai portița 
...Nu s-ar putea spune că prima mea 
fost prea iustă 1 — zîmbi directorul,

lăsată și uitîndu-se dincolo de apă, la 
musafirii. De! cine-ar fi crezut ? Parcă 
așa ceva.... Și pe urmă Vințan și-a luat aripi... De cîte ori nu i-a 
citit numele în ziar 1 De văzut însă nu l-a văzut de atîțîa ani 1

Vară. Apa e călduță către scăpătat și soarele joacă în ea, 
cu mii de sclipiri colorate. Ii plăcea să se ducă pînă de
parte, pe mal, să lase îndărăt larma cartierului și silueta 
uzinei, ale cărei coșuri își aruncau umbra peste apă. Era 

un ostrov, la vale. Intr-o după amiază fierbinte l-a prins domnul 
director de la „Solvay“ că se scaldă acolo. Dezbrăcat, cu cărnurile 
revărsate, părea și mai urît. Pescuia. L-a apucat de ceafă și l-a croit 
zdravăn, că de ce-i tulbură apa și-i sperie peștii 1 Ca și cum și rîul 
ar fi fost al lui 1 Pe un pled, întins la soare, cu ochelarii fumurii, 
băiatul domnului director privea absent scena. O guvernantă slă- 
bănoagă, dezbrăcată și ea, de i se vedeau coastele ca la caii de la 
vagonet, curăța un măr, cu buzele țuguiate,

Acasă. Vărgile ÎI dureau. Lăsaseră dungi. 
Se trînti pe pat, pe burtă și, în loc să plîngă, 
începu șă se prăpădească de rîs, amintin- 
du-și cum arăta domnul director, gol și plin 
de importanță, furios că i-a stricat pescui
tul. Rîdea și desena scena. Maică-sa se 
crucea :

— Doamne, cum ești tu 1 Putea să te dea 
afară din slujbă. De ce nu bagi de seamă 
unde te scalzi ?

★
...Cînd i-a spus secretarului ce-a găsit la 

ai lui Vințan, acesta rămase gînditor:

CINEMA
—.—.—_—---------

Filmul nu ne 
chip uscat „mo-

istorioarei, 
servește în 
raia“, atrăgîndu-ne atenția, 
cu degetul arătător sever 
ridicat, asupra daunelor pe 
care le provoacă rebuturile. 
Urmărindu-1 în peregrinările 
sale pe „eroul“ filmului — 
șurubul-rebut pe care Mari
nică, neobservat de nimeni, 
l-a aruncat spre a scăpa de 
belea — ajungem împreună 
cu el din nou la codașul co
dașilor, același Marinică, a- 
supra căruia se abat, în ul
timă instanță, consecințele 
propriilor sale greșeli. Se 
degajă astfel firesc, din lo
gica lăuntrică a actwnii 
ideea de mare preț că fie
care rebut, fiecare neajuns 
în producție se întoarce îm
potriva noastră, deoarece as
tăzi lucrăm pentru noi în
șine, nu ca altădată pentru 
stăpînii capitaliști. „Morala“ 
țintește drept în leneșii, in- 
disciplinații și codașii de 
soiul lui Marinică, fără a 
avea cîtuși de puțin un aer 
sterp, neconvingător.

Dacă se pot face even-

tuale rezerve în ce privește 
chipurile oamenilor, dese
nați în film oarecum sim
plist, personalizarea „șuru
bului“ este realizată cu ta
lent, umor și inteligență. 
Sprijinit în cîrjă, chinuin- 
du-se în fel și chip să fie 
folositor, — deși, așa șchiop 
cum e, pricinuiește pretutin
deni stricăciuni și pagube, 
eroul nostru are cele mai 
năstrușnice aventuri, din 
care scapă mereu cu bine, 
datorită unei, să-i zicem, vi
talități uimitoare. De fiecare 
dată cînd e zvîrlit ca 
nefolositor, el reușește să 
se salveze și să-și gă-

Prezentate la cinemato
grafele Republica, Bucu
rești, Gh. Doja și Liber
tății, noile filme romînești 
„Alarmă în munți “ și 
„Șurubul lui Marinică“ au 
fost vizionate pînă acum 
de peste 100.000 de spec
tatori.

sească o nouă întrebuințare. 
Așa se face că — întocmai 
ca unii eroi legendari din 
basmele populare, care trec 
prin foc și pară, prin aer și 
văzduh, urmărindu-și nea
bătuți țelul — și produsul 
rebut al lui Marinică nu se 
lasă înfrînt pînă nu ajunge 
să-și împlinească menirea : 
plata „binelui“ făcut de pă
rintele său, care l-a trimis 
în lume șchiop și neputin
cios. El scapă și de la înec 
(tigbuie să-i vedeți cum se 
scutură de apă și țopăie ca 
să scoată picăturile intrate 
în urechi), asistă recules, cu 
pălăria scoasă, la înmormîn- 
tarea unui frate al său bă- 
trîn, care-și dă duhul și este 
aruncat într-un canal, iar în 
cele din urmă ajunge în lo
cuința lui Marinică. Iar 
cînd prin țeava de la calori
fer (pe care el ar fi trebuit 
s-o țină închisă), începe să 
curgă apa, apartament®! se 
umple treptat și toate încep 
să plutească (inclusiv pești
șorul, care o zbughește feri-

cit din borcanul său și o co
rabie pictată, care iese „la 
larg“ din rama strimtă a 
tabloului), eroul nostru se 
culcă în pat alături de Ma
rinică. adormit ca deobicei, 
și se acoperă cu plapuma, 
fericit că s-a răzbunat.

In acțiunile eroului nu se 
observă nimic premeditat, 
întîmplările prin care trece 
sînt firești, dar — din um
bră, nevăzuți — autorii fil
mului, l-au purtat cu dibăcie 
prin lume, pentru a-l aduce 
in cele din urmă înapoi la 
Marinică, drept pedeapsă 
pentru munca defectuoasă 
nărăvitului codaș.

Spiritual, abundent 
glume și scene comice 
bun gust, mareînd evident 
un mare progres în tehnica 
desenului animat romînesc, 
realizat în culori remarca
bile și susținut de melodiile 
noi aie lui H. Mălineanu, fil
mul „Șurubul lui Marinică“ 
se bucură de un binemeritat 
succes.

MIHAIL LUPU

...Vuietul manifestației, 
ți.le. L-a zărit pe Achim. 
își șterge fruntea asudată. Soarele frige. încearcă să înainteze 
pînă la Achim, dar o coloană 
cerea Se strecoară totuși, își 
inte, să nu-1 piardă din ochi 
cuvintele. Ar vrea să strige, 
glasul. Și deodată, țignalele 
Mulțimea s-a despărțit în două, ca o apă. In învălmășeală, și-a 
pierdut șapca. Pe Achim l-au înhățat trei matahale, care pîndeau, 
pe semne, în preajmă. El se sbate, strigă, a reușit să scape, aleargă, 
dar alții i-au sărit în spate, gata să-l doboare. Vințan alergă și 
strigă :

— Achim 1
El s-a întors o clipă, l-a zărit, și pe fața mînjită cu o dîră 

de sînge, i-a trecut un zîmbet mîndru, bărbătesc, ca atunci cînd 
l-a așteptat în fața uzinei... I-a zîmbft, dar nu l-a recunoscut pe 
băiatul acela înalt, subțire, cu părul vîlvoi și mînecile hainei prea 
scurte. Țintuit locului, Vințan a zis, ca o promisiune :

— Tovarășe Achim I
Apoi mulțimea l-a împresurat deodată și, încolonată, s-a urnit, 

luîndu-1 cu ea, pentru totdeauna. Vuietul ei creștea, creștea necon
tenit. Peste lumina soarelui a trecut un nor...

rece trenul.
Acum i se deslușește silueta omului de dincolo de apă, 
care a coborît din mașină și le-a făcut semne bucuroase, 
cu șapca agitată în aer. Vagoanele trec, huruind, unul 
după altul și în fețele celor de la geamuri — șterse de 

viteză — i se pare că vede un singur chip, multiplicat la nesfîrșit,
— Ascultă...
Voi să-l strige pe cantonier și să-l întrebe cum îl cheamă pe 

directorul uzinei. Eil trebuie să știe. Dar bariera se ridicase. Mo
torul dudui, sub presiune și ZIS-ul, galben cu roșu, trecu în 
viteză linia ferată, îinecînd într-un nor de praf cantonul, plopii 
foșnitori și rufele întinse la uscat, umflate de vînt. Acum au 
ajuns la pod. Apele sticlesc în bătaia soarelui și zgomotele uzinei, 
pufăitul pompelor și duduitul motoarelor acoperă vocile. Lui Vin
țan îi bate inima ca unui copil. Mașina verde, lucioasă, ca o lă* 
custă, se tot apropie, se tot mărește ieșindu-le în întâmpinare.

Peste cîteva clipe se vor întîlni.
Și ziua de toamnă va fi cu atît mal frumoasă...

care vine din stînga îi barează tre- 
face loc cu coatele, se tot uită îna-

Acum aproape că-i poate distinge 
dar vociie celor din jur îi îneacă 
polițiștilor, ca atunci în copilărie...

PRIMA ZI DE ȘCOALA
în semn de dispreț.

aurie de toam- 
fața unei porți. 
gînduri, pregă-

Tabloul „Prima zi de școală“ de Petre Bedivan, aflat în Expoziția interregională 
artă plastică București, reține privirea multor vizitatori. Să fie din cauza unor amin- 
dragi pe care le stîrnește sau a realelor lui calități ? Și una și alta. 
Subiectul e simplu : o mică întîmpiare de pe ulița unui sat. Lumina 

a îmbrăcat cu o haină vie, strălucitoare, grupul de oameni așezat în
Eroul principal : un pici vădit emoționat, puțin neîncrezător și dus pe 
iindu-se să pornească spre școală. Se vede că nu e drumul pe care-1 face în mod obiș
nuit. Prea grijulie îl petrece mama pină-n uliță, privindu-1 drăgăstoasă, făcînd un gest 
ocrotitor. Mai reținut, ținindu-se mai de-o parte, stă tatăl. Dar nu-și poate ascunde 
bucuria, mîndria, că-și vede feciorul crescut „așa mare”. Noul școlar este încredințat 
pentru acest serios pas pe care-1 face în viață, unor școlari mai vîrstnici. Celui care i 
se vede fața, nu e greu să-i distingi expresia de încredere în șine pentru misiunea pri
mită, dorința de a-l ajuta pe micuțul lui prieten să se simtă bine in această importan
tă zi.

Imaginea creată de pictor nu e o banală evocare a unui asemenea moment întîlnit 
adesea în viață. Se simte emoția, căldura și simpatia cu care artistul a participat la ea, 
făcîndu-ne să trăim și noi asemenea sentimente.



Metodă de zile mari?
în anii primului cincinal industria carboniferă a cunos

cut o mare dezvoltare. Investițiile făcute în industria car
boniferă, în ultimii cinci ani — în valoare de aproape 3 
miliarde lei — au făcut ca în prezent toate minele să 
dispună de utilaj modern.

Cu toate acestea, productivitatea muncii în industria 
carboniferă, așa cum arată Raportul de activitate al C.C. 
al P.M.R la Congresul al doilea al partidului, a scăzut 
în această ramură la 92 la sută față de anul 1950. Ră- 
mînerea în urmă a industriei carbonifere în ceea ce pri
vește productivitatea muncii se datorește în mare parte 
folosirii incomplecte a utilajelor existente precum și a 
insuficientei aplicări a metodei graficului ciclic. Direc
tivele cu privire la cel de al doilea cincinal prevăd lichi
darea rămînerii în urmă In acest sector de activitate al 
economiei naționale. Cele 11—11,6 milioane tone de căr
bune. clte vor trebui realizate în anul 1960, cer conduce
rii minelor și minerilor patriei noastre o folosire maximă 
a utilajului precum și aplicarea de către un număr din ce 
în ce mai mare de mineri a metodelor înaintate de lucru 
— printre care metoda graficului ciclic, principală metodă 
în minerit.

Nu de mult, Comitetul regional IJ.T.M.- 
Huriedoara a organizat la mina Țebea un 
schimb de experiență în cadrul căruia tînă- 
rul miner Mihai Ștefan de la mina Petrila 
a făcut un șut demonstrativ.

...Intrînd în abatajul condus de minerul 
Bîrna Ioachim, Mihai Ștefan se opri și cer
cetă cu atenție aproape fiecare armătură. 
După alți cîțiva pași îl zări pe Bîrna baci 
lopătînd împreună cu ortacii săi prin gră
mada de cărbune proaspăt pușcat. Mihai îi 
privea atent. însă nu-i plăcea organizarea. 
Să spună, nu îndrăznea: s-ar putea să-l 
supere pe Bîrna-baci. Totuși am să le spun:

— Noi, după pușcare — începu el — nu 
ne îngrămădim cu toții la încărcat, ci fa
cem simultan mai multe operații. Doi în
cărcăm materialul pușcat, iar vagonetarul 
pregătește lemnul necesar pentru armare. 
După ce terminăm cu încărcatul, eu și cu 
ortacul meu ne apucăm de armare, iar va
gonetarul se ocupă de transport. Asta în
deamnă că lucrăm după graficul ciclic.

începu treaba. Mihai împărțise treburile 
foarte minuțios. Bîrna-baci lucra cu el la 
.evacuarea cărbunelui, doi ortaci pregăteau 
lucrul iar un ortac răspundea de transport. 
Jn fața ochilor lui Mihai părea că-i apare 
mereu graficul acela cu multe pătrățele ro
șii, albastre, negre — graficul ciclic. Apli- 
cînd timpii din graficul său (deși locurile 
de muncă nici nu se asemănau) treaba mer
gea totuși ca ceasul

Șutul a trecut foarte repede. S-au făcut 
două pușcături și s-a dat atîta cărbune cît 
dădea Bîrna-baci cu ortacii lui în trei șu
turi.

Rezultatul acestui schimb s-a răspîndit ca 
fulgerul în rîndul zecilor de mineri. Toți 
căutau să-l cunoască pe Mihai Ștefan, să 
istea de vorbă cu el, să-l întrebe despre gra
fic, despre organizare și atîtea altele.

în discuțiile tovărășești purtate cu mine
rii și cu unii tehnicieni, Mihai Ștefan le-a 
arătat că lucrează de peste doi ani după 
graficul ciclic și că. obține depășiri de nor
mă de peste 70 la sută lunar, iar cîștigul 
.lui atinge și de multe ori chiar depășește 
3.000 lei. Pentru depășirea numărului de 
cicluri primește premii care uneori ajung la 
2.000 lei.

La despărțire, Mihai a îndemnat minerii 
de la Țebea să introducă și ei metoda gra
ficului ciclic, pentru a obține rezultate la 
fel de frumoase.

★
In urma demonstrației practice a Iui Mi- 

haî Ștefan, mulți mineri tineri și vîrstnici 
s-au convins de marele avantaj al acestei 
metode. Mulți dintre ei vin la conducerea 
minei și cer să li se întocmească ciclograme.

Să îmbunătățim munca politică 
în rîndurile tinerelor fete

I

(Urmare din pag. I-a)

Sat — Taionul Sînnicolau Mare — s-a 
creat o brigadă artistică de agitație la 
care și-au dat contribuția băieți și fete, 
utemiști și neutemiști. Brigada a re
purtat adevărate succese prin specta
colele date în sat și prin împrejurimi. 
Din fondurile obținute utemiștii și-au 
amenajat un sediu model, au cumpă
rat un aparat de radio, material spor
tiv. Aici fetele vin cu drag la organi
zație, participă activ la adunări, își 
achită cotizațiile, sînt încadrate în în- 
vătămîntul politic, au preocupări mul
tilaterale, pentru că însăși organizația 
se preocupă de un cerc larg de pro
bleme.

Numeroase sînt mijloacele cu aju
torul cărora educația tinerelor fete 
poate căpăta un conținut bogat. Un 
rol însemnat îl are popularizarea și 
evidențierea tinerelor fete care obțin 
rezultate bune în muncă, la învăță
tură.

Se pot organiza consfătuiri cu fe
tele fruntașe în industrie, agricultură, 
cu acelea care s-au evidențiat în creș
terea vitelor, a păsărilor, a viermilor 
de mătase, cursuri de croitorie, linge- 
rie, de gătit etc. Grupelor de lectori 
trebuie să li se ceară pregătirea unor 
conferințe interesante despre viata ti
nerelor sovietice și a celor din demo
crațiile populare, despre condițiile 
grele de viață ale femeilor din țările 
capitaliste și coloniale.

tn organizația noastră au fost pro
movate un număr de fete în munci 
de răspundere. In comitetele și birou
rile organizațiilor de bază, în comite
tele raionale și regionale precum și în 
aparatele acestora, muncesc cu suc
ces activiste utemiste capabile, pregă
tite din punct de vedere politic și pro
fesional, care se bucură de prestigiu 
și autoritate în fata tineretului. Co
mitetele U.T.M. au sarcina de a ve
ghea ca această promovare să nu fie 
o formalitate. Tinerele fete trebuie a- 

gOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOO <5000000000000000000000000000^ 

| Noi lucrări în Editura I 
I Academiei R. P. R. I 
8 8 8 în cursul primului trimestru al acestui g 
g an vor apare noi lucrări în Editura A ca- 8 
8 demiei R.P R. §
8 La începutul lunii viitoare se va găsi | 
| în librării lucrarea „Reforma agrară din 8 
8 1945" de Costin Murgescu. |
8 Va vedea de asemenea lumina tiparu- g 
| lui „Manualul președintelui de gospodă- 8 
8 rie agricolă colectivă". Lucrarea cuprin-8 
8 de 6 părți în care sînt tratate diferite pro- g 
| bleme privind activitatea unei gospodării 8 
8 agricole colective.
8 (Agerpres). |
o 29 £> OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OOOO OO CĂ?

Cei care se adresea
ză tovarășului Tismă- 
naru Constantin, di
rectorul minei, primesc 
următorul răspuns :

— Mă bucură că a- 
veți inițiativă, dar cu 
aceasta se ocupă ingi 
nerul șef Pop Lazăr. 
I-am și trasat sarcini...

Iar celor care se a- 
dresează inginerului 
șef nu le merge cu ni
mic mai bine :

— Mai slăbiți-mă cu 
graficul vostru 1 La 
noi nu sînt condiții și 
gata 1 — este răs
punsul.

Oare într-adevăr să 
nu fie condiții, sau e 
altceva la mijloc?

Să- dăm cuvîntul 
tehnicianului utemist 
Pal Ferdinand :

— Acum două luni, ca șef al cabinetului 
tehnic, am început să studiez posibilitatea 
introducerii graficului ciclic și în mina noas
tră. Ca obiective mi-am ales locurile de 
muncă ale brigăzilor de tineret conduse de 
□roza Gheorghe și de Pândele llie. Am 
făcut cronometrări la fiecare operație în 
parte pe baza cărora am întocmit un grafic 
real și un plan de măsuri tehnico-organi- 
zatorice. Eram atît de fericit știind că am 
făcut un lucru nou în viața minei 1 Se bucu
rau și tovarășii din aceste brigăzi. Erau 
convinși că de acum încolo, aplicînd această 
minunată metodă, realizările lor vor crește 
simțitor.

Ce s-a întîmplat însă ? Documentațiile în
tocmite atunci de tehnicianul Pal au stat 
închise în biroul inginerului-șef Pop Lazăr 
aproape 2 luni, sub pretextul că sînt în 
studiu.

Aceasta a dovedit însă cîtă lipsă de in
teres manifestă conducerea minei față de 
aplicarea noilor metode. Un exemplu con
cret în această direcție îl constituie și întîm- 
plarea de la consfătuirea de producție din 
ziua de 30 noiembrie. Au fost invitați cu 
acest prilej directorul, inginerul-șef și alți 
tehnicieni. La ordinea de zi figura un sin
gur punct : „Posibilitățile aplicării graficu
lui ciclic la brigada tov. Pândele llie“. Tre
cuse de ora șase seara, ora consfătuirii. Ti
nerii așteptau cu nerăbdare pe cei invitați, 
care au promis că vor veni Dintre ei, în 
sală, se găsea doar tehnicianul Pal- După 
tovarășul director s-au dat telefoane și abia 
după multe insistențe a putut fi convins să 
vină la consfătuire, cu o oră întîrziere. Iar 
inginerul-șef Pop Lazăr n-a venit deloc, 
fiind plecat după tîrguieli la Brad. In felul 
acesta consfătuirea nu a mai putut avea loc.

Cei peste 100 utemiști de la mina Țebea 
s-au angajat acum cîtva timp că vor da 300 
tone cărbune peste plan și vor aplica me
tode înaintate de muncă, printre care și 
graficul ciclic Frumos angajament 1 Dar de 
felul cum este el respectat nu se poate mîn- 
dri nimeni. Nici comitetul U.T.M., în frunte 
cu secretarul său, tov. Oprișa Ioan.

Comitetului raional UT.M. Brad îi revine 
sarcina să ajute comitetul U.Ț.M- al minei 
în aplicarea noilor metode de lucru în ve
derea sporirii contribuției 'acestei mine la 
realizarea cu succes a sarcinilor celui de al 
doilea cincinal al patriei

EUGEN STRICKBERGER 
corespondentul „Scînteii tineretului“ 

pentru regiunea Hunedoara

jutate să crească neîncetat din punct 
de vedere politic și cultural, să cîștige 
experiență, astfel încît să corespundă 
cît mai bine funcției încredințate. 
Multe dintre fetele care fac parte din 
organele de conducere utemiste, sînt 
responsabile cu munca în rîndurile fe
telor. In unele locuri se mai crede că 
cu aceasta, problema muncii în rîndu
rile fetelor a fost rezolvată. O ase
menea tendință trebuie combătută 
pentru că ea este menită să ascundă 
lipsa de răspundere deosebită fată de 
munca în rîndurile fetelor. Responsa
bililor cu munca în rîndul fetelor le 
revine sarcina să studieze metodele 
de muncă în această direcție, să facă 
propuneri de îndreptare a muncii acolo 
unde se observă lipsuri; dar cu aceasta, 
după cum oricine își poate da seama 
nu se rezolvă sarcina desfășurării 
largi a muncii politice în rîndul fe
telor,

•--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se dezvoltă
Gospodăria colectivă „Nicolae Bălcescu" 

din Mozăceni, este una din cele mai vechi 
gospodării din regiunea Pitești. Din luna fe
bruarie 1950, cînd 132 familii ale țăranilor 
muncitori și-au unit pămînturile și brațele 
într-o mare gospodărie colectivă, au trecut 
aproape 6 ani. In acest timp gospodăria s-a 
întărit și a creseuț mult, devenind o. gospo
dărie cu mai multe ramuri de producție și 
cu o puternică bază materială — averea ob
ștească- Colectiviștii din Mozăceni cultivă 
cereale, legume și cresc animale Gospodă 
ria posedă acum 374 oi, un mare număr de 
porei, iar numărul celorlalte animale a eres 
cut cu 50 la sută. Numeroase sînt construc
țiile ridicate și care se ridică acum de că
tre colectiviști Au fost construite : un grajd 
pentru 40 cai, unul pentru 30 boi, 4 grajduri 
pentru vaci și tineret bovin, un saivan pen
tru 500 oi, o crescătorie de porci. De curînd 
a început construirea unui grajd pentru 30 
vite mari.

Recoltele bogate, obținute an de an de că 
tre colectiviști au făcut necesară construi
rea de magazii și pătule Acum, în gospodă 
rie sînt înălțate o magazie de cereale cu o 
capacitate de 100 tone și 3 pătule pentru 
porumb. în acest an, colectiviștii au termi 
nat construcția unei mori cu ciocane pentru 
pregătirea hranei animalelor.

Puternica dezvoltare a gospodăriei se da 
torește faptului că s-a acordat o atenție prin- 
cipaiă întăririi continue a averii obștești. Va
loarea mijloacelor de bază a crescut de 4 
ori față de 1951.

Toate acestea sînt rodul muncii colecti 
viștilor, sub conducerea comuniștilor. Și în- 
trucît izvorul principal al veniturilor perso
nale ale colectiviștilor se află în munca de
pusă zi de zi în gospodăria colectivă, creș
terea averii obștești a dus la creșterea bu
năstării colectiviștilor. Nu este vorba numai 
de faptul că colectiviștii au devenit oameni 
care nu duc grija zilei de mîine; ei își și

Vizite ale unor delegații străine 
care au participat la lucrările 

celui de al ll-iea Congres al P. M. R.
In cursul zilei de joi, delegatul Partidu

lui Comunist din Argentina, tovarășul Be- 
nito Marianetti, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Argentina 
și delegația Partidului Comunist din Israel, 
compusă din Zvi Arie Breitstein, membru al 
Biroului Politic- al Partidului Comunist din 
Israel, redactor șef al ziarului „Kol-Haam“ 
și Saliba Khamis, membru al C.C. al Parti
dului Comunist din Israel, secretar de partid 
al districtului Nazareth, au vizitat gospodă
ria agricolă colectivă „16 Februarie 1933“ 
din comuna Baba Ana, raionul Mizil, re
giunea Ploești.

Oaspeții au fost întîmpinați de reprezen
tanți ai comitetului regional Ploești al 
P.M.R., ai comitetului raional Mizil al 
P.M.R. și ai organizațiilor de masă locale. 
Colectiviștii din comuna Baba Ana au făcut 
oaspeților o caldă primire.

Oaspeții s-au interesat îndeaproape de 
condițiile de muncă și de trai ale colecti
viștilor, după care au vizitat pe colectiviștii 
Cristache 'Burlacu și Oprea Baciu la noile 
lor locuințe.

(Agerpres) 
-----O-----

Informații

La invitația Institutului Romîn pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea, joi dimi
neața a sosit în Capitală cineastul neo-zee- 
landez John Feeney.

La sosirea în gara de Nord, oaspetele a 
fost întîmpinat de reprezentanți ai I.R.R.C.S. 
și ai Ministerului Culturii.

★
Sub auspiciile Societății pentru Răspîn- 

direa Științei și Culturii, joi după-amiază a 
avut loc în sala Bibliotecii Centrale Univer 
sitare din Calea Victoriei, conferința criti
cului literar Ovid S. Crohmălniceanu, laureat 
al Premiului de Stat, intitulată „Caracterul 
național al operei lui Mihail Sadoveanu“.

Conferința a fost urmărită cu interes de 
un numeros public.

După conferință a rulat filmul „Mitrea 
Cocor“.

★
Miercuri seara a avut loc pe scena Operei 

Romîne de Stat din Cluj, premiera baletului 
„Esmeral-da“ după romanul „Notre Dame 
de Paris“ de Victor Hugo, în versiunea ro- 
mînească a lui Oleg Danovschi, artist emerit 
al R.P.R. Muzica baletului este scrisă de 
C. Pugni, R. Glier și S. Vasilenko. Coreo- 
grafia și regia artistică aparțin lui Oleg 
Danovschi, conducerea muzicală dirijorului 
Anatol Chisadji.

Rolurile principale au fost interpretate de 
Larisa Sorban, Eugenia Popovici, Petre 
Corpade și Rodica Albu — soliști ai Operei 
Romîne de Stat și Maria Imre și Zoltan 
Szaboray de la Opera Maghiară de Stat.

Spectacolul s-a bucurat de succes.
(Agerpres)

Organele U.T.M. trebuie să înțe
leagă că munca politică în rîndul fete
lor este sarcina întregii organizații și 
trebuie să i se acorde atenția cuve
nită. Pentru aceasta fiecare activist al 
organizației, instructorii comitetelor 
raionale și orășenești trebuie să cu
noască formele și metodele muncii în 
rîndul fetelor, să lupte pentru atrage
rea unui număr cît mai mare de fete 
la viata organizației, la promovarea 
lor în munci de conducere.

Munca politică în rîndul tinerelor 
fete se va îmbunătăți numai în mă
sura în care organele și organizațiile 
noastre nu o vor mai despărți de în
treaga muncă educativă pe care au 
datoria s-o desfășoare în mijlocul tine
retului, în măsura în care vor folosi 
cele mai variate metode pentru atra
gerea unui număr cît mai mare de 
fete în activitatea economică și ob
ștească.

colectiva — cresc
construiesc case noi, magazii, pătule, aseme
nea colectiviștilor Dumitru F Oprea, Marin 
R O. Gheorghe, Ștefan Bucur, llie Fulga, 
Petre Geoadă, Dumitru Tunaru, Aurica Do- 
brinoiu, Constantin Tîrlea și alții. Printre 
casele nou construite în sat, se numără și 
cele ale tinerilor colectiviști Florea Fulga, 
Marin Jarcu, Marin Antea.

Pe drept cuvînt colectiviștii vîrstnici din 
Mozăceni vorbesc cu dragoste despre tinerii 
din gospodăria lor. înțelegînd că gospodăria 
colectivă le asigură un viitor fericit, tinerii 
colectiviști sînt întotdeauna printre primii 
în muncă, în toate sectoarele de activitate. 
Cărțile de muncă ale tinerilor Burete Dumi
tru, Fulga Victoria, Diculescu Florica. Sîrbu 
Victor, Oprea F. Petre și Oprea F. Gh. a- 
rată că aceștia au efectuat multe zile-muncă 
la construcțiile ridicate în gospodărie. De 
altfel ei au participat din plin și la lucră
rile agricole

Dezvoltarea creșterii vitelor în gospodărie 
cerea aportul tinerilor și în acest domeniu 
de activitate. Dar dacă la asigurarea bazei 
furajere (la cosit, strîns și cărat fîn, la re 
coltarea porumbului pentru siloz etc.) tinerii 
participau cu drag, nu tot așa priveau ei 
munca de îngrijire a vitelor. Așa de pildă 
utemiștii Gh. Dobrinoiu, Burete Dumitru și 
Petre F. Oprea, fruntași în muncile agricole, 
au refuzat să îngrijească de vite, considerind 
aceasta ca o muncă fără prea mare impor
tanță, oarecum nedemnă.

A fost nevoie ca, în astfel de cazuri, co
muniștii să intervină direct și să stea de 
vorbă cu cei amintiți mai sus. Ce le-or fi 
vorbit, nu știm precis. Probabil despre fap
tul că în trecut porcarii și văcarii — înjosiți, 
batjocoriți — îngrijeau de animalele moșie
rilor și chiaburilor. Dar acum, animaiele 
sînt ale lor, ale colectiviștilor, nici o muncă 
în colectivă nu e nedemnă. Probabil că le-or 
fi arătat și veniturile pe care creșterea ani-

Locuințe noi Studenții
și cercetările științifice

Acad. C. Daicoviciu

Noi locuințe individuale pentru oamenii 
muncii. In Directivele Congresului cu pri
vire la cel de al II-lea plan cincinal se pre
vede construirea a 2.500.000 m.p. de supra
față locuibilă, iar pentru mineri 25.000 de 
apartamente și locuințe individuale.

In fotografie : locuințe individuale con
struite de curînd la G.A.S. Ghidigeni, raio
nul Bîrlad.

] Din poșta de ieri
Vacanță fericită

O nouă vacanță 
iarnă, un nou prilej

de 
. de 

bucurie și odihnă pentru 
pionierii și 
mai buni la învățătură și 
disciplină.

școlarii cei

II

Aceștia au 
plecat in taberele situate în cele mai pi
torești localități din țară: Călimănești, 
Govora, Sinaia, care răsună acum de 
glasurile și sburdălniciile lor.

Mulți elevi și pionieri din orașul și 
raionul Caransebeș au plecat și ei in 
aceste tabere. Printre aceștia se află 
Virginia Mircea — una dintre fruntașele 
la învățătură de la Școala medie de 10 
ani nr. 1 din Caransebeș — Rodica Bo- 
ruga și Raimond Holț de la Oțelul Roșu, 
pionierul Gheorghe Toma, fiu de țăran 
muncitor din comuna Obreja și alți pio
nieri și școlari din raionul Caransebeș. 
Ei se vor întoarce la școli înviorați și 
îmbogățiți cu forțe noi. pentru a obține 
alte succese in munca lor.

Corespondent
NICOLAE PiRVU

Prilej ae bucurie
Cetățenii comunei Sîn-J 

tana au avut zilele aces- j 
tea 'un nou prilej de) 
bucurie. într-o perioadă > 
scurtă de timp s-a inau- { 
gurat în comună un ma- J 

gazin universal, o nouă gospodărie agri-> 
colă colectivă „Cel de al doilea Congres j 
al P.M.R.". iar acum un nou spital. J 

Spitalul construit din fondurile acor- J 
date de stat este o clădire spațioasă. El j 
are o capacitate de 100 paturi. Persona- J 
Iul sanitar care deservește secțiile medi- j 
cale : interne, pediatrie și maternitate j 
condus de directorul Fănățeanu Vaier.) 
este harnic și bine pregătit în același 
timp. j

Corespondent
F. VICTOR

I

Expoziția „Invățâmîntul 
în R. P. Ungară”

Zilele acestea s-a deschis la Institutul de 
arhitectură din Capitală expoziția „învăță- 
rntntul în R.P. Ungară" care înfățișează 
succesele dobindite în domeniul școlii în 
țara vecină și prietenă

Panouri, grafice și fotografii înfățișează 
creșterea rețelei instituțiilor rte invățămînț 
de toate gradele a numărului elevilor și stu
denților, întărirea bazei materiale a școlii.

Pe panourile rezervate invățămîntului în 
limbile minorităților naționale din R.P. Un
gară sînt prezentate imagini din viața șco
lilor cu limba de predare romînă. Este ex
pusă de asemenea fotocopia unui ordin al 
ministrului Tnvățămtntului din R.P. Ungară 
prin care se atribuie unui liceu cu limba de 
predare romînă numele marelui luptător re
voluționar romîn, Nicolae Bălcescu.

Expoziția se bucură de mult interes în 
rîndurile numeroșilor vizitatori.

în primele patru zile de la deschidere, ex
poziția a fost vizitată de peste 2.500 de 
persoane

(Agerpres)

oameni noi
malelor le aduce gospodăriei și cum se oglin
desc ele in ziua-muncă. Ceea ce se poate 
spune însă precis, este că acum cei 3 tineri 
îngrijesc cu dragoste animalele lor.

...Crește și se dezvoltă colectiva din Mo
zăceni ; devine mai puternică, mai bogată. 
Odată cu ea cresc oamenii. Și într-o direc
ție și în cealaltă, comuniștii sînt acei care 
însuflețesc și conduc. Organizația U.T.M. nu 
putea să convingă de pildă pe unii utemiști 
și tineri colectiviști că nevenirea regulată la 
lucru, neîndeplinirea normelor, lucrul de 
proastă calitate, lipsa de grijă față de ani
malele de muncă și față de atelajele luate 
în primire etc., nu contribuie la obținerea 
unor recolte bogate și la dezvoltarea gospo
dăriei, sînt piedici în calea spre un trai bun 
al fiecărui colectivist. Nu se poate spune că 
comuniștii nu aveau pe atunci treburi foarte 
importante. Cu toate acestea, comunistul Mi
hai Cruceană s-a ocupat personal de tinerii 
Aurel Sasu și Marin Ciubuc, iar comunistul 
Ștefan Vasile de tinerii Gh. Pandelică, Tu- 
dor 1. Sîrbeanu și alții. Acum, acești tineri 
se numără printre cei harnici și participă cu 
regularitate la muncă.

Cu sprijinul comuniștilor, organizația 
U.T.M. inițiază anumite acțiuni in care mo
bilizează pe tinerii colectiviști în muncă.

De curînd, însuflețiți de comuniști, tinerii 
au hotărît să ia în sarcina lor căratul pe 
ogoare al bălegarului aflat lîngă grajduri.

Antrenarea tuturor tinerilor la îndeplini
rea angajamentelor luate constituie acum 
preocuparea principală a organizației de 
bază U.T.M. din gospodăria colectivă din 
Mozăceni Aceasta dovedește dragostea fier
binte a tinerilor colectiviști pentru partid, 
recunoștința față de comuniști — îndrumă
torii pașilor lor pe calea spre fericire.

GH. SOCOTEANU
corespondentul „Scînteii tineretului“ 

pentru regiunea Pitești

Pregătirea tinerilor 
specialiști pentru cer
cetările științifice se 
face, după cum e și 
normal în facultăți. 
Aici, cursurile sînt 
complectate în chip fe
ricit prin seminarii și 
orele de laborator. In 
seminarii și labora
toare, sub conducerea 
profesorilor și a asis
tenților, studenții își 
însușesc deprinderea 
muncii științifice in
dependente, făcînd 
astfel primii pași pe 
calea creației perso

nale. O aplicare rodnică a metodelor și de
prinderilor ciștigate în seminarii și labora
toare își găsește locul în activitatea desfă
șurată de o bună parte a studenților în ca
drul cercurilor științifice studențești.

Adevăratul contact cu munca științifică, 
mulți dintre studenții noștri îl iau însă prin 
antrenarea lor în diferitele lucrări ale insti 
tutelor de cercetări științifice. Sistemul acesta 
este pra-cticat de pildă la Institutul de Isto 
rie al Academiei R.P.R. din Cluj. încă de la 
înființarea acestui Institut, în anul 1949, o 
bună parte a studenților de la cele două Fa
cultăți de Istorie ale Universităților „Victor 
Babeș" și „Boiyai“ din Cluj, au fost atrași în 
calitate de colaboratori voluntari, la lucră
rile diferitelor colective de cercetare științi
fică ce activează în cadrul Institutului de 
Istorie. Un număr de 40—50 de studenți de 
la cele două Facultăți de Istorie, indiferent 
de anii de studiu, colaborează asttel cot la 
cot cu cercetătorii specialiști din colectivele 
Institutului la elaborarea unor lucrări cu ca
racter colectiv înscrise în planurile de lucru 
ale Institutului. Cei mai mulți dintre acești 
studenți lucrează sistematic cîteva ore pe 
săptămînă la colectivul de inventariere știin
țifică a pieselor arheologice de la Muzeul 
atașat secției de istorie veche a Institutului. 
Tot aceștia, în lunile de vară, participă efec
tiv la săpăturile și cercetările arheologice ale 
șantierelor acestui Institut. Un număr în
semnat de studenți s-a încadrat benevol în 
colectivul de publicare a documentelor me
dievale precum și în colectivele sectorului de 
istorie modernă și contemporană, contribuind 
astfel la munca de depistare și culegere a 
multiplelor documente privind istoria miș

Pe șantierele noilor săli de spectacole 
din București

Tn cadrul acțiunilor destinate dezvoltării 
artei teatrale în țara noastră, asigurarea 
bazei materiale ocupă un loc de frunte.

Alături de construcțiile noi, cum sînt cele 
din Pitești și Bîrlad, Ministerul Culturii a 
inițiat renovarea sălilor de teatru mai vechi 
a căror construcție nu mai corespunde ce
rințelor noi de montare si vizionare a spec
tacolelor.

Două asemenea acțiuni se desfășoară în 
Capitală în sala Teatrului de Estradă din 
Calea Victoriei nr. 33 și în sala Comedia a 
Teatrului Național „I. L. Caragiale“.

Sala nouă a Teatrului de Estradă, conce
pută ca un amfiteatru, cu fotoliile ■ dispuse 
în semicerc pe un plan înclinat, va îmbună
tăți simțitor vizionarea. Spațiile dintre rîn
durile de. fotolii vor fi mărite pentru a se 
asigura spectatorilor maximum de confort. 
O instalație de aer condiționat va menține 
în sală, constant, o temperatură plăcută. La 
balcon se vor amenaja loji. In total, sala 
va cuprinde 800 de locuri. Accesul în sala 
de spectacole va fi îmbunătățit. Noul hol 
de intrare va fi mărit și va avea trei uși 
de acces tn loc de una ; se vor amenaja in
trări separate pentru balcon și parter și 
foaiere noi

Sala va fi înfrumusețată cu motive deco
rative romînești. Candelabre mari vor reliefa 
ornamentele, întregind înfățișarea de sobră 
eleganță a noii săli.

O veste pentru cei care folosesc bicicleta
CONSTANȚA (de la corespondentul nos

tru). — Oricine pedalează o bicicletă, se 
gîndește cum ar putea înlocui la urcuș efor
tul fizic. Problema aceasta au discutat-o și 
membrii cercului ASIT de la I.M.U. — Med
gidia. Străduința proiectantului Jelescu Ale
xandru, a inginerului Mihai Nicolae, a lui 
Noghi Ion și a ajustorului Ion Mușat, a fost

Doi abonați pe
Una din sarcinile principale ale muncito

rilor, inginerilor și tehnicienilor din secto
rul de telecomunicații este mărirea capaci
tății de deservire a centralelor telefonice ur
bane și rurale, prin folosirea maximă a uti
lajelor existente. Această sarcină, impusă 
de cerințele crescînde de posturi telefonice 
ale oamenilor muncii din Capitală și din 
restul țării, a fost rezolvată de un colectiv 
de tehnicieni din cadrul Ministerului Poște
lor și Telecomunicațiilor care a reușit să

F A B R I
Pe malul drept al rîului Bicaz, în vecină

tatea fabricii de ciment „Congresul al 
XlX-lea", s-a înălțat anul trecut o nouă 
întreprindere a industriei materialelor de 
construcții: Fabrica de azbociment.

Fabrica de azbociment de la Bicaz este 
expresia ajutorului frățesc pe care îl primim 
din partea poporului sovietic. Ea a fost 
executată după proiectul întocmit de un in
stitut din Harkov, care a prevăzut folosirea 
celor mai moderne procedee tehnologice. Uti
lajele, construite de uzinele din Uniunea 
Sovietică, permit mecanizarea complectă a 
producției și automatizarea parțială a celor 
două sortimente — tuburile și plăcile mari 
ondulate de azbociment Un grup de ingi
neri, proiectanți și maiștri sovietici îndrumă 
operațiile de montaj care se apropie de 
sfîrșit.

Plăcile ondulate de azbociment vor fi fo
losite la construcția acoperișurilor. îndeosebi 
la hale industriale și clădiri agricole, fiind 
avantajoase față de prefabricatele din beton 
armat prin greutatea lor mică și prin con- 
ductibilitatea termică redusă. Tuburile de 
azbociment, care vor fi produse pentru pri
ma oară în țară, vor înlocui mari cantități 

cării muncitorești și contribuind în modu 
cel mai real Ia procesul de elaborare a lu 
crărilor acestui sector.

Practica aceasta făcută alături de specia 
liști încercați, s-a dovedit extrem de rodnic 
pentru ambele părți. Inițierea studenților i 
modul acesta direct în procesul de creați 
științifică a deschis pentru tinerii noștri stu 
denți orizonturi largi pentru viitoarea lo 
carieră, iar colectivele Institutului au fos 
ajutate efectiv în munca lor prin aportu 
harnicilor colaboratori studenți.

Rezultatul unei asemenea colaborări est 
evident, unul din cele mai îmbucurătoare 
Studenții și studentele antrenați în munc 
științifică iau parte activă la ședințele d 
comunicări ce se țin în cadrul sectoarelor ș 
al colectivelor. Este o plăcere de a constat 
ridicarea nivelului lor profesional și ideolo 
gic de pe urma acestui contact viu cu științ 
creatoare. Nu mic este numărul acelor stu 
denți care își iau temele lucrărilor lor d 
seminar sau temele comunicărilor din cercii 
științific studențesc din materialul docu 
mentar pe care 1 au lucrat în cadrul co 
lectivelor Institutului. Avem cazuri cînd stu 
denți din anii superiori reușesc să facă va 
loroase descoperiri arheologice pe teren ș 
să prezinte în note și comunicări original 
rezultatul acestor descoperiri.

Pentru cei mai mulți dintre studenții ș 
studentele noastre colaborarea științific; 
din Institut înseamnă chiar începutul ca 
rierii lor viitoare Muzeele și arhivele dii 
Cluj și din celelalte orașe și comune di: 
Transilvania numără astăzi o serie întreag 
de asistenți și conducători recrutați din nu 
mărul colaboratorilor benevoli ai Institutu 
lui de Istorie din Cluj. Se pot cita ca exem 
piu muzeele din Deva, Orașul Stalin, Aiud 
Arad, Timișoara, Odorhei, Făgăraș și înc. 
alte multe localități unde foștii noștri stu 
denți ocupă posturi științifice. Aceasta, făr; 
a mai vorbi și de acei studenți care și-at 
găsit o binemeritată repartizare în cadrul In 
stitutului de Istorie sau tn rîndul corpulu 
didactic auxiliar de la cele două Facultăți dt 
Istorie De asemenea, Arhivele Statului, fii 
cele din Cluj, fie cele din alte oraș^ au re- 
crutat și continuă să-și recruteze forțele d< 
muncă științifică din rîndurile acestor stu
denți colaboratori.

Experiența făcută de Institutul de Istorie 
din Cluj se dovedește astfel a fi dat rezul
tate satisfăcătoare și credem că ea trebuie 
să fie continuată și adoptată și de alte 
institute de cercetări științifice.

Scena a fost supusă de asemenea, unor 
mari transformări. Suprafața ei va crește 
cu 60 de m.p.. iar înălțimea cu 8 m

O orgă de lumini, instalații mecanice și 
acustice din cele mai moderne vor îngădui 
montări de mari proporții

îmbunătățirea condițiilor de muncă ale 
personalului artistic și tehnic este, de ase
menea, unul din obiectivele proiectului. Sub 
scenă se construiesc cabine pentru persona
lul tehnic. Cabinele artiștilor vor fi reutilate 
cu mobilier confortabil iar instalațiile elec
trice și sanitare vor fi refăcute.

Proiectul refacerii sediului principal al 
Teatrului de Estradă aparține prof. univ, 
O. Doicescu. arhitectul șef al proiectului 
Teatrului de Operă și Balet al R.P.R.

Noua sală își va deschide porțile spre 
sfîrșitul acestei stagiuni

La sala Comedia se desfășoară lucrări de 
sistematizare a scenei. Refacerea vechiului 
pod al scenei necorespunzător, a permis 
înălțarea acesteia cu încă 3 m. De asemenea, 
pentru a asigura o protecție sporită celor 
care montează și manevrează decorurile sau 
instalațiile, sub podtil scenei s-au construit 
un balcon circular, balustrade și plase de 
protecție.

Datorită acestor lucrări, prin modificarea 
unor detalii de construcție și prin înlocuirea 
orizontului fix cu unul mobil, adîncimea 
scenei va crește la 14 m, 

încununată de succes. De curînd, acest co
lectiv a realizat un motoraș de bicicletă. 
Motorașul funcționează în doi timpi și are 
o capacitate a ciclindrului de 60 cm. cubi. 
Turația maximă este de 4200 ture pe minut, 
iar puterea de 1,6 C.P. Consumul de carbu
ranți — un amestesc de benzină cu 5 la 
sută ulei — este de 1,2 litri la 100 de km.

o sin o ură linie
pună în aplicare o inovație ce permite in
stalarea a doi abonați pe o singură linie. 
Principiul de funcționare este acelaș ca în 
cazurile în care pe o linie telefonică este 
instalat un singur post. Fiecare abonat are 
un număr de telefon aparte, apelul făcîn- 
du-se numai la postul chemat.

Economiile realizate pînă acum prin in
stalarea a doi abonați pe o linie depășesc 
suma de 2.000.000 lei.

CI NOI
de tuburi de fontă la executarea rețelelor 
de alimentare cu apă.

★
La clțiva kilometri de orașul Craiova a 

început ia sfîrșitul anului 1953 construcția 
unei mari fabrici de zahăr cu o capacitate zii« 
nică de 2000 tone. In pragul noului an, con
structorii și montorii de pe acest șantier 
și-au luat angajamentul ca în toamna viitoa
re să dea parțial în funcțiune noua între
prindere. In sprijinul constructorilor și mon- 
torilor romîni au venit ingineri și tehnicieni 
montori din R.D. Germană. .

Munca unită a constructorilor și mentori
lor romîni și a celor din R.D Germană a 
fost încununată de succese. Clădirea turnului 
de filtre înaltă de 26 m. a fost terminată, 
iar într-una din hale au fost instalate vacu- 
murile. In prezent, se lucrează la amenaja
rea rezervoarelor de melasă, a cuptorului de 
var, a uscătoriei de borhot și la terminarea 
termocentralei.
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Telegrama adresată de N. A. Bulganin 
lui K. Adenauer

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite: 
calp

Doctorului KONRAD ADENAUER
Cancelarul Republicii Federale Germane

Bonrt
Cu prilejul împlinirii a 80 de ani vă rog.d-le Cancelar federal, să primiți sincerele 

mele felicitări și urări de sănătate.

Moscova, 4 ianuarie 1956

N. BULGANIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S

O declarație a P. C. Francez

Ministerul de Interne al Franței încearcă să minimalizeze 
succesul Partidului

PARIS 5 (Agerpres). — Ziarul „L’Huma- 
ite" a publicat o declarație a Partidului 
■omunist Francez în care se arată că cifrele 
Ministerului Afacerilor Interne cu privire la 
jzultatele alegerilor parlamentare au fost 
îtocmite tendențios, pentru a minimaliza 
uccesul Partidului Comunist. Partidul Co-

Noi amănunte cu privire
PARIS 5 Corespondentul Agerpres trans- 

nite : După cifrele date publicității în urma 
lumărării voturilor, în numeroase departa- 
nente ale Franței listele candidaților Par- 
idului Comunist Francez au înregistrat cîș- 
iguri însemnate de voturi față de alegerile 
lin 1951.

Astfel, în departamentul Seine, în regiunea 
’aris și suburbii, numărul voturilor întrunite 
le listele comuniste a atins 880.000 față 
le 711.000 în 1951. In departamentul Seine-

Comunist în alegeri
munist anunță că candidații săi au întrunit 
5.514.945 de voturi în Metropolă, 46.744 de 
voturi în Martinica și 36.741 in insula Re- 
union. In total, Partidul Comunist Francez 
a întrunit în Metropolă și în aceste două po
sesiuni franceze 5.598.430 de voturi, adică 
cu 600.000 de voturi mai mult decit în 1951.

la alegerile din Franța
et-Oise, listele comuniste au obținut 302.000 
de voturi, adică cu 80.000 mai multe decit 
în 1951. Față de 1951 listele comuniste au 
cîștigat în departamentul Nord — 26.000 de 
voturi; în departamentul Pas-de-Calais — 
17.000; în departamentul Bouches-du-Rhone 
— 15.000 de voturi; în departamentul Seine- 
Maritime — 31.000-, în departamentul Rhone 
23.000; în Calvados — 11.000; în teritoriul 
Belfort — 7.000.

,Din patru francezi, unul voteazâ pentru comuniști"
COMENTARIILE PRESEI OCCIDENTALE

PARIS 5 Corespondentul Agerpres trans
mite : Comentariile corespondenților de presă 
i observatorilor politici occidentali pe mar
ginea ftzultatelor alegerilor parlamentare 
ranceze oglindesc neliniștea manifestată de 
ercurile conducătoare din Occident în legă- 
ură cu victoria forțelor democrate din Fran- 
a.
Ziarul „Daily Express“ este de părere că 

rotul poporului francez exprimă în primul 
ind ura sa față de renașterea militarismu- 
ui german. Subliniind că „în ziua în care 
râncezii s-au prezentat la urne, primii ofi- 
eri vest-germani au îmbrăcat noua unifor
mă a Wehrmacht-ului în curs de refacere“ 
tiarul scrie că poporul francez a dat „o lec- 
ie aspră occidentului“, arătînd că respinge 
h mod categoric reînarmarea Germaniei, 
jaza actualei politici americane în Europa.

Numeroase ziare americane relevă „mîh- 
nirea“ stîrnită în rîndurile cercurilor con
ducătoare americane de rezultatele alegeri
lor franceze. „Rezultatele din Franța scrie 
„New York Herald Tribune“ au mîhnit și

îngrijorat pe reprezentanții oficiali ameri
cani. Deși departamentul de stat s-a abținut 
pînă în prezent de la comentarii oficiale, 
membrii săi nu au putut să-și ascundă de
zamăgirea“.

„Din patru francezi, unul votează pentru 
comuniști“, scrie plin de amărăciune „Wa
shington Post“, adăugind că alegerile fran
ceze au arătat din nou cît de puțin sigură 
este Franța pentru alianța atlantică.

Concluzia observatorilor americani este 
împărtășită și de numeroși corespondenți de 
presă ai ziarelor vest-germane oglindind 
punctul de vedere al cercurilor politice și 
militare de la Bonn.

Ziarele democrate germane își exprimă 
satisfacția față de rezultatele alegerilor din 
Franța

Ziarul „Freies Volk“ care apare la Dussel
dorf, subliniază că pentru oamenii muncii 
vest-germani victoria comuniștilor francezi 
constituie un stimulent în lupta lor împo
triva reînarmării Germaniei occidentale“.

O ÎNSEMNATA VICTORIE
A forjelor DE STINGĂ

ZIARELE FRANCEZE DESPRE 
REZULTATUL ALEGERILOR

PARIS 5 (Agerpres). — In comentariile 
lor asupra rezultatelor alegerilor parlamen
tare din 2 ianuarie toate ziarele franceze 
subliniază că aceste alegeri s-au soldat cu 
o însemnată victorie a forțelor de stînga și 
in primul rînd a partidului comunist.

Ziarul „Le Monde“ consideră că din ale
gerile parlamentare franceze trebuie trase 
două concluzii și anume : voința limpede de 
schimbare exprimată de poporul francez și 
o serioasă deplasare spre stînga în întreaga 
țară.

Comentariile presei de dreapta exprimă 
deruta cercurilor politice de dreapta din 
Franța care în fața uriașei victorii a forțe
lor de stînga privesc cu îngrijorare posibi
litatea existentă azi în Franța de creare a 
unui nou front popular.

„Frontul popular, recunoaște în legătură 
cu aceasta Francois Mauriac. rămîne coș
marul burgheziei franceze". Pentru a alunga 
acest „coșmar“ presa de dreapta ca de pildă 
„Figaro“, „L-Aurore“, „Franc Tireur“, cere 
„împăcarea între politicienii de centru 
dreapta și centru stînga“ în scopul creării 
unei majorități guvernamentale care să con- 
tinuie promovarea vechii politici condamnată 
de alegători.

Parlamentul Iordaniei va continua 
să-și îndeplinească funcțiile

CAIRO 5 (Agerpres). — Presa relatează 
că tribunalul constituțional al Iordaniei a 
decis că hotărîrea fostului guvern Majali de 
a dizolva parlamentul este neconstituțională.

In conformitate cu hotărîrea tribunalului 
constituțional, guvernul Hașim a hotărît să 
nu țină noi alegeri parlamentare. Așa dar 
parlamentul anterior care se considera dizol-

vat prin decretul din 20 decembrie 1955 va 
continua să-și îndeplinească funcțiile.

In legătură cu aceasta ziarele scriu că 
actualul guvern al Iordaniei, condus de Ha- 
șim, urmează să demisioneze deoarece este 
un guvern provizoriu și singura sa sarcină 
era să țină noi alegeri parlamentare.

Poporul francez cere crearea unui nou front popular
PARIS 5 Corespondentul Agerpres trans

mite : Presa democrată franceză subliniază 
că strălucitul succes al Partidului Comunist 
Francez, care a obținut 151 de mandate în 
alegerile parlamentare din 2 ianuarie și con
solidarea forțelor democratice din Franța 
confirmată în cursul acestor alegeri, exprimă 
năzuința crescîndă a maselor largi ale oa
menilor muncii francezi spre crearea unei 
majorități de stînga în noua Adunare Națio
nală, care să asigure ducerea unei politici 
de pace, progres-social și respectare a liber
tăților democratice.

Dună alegerile din 2 ianuarie, în întreaga 
Franță se desfășoară o largă mișcare pen
tru crearea unui guvern al Frontului popu
lar cu participarea comuniștilor, socialiștilor, 
radicalilor și reprezentanților altor grupări 
parlamentare de stînga.

I a uzina Alștom din Belfort muncitorii 
comuniști, socialiști și radicali au adoptat 
o rezoluție comună în care cer crearea unui

nou Front popular în scopul apărării inte
reselor poporului.

Rezoluții similare au fqst adoptate de Bi
roul național al Uniunii tineretului republi
can din Franța precum și de muncitorii de 
la uzina de avioane „Dasso" din Saint- 
Olou.

Ziarul „THumanite" subliniază în legătură 
cu larga mișcare populară în vederea creării 
unei majorități de stînga în Noua Adunare 
Națională că în fața țării există deuă alter
native : ori alianța socialiștilor și radicalilor 
cu comuniștii ceea ce ar însemna crearea 
unui Front Popular, ori alianța partidelor 
așa zisului „front republican" cu partidele 
politice și grupările reacționare a căror po
litică a fo‘st condamnată de masele largi ale 
alegătorilor. Cea de a doua alianță, scrie în 
continuare ziarul, ar fi în contradicție cu 
voința nu numai a milioanelor de alegători 
care au votat pentru Partidul comunist ci 
și cu a milioanelor de alegători care și-au 
dat voturile socialiștilor și radicalilor.

Korcinoi în fruntea turneului 
de șah de la Hastings

Faima și tradiția culturală a Leningra
dului sînt bine cunoscute. Puține orașe 
din lume se pot mîndri de a fi fost leagă
nul și căminul atîtor genii ale științei, 
artei și literaturii. Aci au trăit și au lu
crat savanți ca M. V. Lomonosov, D. I. 
Mendeleev, A. M. Butlerov, I. M. Sece- 
nov. I. I. Mecinicov, A. S. Popov, I. P. 
Pavlov ; democrații revoluționari Belinski, 
Cernîșevski, Dobroliubov ; marii scriitori 
Radișcev, Pușchin, Lermontov, Gogol, Ta- 
ras Sevcenko, Turgheniev, Nekrasov, 
Saltîcov-Scedrin, Gorki, Maiakovschi ; 
compozitorii Glinka, Ceaikovschi, Bala- 
kirev, Borodin, Musorgschi, Rimschi-Kor- 
sakov. Glazunov ; artiștii plastici Suricov, 
Șișchin, Repin și mulți alții.

Astăzi, Leningradul are circa 200 insti
tute de cercetări științifice, 60 muzee, 
nenumărate biblioteci, săli, de spectacole 
și case de cultură. Zi de zi se lărgește re
țeaua de televiziune a orașului. In clu
buri, case de cultură, cămine studențești, 
ca și în locuințele multor familii sovietice 
se găsește cîte un televizor. Postul de te
leviziune din Leningrad transmite zilnic 
2—3 filme de scurt metraj, un film artis
tic de lung metraj sau o piesă de teatru, 
conferințe, concerte, spectacole de ama
tori etc. Recent la Leningrad s-a deschis 
primul cinematograf în relief și în curînd 
se vor construi cinematografe cu ecran 
lat.

Scrisoare din U. R. S. S.

IN IMPARÂȚIA CĂRȚILOR

In plin centru al Leningradului, pe 
Nevschi Prospect se află o clădire impună
toare, de piatră, care se numește Biblio
teca de Stat „Saltîcov-Șcedrin“. Parcă 
nici n-ai crede, pășind pragul și părăsind 
zgomotul de afară, că vei găsi înăuntru 
o asemenea oază a liniștii și muncii inte
lectuale. Biblioteca are săli largi cu sute 
de locuri și un fond de cărți — în toate 
limbile pămîntului — de-a dreptul impre
sionant. în interiorul clădirii există bufet 
și restaurant, astfel, încît unii cercetători, 
intrînd în bibliotecă, la ora 9 dimineața, 
nu o mai părăsesc pînă la 11 seara.

Aci se organizează regulat conferințe, 
cicluri de lecții, expoziții pe diverse teme. 
Există o secție de noutăți, unde sînt per
manent expuse cărțile noi intrate în bi
bliotecă. Publicul obișnuit al bibliotecii nu
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uită să viziteze săptămînal 
noutăți, care-1 ajută să fie 
tot ce apare mai important 
treagă — de la „Enciclopedia americană* 
pînă la ultimele lucrări istorice apărute 
!n India, tratate și studii de energetică 
engleze sau reviste și cărți literare din 
țările de democrație populară.

In acest oraș, unde fiecare instituție de 
cultură are o istorie îndelungată și glo
rioasă, bibliotecile își au trecutul lor 
demn de povestit. Putem afla 
aci, la „Saltîcov-Șcedrin” — cea 
bibliotecă a Leningradului — 
zile întregi Lenin, în tinerețe.

Cea mai veche bibliotecă publică a ora
șului e însă Biblioteca Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. Ea a fost înființată în anul 
1714, printr-un ucaz al lui Petru I. Unul 
dintre sprijinitorii activi ai bibliotecii a 
fost Lomonosov, care o frecventa adesea. 
De-a lungul celor aproape două veacuri 
și jumătate de existență, biblioteca a luat 
o dezvoltare uriașă. Ea face schimb de 
cărți cu 2703 biblioteci și instituții din 
toate colțurile lumii. Biblioteca Acade
miei de Științe a U.R.S.S. e deservită de 
un personal alcătuit din 380 de persoane 
dintre care 225 au studii superioare. Prin
tre aceștia se află un doctor în științe și 
16 candidați în științe.

Acest imperiu al cărților nu și-a închis 
porțile nici chiar în perioada asediului 
Leningradului. între zidurile sale munca 
științifică a continuat. E drept că războiul 
a cerut și bibliotecii jertfele sale. Putem 
vedea aci cărți ciuruite de schijele obuze
lor fasciste...

Dar tot așa cum cărțile au ajutat și a- 
jută oamenilor să se elibereze, să lupte 
și să învingă, la rîndul lor oameni ajută 
cărților să se păstreze și să se refacă.

In cadrul Bibliotecii Academiei de 
Științe funcționează un adevărat spital al 
cărților. Acest „spital“ dispune de un 
laborator de conservare și restaurare a 
documentelor precum și de o secție de 
igienă a cărții.

Biblioteca deține numeroase materiale 
vechi, de un mare interes istoric-științi- 
fic. Unele dintre acestea au fost deterio
rate de vreme, sub acțiunea factorilor fi- 
zico-chimici, insecte etc. Cu ajutorul 
micro-fotografierii, fotografierii cu raze 
infraroșii, ultraviolete, analizei luminiș- 
cente și altor procedee, manuscrisele sau

sectorul 
la curent 
în lumea

de 
cu 
în-«

astfel că 
mai mare 
a studiat

Turneul internațional de șah de la Has- 
tings se apropie de sfîrșit. In runda a 7-a 
fruntașul clasamentului, Viktor Korcinoi, a 
jucat cu Golombek, campionul Angliei. In
tr-o apărare Indiana regelui, Korcinoi, cu al
bele, a lansat un atac puternic și la muta
rea 30 Golombek s-a recunoscut învins.

O frumoasă partidă de atac a cîștigat 
marele maestru Taimanov, în 27 de mutări, 
la campionul R. F. Germane, Darga.

Ivkov l-a învins pe Corral, iar Persitz a 
cîștigat la Penrose care a depășit timpul de 
gîndire. Partida Fuller—Olafsson s-a între
rupt, campionul scandinav avînd un pion în 
plus cu șanse de cîștig.

Olafsson a cîștigat partida întreruptă cu 
Golombek și Persitz pe cea întreruptă cu 
Corral.

După 7 runde pe primul loc al clasamen
tului se află Korcinoi (U.R.S.S.) cu 5’/j 
puncte. Urmează Ivkov (R.P.F. Iugoslavia) 
— 5 puncte; Olafsson (Islanda) — 4’-/2 
puncte și o partidă întreruptă; Taimanov 
(U.R.S.S.) și Darga (R. F. Germană) — 4 
puncte ; Persitz (Israel) — 3 puncte ; Corral 
(Spania) și Penrose (Anglia) — 2'A puncte; 
Fuller (Anglia) — 2 puncte și o partidă în
treruptă ; Golombek (Anglia) — 1 punct. .

Studenții indonezieni cer demisia guvernului Harahap 
pentru Adunarea constituantă. Declarația J 
dezaprobă politica actualului guvern și j 
cere cabinetului Harahap să demisioneze, j 

Organizația studențească sprijină orga- ] 
nizarea. unei conferințe a studenților din j 
Asia și Africa. j
sînt siliți să devină spioni j
din Taivan și Quemoy să urmeze cursuri )
de spionaj. j

Peste 190 de elevi din Școala medie ) 
■; din Kanșan, studenții de la facultatea de) 
I agronomie din Kanșan și facultatea de j 
f tehnologie din Pintun urmează să fie-j 
f trimiși „să lucreze pe continent“. j 
f Toți elevii claselor superioare ale șco- j 
j Iilor medii din Quemoy au fost „recrutați“ ] 
[ fie în armată fie în organizația de spio- j 

naj-condusă de Cian Cin-kuo, fiul lui} 
Cian Kai-și. Această organizație are „co- j 
mitete de lucru“ și filiale în toate făcui- j 
lățite și școlile medii din Taivan și) 
Quemoy. j

( DJAKARTA 5 (Agerpres). — China 
l Nouă transmite : Potrivit unei știri trans- 
f misă la 3 ianuarie de agenția Antara, 
( mișcarea progresistă a studenților din 
(Indonezia a dat publicității o declarație 

in care cere publicarea imediată a rezul
tatelor alegerilor parlamentare și a celor

Elevii și studenții din Taivan
PEKIN 5 (Agerpres). — China Nouă 

, transmite : Ziarele din Taivan relevă că 
f Cian Kai-și silește pe studenții și elevii

f

In 24 i r oi i
MOSCOVA. — N. A. Bulganin, președin

tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. a a- 
dresat cîte o telegramă premierului Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, Ciu En-lai și 
Primului Ministru al R. P. Mongole, I. Țe- 
denbal, prin care mulțumește pentru felicită
rile adresate cu prilejul terminării lucrărilor 
liniei ferate Tzinin-Ulan-Bator și Ulan-Ba- 
tor-Dzamîn-'Ude și inaugurării liniei fero
viare directe între U.R.S.S., R. P. Mongolă 
și R. P. Chineză.

PEKIN. — La 4 ianuarie a sosit la Pekin 
pe noua linie principală de cale ferată, care 
unește China, Mongolia și Uniunea Sovie
tică, primul tren cu delegațiile guvernamen
tale ale Republicii Populare Chineze, Repu
blicii Populare Mongole și Uniunii Sovietice. 
După sosirea trenului, la gara din Pekin a 
avut loc un miting.

BERLIN. — La 4 ianuarie, Comitetul Cen
tral al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, guvernul Republicii Democrate Ger
mane și Consiliul Național al Frontului Na
țional al Germaniei Democrate au oferit la 
Casa ministerelor din Berlin o mare recepție 
cu prilejul cglei de a 80-a aniversări a lui 
Wilhelm Pieck, președintele Republicii De
mocrate Germane.

BONN. — V. A. Zorin, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în 
R F. Germană l-a vizitat la 4 ianuarie pe 
von Brentano, ministrul Afacerilor Externe 
al R. F. Germane în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

YORK. — La 4 ianuarie la New 
încetat din viață compozitorul rus

NEW 
York a 
A. T. Grecianinov, în vîrstă de 92 de ani.

DJAKARTA. — Agenția France Presse a- 
nunță că potrivit rezultatelor parțiale ale a- 
legerilor pentru Adunarea Constituantă a 
Indoneziei partidul național al fostului pre
mier Sastroamidjojo a obținut o victorie netă 
asupra partidului guvernamental Mașumi. 
Pînă în prezent partidul național a obținut 
5.300.000 voturi, partidul reacționar Mașumi 
4.300.000 voturi, partidul Nahdatul Ulama a 
obținut 4.200.000 voturi, iar partidul comu
nist din Indonezia a obținut 4.100.000 vo
turi. Rezultatele definitive ale alegerilor pen
tru Adunarea Constituantă vor fi cunoscute 
în jurul datei de 20 ianuarie.

CARACI. — După cum anunță din surse 
autorizate corespondentul agenției United 
Press, Consiliul organizației pactului Asiei 
de sud-est (S.E.A.T.O.) se va întruni la 
6 martie.

BEIRUT. — Partidele politice, sindicatele, 
organizațiile de femei, tineret, precum și alte 
organizații din Iordania au adoptat hotărîrea 
să convoace uri mare miting la 6 ianuarie 
la Amman. La acest miting va fi discutată 
o rezoluție cerînd regelui Hussein și guver
nului Iordaniei să condamne cu hotărîre 
pactul de la Bagdad și să anunțe poporului 
că Iordania nu va adera niciodată la' acest 
bloc agresiv.
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SOFIA. — Cu prilejul proclamării inde-
pendenței Republicii Sudan, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Vîlko Cervenkov, a adresat o telegramă de 
felicitări primului ministru al Republicii 
Sudan, Ismail Al Azhari. In această tele
gramă Vîlko Cervenkov comunică că guver
nul R.P. Bulgaria recunoaște suveranitatea 
Sudanului și este gata să stabilească relații 
diplomatice și comerciale între cele două 
țări.

documentele stricate, roase, pătate 
descifrate și restaurate în laborator. Pe
tele de cerneală sau ulei sînt îndepărtate 
cu materii chimice speciale.

Toate acestea le-am putut afla dintr-o 
expoziție organizată în cadrul bibliotecii. 
„Iubiți cartea, îngrijiți-o și păstrați-o 1“ — 
iată unul dintre principiile pe care Biblio
teca Academiei de Științe a U.R.S.S. 
inspiră zi de zi vizitatorilor săi.

„CAPITALA ASTRONOMICA
A LUMII“

f '

i
!..
Scrisoarea guvernului sudanez 

adresată secretariatului 
general al 0. N. U.

KARTUM 5 (Agerpres). — Agenția France 
Presse anunță că la 5 ianuarie, la numai cî- 
teva zile de la proclamarea independenței 
Sudanului, guvernul sudanez a adresat se
cretariatului general al Organizației Națiuni
lor Unite o scrisoare în care roagă să i se 
facă cunoscut măsurile necesare pentru pu
nerea candidaturii Sudanului la O.N.U.

Pe de altă parte, guvernul sudanez a a- 
dresat secretariatului general al Ligii ‘Arabe 
cererea ca la viitoarea sesiune a Ligii să se 
înscrie candidatura Sudanului în Ligă.

Turneu triunghiular 
de tenis de masă la Madras
La 4 ianuarie a luat sfîrșit la Madras tur

neul triunghiular internațional de tenis de 
masă la care au participat echipele selecțio
nate ale R. P. Ungare, Indiei și Singapore- 
lui. Cîștigînd cele două jocuri cu 3-1 în fața 
Indiei și Singaporelui, echipa maghiară al
cătuită din Ferenc Sido și Iosef Koczian s-a 
clasat pe primul loc.

In clădirea de pe malul Nev ei a fostului palat de iarnă al țarilor, se află acum 
unele din cele mai bogate galerii de artă din lume — „Ermitaj“.

le
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Așa au denumit savanții americani 
servatorul de la Pulkovo, principalul 
servator astronomic al Academiei de 
ințe a U.R.S.S. Acest observator a 
întemeiat în 1839 și înzestrat cu cele 
bune instrumente printre care și cel 
mare telescop din lume, din
aceea. Primul observator din Rusia fusese 
înființat de Petru cel Mare, tot în Le
ningrad, pe insula Vasilevschi. Mai tîrziu 
s-a dovedit că locul era neprielnic obser
vațiilor și de aceea, pentru clădirea unui 
nou observator a fost aleasă colina 
Pulkovo, unde e liniște, multă lumină și 
alte condiții avantajoase.

In 1940, c'nd în prezența delegațiilor de 
savanți din lumea întreagă a fost sărbăto
rit centenarul Observatorului de la 
Pulkovo, nimeni nu bănuia că după un 
an el va fi distrus cu sălbăticie de arma
tele hitleriste.

La începutul războiului o parte din ins
trumente au fost demontate și transpor
tate la loc sigur. Cele mai mari telescoape 
n-au putut fi însă scoase și s-au păstrat 
doar lentilele. Pe aci, pe la Pulkovo. a 
trecut linia frontului.

După război, Observatorul a fost nu nu
mai complect .refăcut, dar și mult lărgit. 
In loc de 20 hectare, el ocupă acum 150 
de hectare. Corpul principal e reclădit în 
formele arhitecturii clasice rusești. Au 
fost instalate și vor mai fi instalate în 
următorii 2—3 ani, cele mai moderne a 
parate.

Observatorul s-a redeschis în mod festiv 
în mai 1954. El are 8 secții : secția de 
astronomie fundamentală, care compune 
hărți precise de stele ; secția de cercetare 
a mișcării vîrfurilor polare ale pămîntu 
lui ; secția determinării timpului exact; 
secțiile de fizică a stelelor, fizică solară 
și astrometrie fotografică ; un mare ate
lier mecanic și optic unde se construiesc 
instrumentele astronomice, precum și sec
ția nou înființată de radio-astronomie.

Unul dintre tinerii colaboratori ai Ob
servatorului ne conduce prin pavilioanele 
de lucru și prin expoziția pentru vizita
tori. Putem vedea o serie de aparate foarte 
perfecționate — în mare parte opera cola
boratorilor Observatorului. Iată de pildă 
un telescop solar foarte original construit 
de N. G. Ponomariov, cu care se obțin 
rezultate similare celor ce s-ar fi putut 
obține la un telescop cu o țeava de 90 
metri lungime. Sau iată, într-un pavilion 
„țeava polară“ cu ajutorul căreia se ob- 

.servă mișcarea axei pămîntești.
Cu multă părere de rău aflăm .că 

putem distna privind cerul prin 
ochiane uriașe și minunate.
,— Nici noi nu ne uităm în ele, ne 

zîmbind călăuza noastră.
— Ei, nu vă uitați 1... facem noi 

crezători.
— Nu trebuie să vă mirați. Observațiile 

astronomice nu se mai fac de mult cu 
ochiul liber. Absolut totul se fotografiază 
cu ajutorul unor aparate microscopice, 
ceea ce dă posibilitatea să se facă obser
vații de mii de ori mai ample și mai 
precise.

Și într-adevăr, vedem telescopul pen
tru observarea întregului cer, construit de 
D.D. Maxutov, care fotografiază stele cu 
o lumină de 30.000 de ori mai slabă decît 
se văd cu ochiul liber. Intr-o altă sală 
vedem un aparat de observare a mișcării 
stelelor, în care ochiul omenesc este în
locuit prin celulă fotoelectrică, iar rezul
tatul observațiilor este imprimat automat 
cu ajutorul unui aparat telegrafic. Acul 
telegrafului țăcănește în permanență, 
aducînd Observatorului „cele mai noi 
știri“ din partea stelelor îndepărtate. Tot 
în scopul de a obține o precizie maximă, 
prof. Subacev a construit un nou telescop 
a cărui țeava nu se mișcă, ci stă într-o 
pozi,ie orizontală, imobilă, primind razele 
transmise de corpurile cerești, reflectate 
printr-un sistem de oglinzi.

Trecem apoi, minunîndu-ne, prin sălile 
și pavilioanele spațioase, privind cum se 
deschid automat plafoanele pentru a face 
loc țevilor ce se îndreaptă scrutător spre 
bolta cerească. Cu multă emoție ne strîn- 
gem în jurul stelei desenate pe podeaua 
de ciment a uneia dintre săli. Pe aci trece 
meridianul de la Pulkovo, după care se 
orientează întreaga geodezie sovietică.

nu ne 
aceste

spune

neîn-

microscopice,
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Iată-ne acum în secția determinării 
timpului exact. Observatorul de la Pulko
vo nu transmite el însuși ora exactă ci 
controlează exactitatea orelor transmise 
de celelalte observatoare din U.R.S.S.

Privim ceasul din fața noastră, apoi pro
priul nostru ceas de la mînă. Ce s-o fi în- 
tîmplat ? Avem o diferență de peste un 
sfert de oră.

Iată un prilej de a ne regla ceasul bine 
după Observator. Sîntem sfătuiți însă să 

un alt ceasn-o facem. Pentru asta există 
la Direcție.

— Dar de ce ? Oare ceasul 
destul de precis ?

— Dimpotrivă. Tocmai că... 
cis. Aceasta nu este ora oficială" 
covei, ci ora locală, ora exactă a punctu
lui de pe glob în care se află observato
rul de la Pulkovo. Abia prin calcule se 
poate afla ora oficială.

Ceasul pe care-1 avem noi în fața este 
dirijat în mod automat de un alt ceas de 
proporții uriașe care se află închis erme
tic la 9 metri adîncime, pentru ca nici o 
influență din afară să nu-1 poată tulbura. 
Acest adevărat staroste al ceasurilor nici 
nu are cadran, căci nimeni nu-1 privește 
vreodată. Ei funcționează electric, cu o 
precizie perfectă și tot pe cale electrică 
comunică ora exactă. Astfel, este exclusă 
orice eroare.

In expoziția Observatorului aflăm lu
cruri foarte interesante despre trecutul și 
prezentul astronomiei sovietice. O mare 
atenție stîrnesc printre vizitatori, de pildă, 
planșele privind începuturile unei noi ști
ințe, create de savantul G. A. Tihov: 
astrobotanica. S-a stabilit precis că pe o 
serie de planete există vegetație, iar acum 
astronomii sovietici cercetează cu rîvnă 
natura și caracteristicile acestor „spații 
verzi“.

Pentru studenții și aspiranții străini 
care studiază în Leningrad cunoașterea 
marelui număr de instituții științifice și 
bogata viață culturală a orașului repre
zintă una dintre condițiile necesare pentru 
a-și îmbogăți neîncetat cunoștințele, pen
tru a dobîndi o pregătire temeinică și 
multilaterală.
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In preajma Jocurilor Olimpice 
de iarnă

La apropiatele Jocuri Olimpice de iarnă de 
la Cortina d’Ampezzo sportivii sovietici vor 
lua parte la competițiile de hochei, patinaj 
viteză, schi — probe nordice și alpine — 
și sărituri de la trambulină. Ei nu vor con
cura la bob și la patinaj artistic.

Echipa reprezentativă de hochei pe gheață 
a U.R.S.S. va fi alcătuită din jucători de la 
echipele din Moscova ȚSK-MO, Dinamo și 
Aripile Sovietelor. .In cadrul pregătirilor pen
tru olimpiadă, hocheiștii sovietici au susți
nut numeroase întîlniri cu echipe din Anglia, 
Suedia, Elveția, Cehoslovacia și R. F. Ger
mană.

In echipa sovietică de schi au fost selec
ționați fondiștii Vladimir Kuzin, Pavel Kol- 
cin, Valentina Țareva, Alexei Meliuhin și nu-i 
meroși alții. Pînă la începerea olimpiadei 
ei își vor continua antrenamentele în Elve
ția. Tot aici se află și echipa de schi alpin 
a U.R.S.S. în frunte cu Evghenia Sidorova 
și Alexandr Filatov.

La Moscova a avut loc de curînd con
cursul de selecție al patinatorilor la care au 
ieșit învingători Evghenii Grișin, Iuri Mihai- 
lov, Boris Șilkov și Vladimir Șilîkovski. 
Echipa de patinaj viteză a U.R.S.S. se pre
gătește să plece în Elveția, în stațiunea de 
sporturi Davos, unde va avea loc la 18 ia
nuarie un concurs preolimpic.

*
Zilele trecute, a avut loc pe trambulina 

stațiunii de iarnă de la Garmisch Parten- 
kirchen un concurs de selecție al echipei ger
mane de sărituri în vederea Jocurilor Olim
pice de la Cortina d’Ampezzo. Cel mai bun 
rezultat a fost înregistrat de cunoscutul 
schior din R. D. Germană, Harry Glass care 
a realizat 90,5 m. Pînă în prezent, cel mai 
bun rezultat german aparținea schiorului 
Sepp Hohcnlciter (R. F. Germană) care în 
1954 reușise o săritură de 88,5 m.

------ O------

SPECTACOLELE DE AZI
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 

R.P.R.: Fîntîna din Baccisarai; Teatrul de 
Operetă : Lăsați-mă să cînt; Municipal: 
Răzvan și Vidra ; Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Studio) : Platon Crecet; Studioul ac
torului de film „C. Nottara“: Patriotica i 
romînă ; Armatei (Magheru) : La ora 6; 
Armatei (13 Sept.): Fîntîna Blanduziei; Ti
neretului : Zorile Parisului; Muncitoresc 
C.F.R. (Ciulești): Slugă la doi stăpîni; 
Ansamblul de Estradă: Călătorie pe note; 
Circul de Stat orele 16 : „Vacanța lui Nicu- 
șor“, orele 20,30: „Arta manejului“.

CINEMATOGRAFE: Patria, înfrățirea în
tre popoare, Elena Pavel, 8 Martie: Stele 
pe aripi ; Republica, București, Gh. Doja, 
Libertății: Alarmă în munți; complectare: 
Șurubul lui Marinică ; Magheru, I. C. Fri- 
mu : Jan Huss; Maxim Gorki, Timpuri Noi: 
Spectacol de. varietăți; Povestea unei să
niuțe; Năzdrăvăniile unei păpuși; Lumina, 
Popular : Vînătoarea de crabi ; Central. OI- 
ga Bancic, V. Alecsandri: Giuseppe Verdi; 
Filimon Sîrbu : S-au cunoscut înt'r o trăsură ; 
Victoria, Al Sahia : Domnișoara de Scu- 
deri; Tineretului: Bancnota de 1.000.000 de 
lire sterline; Al. Popov: Lecția vieții; Gri- 
vița : Fa.nfan la Tulip.e ; Vasile Roaiiă : Por
tul din nord ; Cultura! : Maclovia ; Unirea : 
Arlberg-Express; București, oraș înflorit; 
C. David : Tăunul .
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