
Chiar și fara zileCîteva fapte

Proletari din toata țării»;

GALAȚI (De la corespondentul 
steu).
O zi obișnuită de lucru. Munca 

a început în fabrica „Fusul“ din 
Galați la fel ca și tn toate cele
lalte zile. Și totuși... Ziua aceasta 
este în preajma Săptămînii Mon
diale a Tineretului. Or, un ase
menea eveniment trebuie cinstit 
prin succese în muncă. Așa au 
gtndit tinerii iar graficele de 
producție stau mărturie că gin- 
durile s-au transformat tn fapte.

Utemista Drăgan Alexandrina 
organizîndu-și bine locul de 
muncă a reușit încă din primete 
6 ore să dea peste plan 7 kg. de 
fire de bună calitate. Tinerele 
filatoare Ana Constandache. 
Elena Anghel și Fellcia Mocanu 
au procedat la fel șt tn același 
timp au realizat peste plan 4 
pînă la 7 kg. fire. O realizare ce 
merită a fi menționată este cea 

utemistei Mana Ghenea care a 
-~ușit 
6 kg.

Dar 
re au
tămtna Mondială a Tineretului. 
Răspunzînd parcă entuziasmului 
cu care s-a muncit tn celelalte 
secții tinerele de la preparații au 
adus la panoul realizărilor pro
cente ce nu sînt mai prejos dectt 
altele. Voica Ștefănoiu șl Maria 
Chirilă, două fete harnice și ini
moase au realizat peste planul 
lor 81—100 kg. de preparate.

să dea peste plan aproape 
fire.
nu numai tinerele filatoa- 
tnilmpinai cu cinste Săp-

Există cîteva etichete ce prin 
tradiție se cer folosite atunci cînd 
asistăm la banalul eveniment al 
înfruntării de pe picior de ega
litate între lumină și întuneric. 
Și nu atit faptul echinoxului, ce 
ar merita salutat ca vestitor al 
noului, este sărbătorit, cit sigu
ranța că luminii ii aparține vic
toria.

Colecția de etichete sistematiza
tă se prezintă cam astfel: primă
vara : raze de soare și corolarul 
ei figurat, chipuri strălucind de 
lumină ; tinerețea naturii... etc., 
etc.

Ce facem anul acesta ? La ora 
cînd se scriu aceste rînduri este 
puțin probabil că 21 martie va 
însemna și prima zi de primăvară, 
in înțelesul nostru omenesc, coti-

pretențios 
stau

dian și nu în limbajul 
al astronomilor. Etichetele 
bosumflate, părăsite pe un fund 
de cutie, în vreme ce gazetarii a- 
vîntațj ce le foloseau cu regula
ritate, se ingrijesc de căldura ca
loriferului și de trăinicia căciulii. 
Cineva care aspira să scrie un 
articol despre primăvară, „ceva 
în genul lui Ehrenburg“ — zicea 
el — a renunțat. „Doar nu în
călțat cu galoși poți să fii inspi
rat despre anotimpul ce vestește 
și portul sandalelor“, complecta 
amicul devenit și spiritual.

Dar azi nu e vorba nici de ga
loși. nici de sandale ci de un bun 
suprem al omului ce nu e în func
ție de anotimp. Dragostea, prie
tenia, iată in puține cuvinte con
ținutul acestei Săptămîni

In săptămîna 
tineretului lumii

dragi.

Azi începe Săptămîna Mondială a Tineretului Pe întreg cuprin
sul patriei noastre tinerii au int*mpinat-o cu noi și importante 
succese in muncă și învățătură. Din Săptămîna Mondială a 

Tineretului ei și-au propus să facă o vie manifestare a luptei pen
tru pace, pentru prietenie și solidaritate cu tineretul lumii întregi. 
Pentru a ilustra acest lucru am poposit la uzinele „Mao Țze-dun".

vorbă cu tov. Ștefan 
• secretarul co

mitetului organizației de 
U.T.M.—am aflat următoa- 
„Comitetul organizației noa-

Stînd de vorbă 
Paraschiv —

es r
bază 
rele: ..
stre de bază U.T.M. a hotărît de 
comun acord cu toți tinerii uzinei, 
să realizeze cu prilejul Săptămînii 
Mondiale a Tineretului o seamă

Prieteni sinceri
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Există în viața noastră lu
cruri ce au plevenit obișnuite, 
atît de obișnuite îneît deseori 
trecem pe lingă ele fără a Ie 
observa și le considerăm în 
categoria tuturor faptelor coti
diene. Rîndurile acestea sînt 
fructul unei asocieri de idei 
prilejuite tocmai de un aseme
nea fapt. O bucată de vreme în 
urmă, mi-a căzut în mînă un 
plic venit din insulele Pacifi
cului. Un plic cu multe ștam
pile și, desigur, cu timbre co
lorate pe care și cei pasionați 
în filatelie Ie puteau rîvni. 
Plicul făcuse cale lungă ; îl 
trimisese un tînăr neozeelan
dez ce ne vizitase țara și care 
vroia să ne asigure că nu a ui
tat tineretul romîn. Un mesaj 
prietenesc din depărtări. Nu 
am notat numele autorului 
scrisorii, deoarece n-aveam in
tenția să scriu despre el. Am 
reținut doar faptul.

Și faptul mi l-am reamintit 
răsfoind, în pragul Săptămînii 
Mondiale a Tineretului, un nu
măr recent din revista „Tine
retul lumii“. Pe o pagină am 
întîlnit o înșiruire de nume. 
Erau numele unor tineri dor
nici să întrețină corespondență 
cu alți tineri. Printre ei, se 
aflau mulți care specificau că 
vor să corespondeze cu tinerii

romîni. Notați : îi interesa în 
mod deosebit schimbul de scri
sori cu tineretul romîn. Tînărul 
italian Giorgio Campania, via 
Rosșeli 17/16 .Genova 607 are 
16 ani. Nu cred să fi fost în 
Romînia, Dar a auzit despre 
țara noastră și vrea — prin 
mijlocirea cuvîntului scris — 
să cunoască tineri romîni. 
Francis Lan din Hongkong 
are aceeași dorință. Nu știu 
ce vîrstă are și nici cu ce se 
ocupă. Știu un lucru : îl pasio
nează muzica, sportul, filate- 
lia. Din aceste domenii își va 
alege temele viitoarelor scri
sori. Tînăra cehoslovacă Marta 
Zidkova cunoaște limba rusă. 
In această limbă vrea să co
respondeze cu tineri 
meleagurile noastre.

Giorgio Campana, 
Lan, Marta Zidkova... 
dintre prietenii tineretului ro
mîn. Lor trebuie să li-1 alătu
răm pe neozeelandez. Departe 
de hotarele patriei, multe ori 
la depărtări învăluite în tai
nele necunoscutului, tineri, ce 
uneori nu ne cunosc decît din 
paginile ziarelor, se gîndesc 
cu dragoste la Romînia, la tî
năra noastră generație. Sînt 
prieteni sinceri pe care i-am 
cîștigat în anii din urmă. Me
sajele lor au devenit fapte 0- 
bișnuite. Trecerea acestor fapte 
în categoria celor cotidiene nu 
le restrînge de loc bogata sem
nificație...

de pe

Francis
Cîtiva

E. O.

I 
J

de lucruri deosebite. De pildă ti
neretul va fi antrenat să obțină 
succese în producție din cele mai 
mari. In întrecere participă a- 
proape 1 000 de tineri.

Intr-una din zilele Săptăm'nii 
vom face un larg schimb de pă
reri asupra metodelor avansate 
de muncă. Inginerii utemiști Ig
nat Lucian, Samoil lanis, Gher- 
hardt Vinter, Lorencz losif, vor 
împărtăși diferite metode de mun
că unui număr de aproximativ 
500 de tineri din uzină. Tinerii 
vor afla de ce produsele turnate 
în cochile și prin procedee auto
matizate sînt superioare celor tur
nate în formele de pămînt, ce în
seamnă lupta pentru minut și se
cundă în economia țării noastre 
etc.

O altă zi va fi închinată acțiu
nilor de curățire și organizare a 
locului de muncă, cit și acțiunii 
de strîngere a fierului vechi. An
gajamentul tineretului este de a 
strînge peste 20.000 kg. de fier 
vechi.

Tn cadrul Săptămînii vor avea 
loc întreceri sportive la șah și 
lupte clasice între tinerii din u- 
zina noastră și cei din întreprin
derea Electromagnetica. Cei mai 
buni tineri șahiști ca tehnicianul 
Ion Velicu, ing. Ion Podașcă, 
strungarul Andrei Țuțuianu și a- 
justorul Atex. Vlădilă credem că 
vor apăra onoarea sportivă a uzi
nei. De altfel, nu ne îndoim nici 
o clipă nici de lăcătușul Bucur 
Șitoianu, sau de ajustorul Anghel 
Bunica care sînt fruntașii noștri 
la lupte clasice.

Tn ziua de 27 martie tineretul 
uzinei noastre vg primi oaspeți 
străini. Va fi organizată cu a- 
cest prilej o frumoasă serată li
terară urmată de o reuniune to
vărășească, la care își vor da 
concursul cîteva echipe artistice. 
Vor fi prezentate dansuri popu
lare romînești din diferite re
giuni ale țării și dansuri sovie
tice. Oaspeții noștri vor asculta 
pe lingă diferite cîntece romî
nești și multe altele aparținînd 
altor popoare.

Pentru realizarea tuturor aces
tor acțiuni s-a desfășurat o inten
să activitate de organizare, 
care membru al comitetului 
ganizației de bază U.T.M. 
sarcini precise.

Săptămîna tinereții va fi întîm- 
pinată așa cum se cuvine...“

pnmavara
Și toate acestea nu au nevoie de 
o anumită temperatură exterioa
ră pentru a se manifesta.

La Moscova este o iarnă grea. 
Dar acolo s-au căsătorit doi ti
neri din ansamblul negrilor ame
ricani, cunoscind prietenia priete
nilor din capitala sovietică.

Castanele prăjite s-au vîndut 
mai numeroase Ia Paris. A fost 
ger. Tinerii chinezi veniți in vizi
tă în Franța nu au intîlnit insă 
nici un fel de atmosferă glacială.

Sau iată fotografia publicată 
in pagina a treia a ziarului nos
tru. Doi noi prieteni. Pratesi în
vață de la Meresiev, învață să 
aibă curaj.

Sau la București. In zilele cînd 
a avut loc sesiunea Comitetului 
Executiv al U.I.S. era frumos. Zile 
cu soare. Desigur o bucurie în 
plus. Dar nu numai aceasta a 
deschis inimile....

Altă fotografie, ultima din gru
pajul închinat Săptămînii. Să-i 
felicităm pe cei doi tineri ciprioți 
care s-au căsătorit. Mitraliere, 
mașini blindate la o nuntă? Nu-i 
nimic. Cind veți îmbătrîni veți 
putea arăta copiilor : iată cum a 
fost odată, pe vremea cînd sir An- 
thony Eden proclama era „ciști- 
gării sufletelor" (intr-un discurs 
ținut cu ocazia vizitei la Washing
ton).

Da, desigur, luptăm pentru su
flet dar nu cu gloanțe și lagăre 
de concentrare. Prietenia, dragos
tea — iată armele cele mai si
gure. Și în Săptămîna Tineretului 
lumii aceste arme cu putere de 
foc intercontinentală vor trage mii 
de salve.

S. BRAND

ÎNCEPÎND
DE ASTĂZI...

Fie- 
or- 
are

SUCEAVA. (De la corespon
dentul nostru).

La intrarea în cinematograful 
„Popular" numeroase afișe îți 
vestesc că în cadrul Săptămînii 
Mondiale a Tineretului are loc 
„Festivalul filmului pentru ti
neret". Este un aspect, unul sin
gur, al sărbătoririi Săptămînii 
tineretului lumii de către tinerii 
din regiune. Astăzi în orașul Su
ceava ca și în întreprinderile 
„Bernat Andrei" din Vatra Dor- 
nei, „Prodaliment" din Burdujeni. 
uzinele textile „Moldova", și „21 
decembrie" din Rădăuți, „Frasin" 
din Gura Humorului, în nume
roase alte întreprinderi, instituții, 
școli, comune și sate din regiunea 
Suceava, vor avea loc adunări 
festive urmate de bogate progra
me artistice și de reuniuni tovă
rășești.

In zilele Săptămînii în între
prinderi se va intensifica între
cerea socialistă. In S.M.T., 
G.A.S., G.A.C. vor avea loc 
schimburi de experiență cu tine
rii fruntași ai recoltelor bogate, 
acțiuni de muncă voluntară pen
tru stringerea fierului vechi și 
pentru înfrumusețarea satelor 
prin lărgirea șanțurilor în vederea 
scurgerii apelor abundente de 
primăvară, pietruirea șoselelor, 
văruirea pomilor fructiferi etc. 
In orașul Suceava se va munci la 
amenajarea terenului sportiv.

In cadrul competițiilor sportive 
se vor disputa meciuri de șah, 
tenis de masă, fotbal și întreceri 
de schi și săniuțe. "r

La colțurile roșii. în cluburi și 
cămine culturale vor avea loc 
conferințe. In toate cercurile li
terare se vor organiza șezători în 
care se vor prezenta creațiile ti
nerilor.

Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2142 4 pagini — 20 bani Miercuri 21 martie 1956
——■ .............. ....................... .

O SARBATOARE
A TINEREI GENERAȚII
De la 21—28 martie, tine

retul din întreaga lume 
sărbătorește Saptămlna 

Mondială a Tineretului.
Săptămîna tinereții, sărbători

tă pentru prima oară in 1943 
din inițiativa F.M.T.D., este una 
dintre cele mai frumoase și 
semnificative manifestări ale ti
nerei generații iubitoare de pace. 
In cursul Săptămînii Mondiale, 
tineretul din întreaga lume iși 
reafirmă credința în marile idea
luri de pace și o viață fericită, 
idealuri în numele cărora ală
turi de popoare, el s-a unit, a 
luptat și a învins în cursul răz
boiului antifascist.

în prezent, colaborarea intre 
organizațiile de tineret este for
ma cea mai corespunzătoare și 
necesară pentru lărgirea legătu
rilor dintre tineri, pentru rezol
varea revendicărilor lor vitale.

Masele largi de tineri și tine, 
re din întreaga lume înțeleg tot 
mai bine că aspirațiile lor îndrep
tate spre dobîndirea unei vieți 
mai bune sînt legate de asigu
rarea păcii. De aci rezultă ne
cesitatea întăririi unității tinerei 
generații a vremurilor noastre 
in lupta pentru pace, pentru în
cetarea cursei înarmărilor, pen
tru interzicerea armelor atomice.

Săptămîna Mondială a Tine
retului se sărbătorește anul a- 
cesta în spiritul întăririi colabo
rării internaționale în lupta pen
tru triumful cauzei păcii, pen
tru apărarea drepturilor și sa
tisfacerea revendicărilor tinere
tului — spirit care a stat la 
baza hotărîrilor adoptate de se
siunea Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. care a avut loc la Hei. 
sinki intre 1—4 februarie a. c.

In lume sînt astăzi organizații 
internaționale de tineret care, 
dat fiind structura lor, nu sint 
atotcuprinzătoare. Astfel, Aduna
rea mondială a tineretului are 
organizații de tineret dintr-o se
rie de țări, mai ales din Euro
pa, America de Nord și Africa ; 
Uniunea internațională a tine
rilor socialiști cuprinde organi
zații de tineret mai ales din ță
rile anglo-saxone, din Germania 
occidentală, din țările scandina
ve. din Austria și din unele țări 
din Asia ; Adunarea mondială a 
tineretului musulman cuprinde 
organizații mai ales din țările 
arabe, precum și alte organizații 
cu caracter mai mult sau mai 
puțin religios, cum ar fi Alianța 
universală a tinerilor creștini și 
Alianța universală a tinerelor 
fete creștine. Federația Mondia
lă a Tineretului Democrat însă 
este singura organizație inter
națională cu adevărat universa
lă. cuprinzînd organizații de 
cele mai diferite convingeri po
litice și credințe religioase din 
aproape toate țările lumii, indi
ferent de regimul lor economic 
și social.

Bruno Bernini
președintele Federației Mondiale 

a Tineretului Democrat

în

prag 
de primăvară

Pentru întărirea unității, 
interesul păcii și prieteniei tine
retului lumii, recenta sesiune a 
Comitetului Executiv al F.M.T.D. 
a aprobat o serie de propuneri 
pe linia colaborării pe care le-a 
adresat tuturor organizațiilor in
ternaționale și naționale de ti
neret. Aceste propuneri privesc 
toate aspectele vieții tineretului.

Pentru asigurarea păcii și în
tăririi colaborării internaționale 
s-a propus realizarea unui acord 
în vederea unei acțiuni comu
ne împotriva cursei înarmărilor, 
pentru interzicerea armelor ato
mice, dezarmare și folosirea paș
nică a energiei atomice.

Pentru îmbunătățirea condiții
lor de trai ale tinerei generații 
a fost propusă o campanie co
mună pentru aplicarea în toate 
țările a convențiilor aprobate de 
către organismele specializate 
ale O.N.U. privind dreptul tine
rilor la muncă, la învățătură și 
instruire profesională, la odihnă, 
la vacanță ; de asemenea s-a 
propus organizarea unor acțiuni 
de solidaritate pentru sprijini
rea eforturilor constructive ale 
tinerilor din țările Asiei care 
s-au eliberat de colonialism și 
pentru prietenia tineretului asia
tic — a unei acțiuni comune de 
solidaritate cu lupta popoarelor 
țărilor coloniale, împotriva dis
criminării sub toate formele la 
care este supus tineretul de pe 
continentul african.

Pentru dezvoltarea culturii, a 
sportului, s-a propus organiza
rea în comun pentru vara a- 
ceasta, a „vacanțelor prieteniei 
tineretului" cuprinzînd seminarii, 
— de studiu în Italia pentru 
răspîndirea culturii. întilniri in
tre tinerii muncitori din diverse 
țări în Romînia, precum și întîl- 
niri între tinerii țărani în Bul
garia ; tabere specializate, in 
Austria pentru alpiniști și în 
Cehoslovacia pentru aeromode- 
liști ; tabere de vacanță șl ca
ravane turistice în diferite țări, 
manifestări culturale, competiții 
sportive de tineret in cinstea O- 
limpiadei de vară.

In acest spirit, a dorinței de 
a întări colaborarea tinerei ge
nerații în numele unui viitor mai 
bun, au fost adoptate hotăriri de 
către sesiunea Comitetului Exe
cutiv al F.M.T.D. in probleme 
privind tinerele fete sau pregă-

tirile în vederea celui de al VI- (1 
lea Festival Mondial al Tmere- $ 
tului și Studenților. v

Ținînd seama de situația grea x 
în care se găsesc tinerele fete \ 
din numeroase țări, de năzuin- \ 
fele lor spre o viață fericită, spre x 
prietenie și pace, Comitetul E- \ 
xecutiv a chemat toate organi- x 
zațiile de tineret să se unească X 
în jurul F.M.T.D. pentru a spri- \ 
jini tinerele fete în nobila lor X 
acțiune de a dobindi în societate x 
un loc de cinste, așa cum li se X 
cuvine. Intîlnirea tinerelor fete X 
care va avea loc la Paris în \ 
luna iulie a.c. va trebui să fie \ 
rezultatul unei activități multi- \ 
laterale privind diferite aspecte X 
ale vieții tinerelor fete: dobîn- x 
direa de drepturi egale la mun- \ 
că, la învățămînt profesional și X 
general; recunoașterea și valo- \ 
rificarea capacităților creatoare X 
ale tinerelor fete, pentru drep- \ 
tul la cultură și sport, la asis- X 
tentă socială, \ X

Ținînd seama de largul ecou $ 
pe care l-a avut în rîndul tine- o 
retului anunțarea organizării Ia Z 
Moscova al celui de al Vl-lea Z 
Festival Mondial, Comitetul E- Z 
xecutiv al F.M.T.D. a propus tu- Z 
turor organizațiilor să pregă- Z 
tească în comun această mărea- () 
ță întîlnire ; totodată el a fixat J 
jaloanele Festivalului care va Z 
trebui să fie pregătit în toate Z 
țările, pentru ca întregul său Z 
program, multiplele sale întilniri i 
pe profesii, concursurile și re- 6 
prezentațiile culturale, compe- c 
tițiile sportive, manifestațiile de 6 
pace și prietenie — să fie re- o 
zultatul a mii de inițiative pen- C 
tru apărarea drepturilor vitale 6 
ale tinerei generații. 0

Săptămîna Mondială a Tinere- X 
tului cu noile și multiplele sale x 
inițiative, promovînd entuzias- / 
mul unitar a milioane de tineri z 
din intreaga lume, va fi o eta- / 
pă importantă pentru realizarea z 
mărețului program al Festivalu- Z 
lui, va fi o nouă contribuție la £ 
cauza unei vieți mai fericite i 
pentru toți tinerii, a prieteniei x 
internaționale și a păcii între > 
popoare. z

Federația Mondială a Tinere- (. 
tului Democrat urează cu pri- ( 
lejul Săptămînii Mondiale a Ti- ) 
neretului, tineretului romin, care z 
contribuie in mod activ la în- Z 
tărirea prieteniei și colaborării ( 
internaționale între tineri, noi 5 
succese în munca sa entuziastă z 
pentru construirea unei vieți fe- ( 
ricite. (

* *

Strădania colectiviștilor
Pentru ca lucrările de primă

vară să fie executate in condiții 
bune, trebuie să ne pregătim din 
vreme. Acest lucru l-am făcut și 
noi, membrii gospodăriei colecti
ve „Progresul" din comuna Fă- 
căeni. raionul Fetești. In zilele 
de iarnă n-am pierdut timpul 
stînd la taifas. Tn atelierele co
lectivei au fost reparate 15 plu
guri, up tractor, cinci semănă
tori, 12 grape, 2 mașini de bă
tut porumb, căruțele și altele. Ca 
să știm dacă semințele sînt bune 
de semănat și ce cantitate tre
buie să dăm la hectar, le-am fă
cut proba de germinație. Rezul
tatele au fost îmbucurătoare. O- 
dată cu aceste lucrări am condi
ționat 8000 kg. orz, 7.600 kg. 
ovăz și altele și am pus la iaro- 
vizat 1.500 kg. cartofi.

La grădina de legume, colecti
viștii au cărat peste 80 tone gu
noi de grajd bine putrezit și ră
sadnițele au fost pregătite; în. 
livadă au fost săpate 160 gropi, 
în care se vor planta pomi.

Toate aceste cifre oglindesc 
munca neobosită a colectiviștilor 
noștri. Toți au muncit bine. A- 
lături de cei vîrstnici stau la loc 
de cinste, printre fruntași și ute- 
miștii Ion Burciu, Gheorghe Ol- 
teanu. Ion Barbu, Dumitru Popa 
și alții. Contribuția pe care o 
aduce tineretul la consolidarea 
continuă a gospodăriei noastre 
este din zi în zi mai mare.

Corespondent 
CONSTANTIN FRINCU

Muncile continuă 
în livadă

: Deschiderea celei de a doua 
consfătuiri pe tară a tinerilor scriitori

Intrtnd tn spațioasa hală a 
uzinelor „Republica" din Ca
pitală, rămîi impresionat în 
dată de freamătul neîntrerupt, 
de zumzetul metalic care răz
bate pretutindeni. Aproape că 
nu știi încotro să-ți îndrepți 
mai tntii privirile, într-atît de 
atrăgător e ceea ce îți solicită 
cu insistență atenția. Rămîi 
locului, fascinat de panorama 
neobișnuită ce (l se desfășoa
ră in față, îți și spui că n-ai 
să poți desprinde niciodată 
tîlcul celor ce se petrec. Dar 
nu e așa. Rotești încă o dată 
privirile. Treptat, treptat, re
constitui fiecare imagine. Și 
așa afli circuitul pe care îl 
face o (aglă — o bară metali
că, masivă — pentru a ajunge 
o (eavă necesară industriei 
petrolifere.

Mai întîi laminorul. Aici e 
inima întregii uzine care 
pulsează puternic. Cuptorul 
trimite fără întrerupere bare 
incandescente — asemenea u- 
nor artere de foc pe tre
nurile de role. Blocurile ma
sive, purpurii, sînt duse apoi 
spre perforatoare. Aci se face 
găurlrea (aglei la cald. Cit ai 
zice „trei", la capătul celălalt 
a și căpătat contur viitoarea 
țeavă. Nici nu și-a pierdut bi
ne culoarea și trece apoi la 
agregatul „Duo“ la netezit și 
calibrat. Urclnd pe paturile de 
răcire, ea se rostogolește ușor. 
La capătul acestui mecanism, 
cind s-a strîns un anumit nu
măr de țevi, macaraua le pre
ia intr-o legătură bine îmbi
nată. Mai are apoi loc încă o 
operație, mai puțin dificilă: 
retezarea mecanică.

După aceasta, e rlndul 
strungarilor să intre în acțiu
ne. La puternicele mașini pro
duse de fabrica „Sergo Ordjo- 
nichidze“ din U.R.S.S. ei su
praveghează filetarea automa-

IN INIMA U
tă a țevilor. Ultima toaletă, 
bltuminarea — și produsele 
de la „Republica" pot lua a- 
pol drumul schelelor petroli
fere din patria noastră.

Cu zecile, cu sutele se nu
mără muncitorii de nădejde 
ai acestui harnic colectiv de 
muncă. Ai vrea să cunoști cit 
mai mulți dintre ei. Te simți 
atras către laminor, agre
gatul de bază al uzinei. Știi 
doar că de aici încep să-și fa
că drum în viață țevile de la 
„Republica". Privești atent. 
Aici un cîrligar, dincolo un 
stopar. Mai ios, la perforator, 
întîlnești chipul unui tînăr 
bine legat, de statură potrivi
tă, cu ochii verzi și părul cî- 
nepiu. Reții pe dată îndemî- 
narea cu care lucrează, sigu
ranța in mișcări. Nici un gest 
nu-i de prisos. Deodată încru
cișează brațele, agitîndu-le 
deasupra capului.

— A rămas o (eavă 
dornștangă !

Aceasta e semnificația 
tervenției iînărului.

Și sunetele cunoscute
sirenei de la cabina de coman
dă dau semnalul convențio
nal stabilit.

Tirziu, etnd laminoriștii din 
schimbul următor vin să pre
ia agregatul, Dobre Tudor, 
căci el e ttnărul muncitor, ză
bovește încă un limp In jurul 
mecanismelor. Cite necazuri 
n-a avut de dimineață t li 
vestește pe tovarășii săi, ca să 
știe cum să se descurce. în- 
tr-un ttrziu, cînd s-a convins 
că brigadierii din schimbul

pe

in-

ale

următor, condus de 
Ion Pătrașcu, nu se 
copleșiți de greutăți, Dobre 
Tudor pornește agale. La or
ganizația de bază P.M.R. a 
secției au început să sosească 
cei convocați încă in timpul 
pauzei de la ora 10. A venit 
Neagu Terioiu, tehnicianul la
minorului, și maistrul Toma 
Moldoveanu. Știau și ei des
pre necazurile laminoriștilor.

S-a luat legătura cu turnă
toria uzinelor „23 August", 
care confecționează „linialele", 
în atelierul fierăstraie, s-a fă
cut ordine, s-a îmbunătățit 
controlul la reglarea mașinilor 
și la calitatea sculelor, s-a tre
cut la o mai bună încălzire a 
materialelor.

Utemistul Dobre Tudor — 
laminorist fruntaș la locul de 
producție — a urmărit neobo
sit realizarea tuturor punctelor 
și mai cu seamă a celor pro
puse de el.

Și munca s-a îmbunătățit 
din ce în ce mai mult. Pe 
graficul de producție care se 
găsește tn secție, săgețile au 
prins a urca tot mai sus. S-a 
îmbunătățit de asemenea tn 
mod simțitor și calitatea țevi
lor. Numai brigada condusă 
de maistrul Ion Pătrașcu, lau
reat al Premiului de Stat — 
din care face parte șl Dobre 
Tudor — a dat în luna februa
rie a anului 1956 cu 3,1 la 
sută mai multe țevi, iar tn pri
ma decadă a lui martie s-a a- 
flat tn fruntea celorlalte bri
găzi care deservesc laminorul. 
Ttnărul cu ochi verzi, cu pă
rul etnepiu și statura potrivită,

maistrul 
vor lăsa

ZINEI
utemistul de la perforatorul la
minorului a adus o contribuție 
de seamă la obținerea acestui 
rezultat.

Dar el este nu numai un bun 
element la locul de muncă. E- 
nergia caracteristică anilor săi 
o canalizează tn activități 
multilaterale, citește cu pa
siune, merge la spectacole, în
vață, și pe deasupra, tînărul 
laminorist e îndrăgostit de 
sport. Sportul său favorit e 
rugbiul; el face parte din e- 
chipa întiia a uzinei, care ac
tivează în categoria B. Pentru 
meritele sale pe acest tărim, a 
fost selecționat în lotul repu-

blican, mai întîi tn cel de ju
niori, iar apoi în cel de seniori.

Pe meleagurile oltene, unde 
abia de puțin timp s-au ridi
cat primele așezări ale schele
lor petrolifere, va fi sosit zi
lele acestea un transport aș
teptat. Sondorilor care scurmă 
neobosiți fundurile pămîntu- 
lui, această încărcătură le e 
necesară ca aerul și apa. Țevi
le primite înainte de termen le 
creează posibilitatea de a scoa
te mai mult (iței, de a-și de
păși astfel sarcinile.

Pentru ca asemenea utilaj 
petrolifer să fie livrat mai de
vreme, laminoriștii de la uzi
nele „Republica" au muncit cu 
strg. La obținerea succeselor 
lor a adus o contribuție de 
preț și utemistul Dobre Tu- 
dor.

Corespondent
EMII.IAN GEORGESCU

ț Marți dimineața, în aula Bi- 
'bliotecii Centrale Universitare din 
Capitală, au început lucrările ce
lei de a doua consfătuiri pe țară 
a tinerilor scriitori.

La lucrările consfătuirii partici
pă peste 300 de tineri scriitori din 
București și din întreaga țară, 
precum și numeroși invitați : aca
demicieni, membri corespondenți 
ai Academiei R.P.R., scriitori, cri
tici literari, ziariști, studenți și 
alți oameni de cultură și artă.

In prezidiul consfătuirii au luat 
loc: Mihail Sadoveanu, președin
tele Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R., Ion Pas, prim locțiitor 
al ministrului Culturii, acad. Mi- 
hai Beniuc, prim secretar al 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R., 
acad. Cezar Petrescu, Petre 
Gheorghe, secretar al Comitetului 
Central al U.T.M., Aurel Mi- 
hale și Erik Majtenyi, secretari 
adjuncți ai Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R., Istvan Nagy, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P.R., Demostene Botez, Lucia

Demetrius, Cicerone Theodorescu, 
Silvian losifescu.

Cuvîntui 
rostit de 
veanu.

Scriitorul 
dactor șef al revistei 
scriitor“, a prezentat apoi Rapor
tul asupra creației tinerilor scrii
tori din țara noastră în perioada 
1950—1956.

In după 
consfătuirii 
scriitori, au 
creație pe genuri literare conduse 
de scriitori de frunte. In cadrul 
acestor seminarii au fost citite și 
disputate unele din lucrările tine
rilor scriitori participanți la cons
fătuire.

de deschidere a fost 
acad. Mihail Sado-

Mihu Dragomir, re- 
„Tînărul

amiaza primei zile a 
pe tară a tinerilor 

avut ioc seminarii de

(Agerpres)
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rostind cuvlntul, de deschidere.

Vrednicia tinerilor țărani 
citori din Lespezi, raionul 
câni, este bine cunoscută 
preciată de toți țăranii muncitori 
din comună. Tinerii sînt doară 
totdeauna printre cei dinții in 
orice acțiune. Constantin Tăna- 
se. Anton Păvălușcă, Valeriu 
P'oca, Pavel Filimon și alți ute- 
miț'.i au fost fruntași in pregă
tirea muncilor agricole de primă
vară. La repararea uneltelor a- 
gricole sau la transportul guno
iului de grajd pe cîmp. la selec
tarea semințelor sau la încerca
rea puterii lor de germinație Cit 
și la alte munci, ei au fost me
reu printre primii.

Pregătirile pentru însămință- 
rile de primăvară s-au terminat 
de mult în comună. Cu toate a- 
cestea, tinerii nu vor să stea 
degeaba. Și în livadă este 
mult de lucru I Pomii trebuiesc 
curățați de crengile uscate, de 
cuiburile de omizi... Numai așa 
vor da in anul acesta roade 
multe și gustoase. Și tinerii fo
losesc din plin orice zi mai căl
duroasă pentru a îngriji cit mai 
bine pomii fructiferi. Pînă de 
curînd, in comună au fost cură- 
țați de crengile uscate și omizi 
peste 300 pomi. Ca întotdeauna. 
Anton Păvălușcă, Constari'in 
Străchinaru, Pavel Filimon. Con
stantin Tănase. Valeriu Proca și 
alți utemiști au fost și acum in 
fruntea acestei acțiuni. Pilda l< r 
a fost urmată și de alți tineri 
țărani muncitori din sat cit și dn 
celelalte sate ale comunei — Fo- 
tin-Enescu, Heci, Buda etc.

Corespondent
PETRU PEPELEA

mun-
Paș- 

și a-

(Corespondente sosite pentru 
concursul nostru).

sărbătorirea zilei de

delegației au fost

Delegația 
femeilor sovietice 

a părăsit Capitala
Marți au părăsit Capitala. îna- 

poindu-se in patrie. A. G. Tu- 
kanova, L. T. Kosmodemianskaia 
și S. S. Ghilevskaia, membrele 
delegației de femei din U R.S.S. 
care a participat la invitația Co
mitetului Femeilor Democrate 
din R.P.R. și a Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S. la manifestările 
prilejuite de 
8 Martie.

Membrele
conduse la aeroportul Băneasa 
de, tovarășii: Stela Enescu Ghi- 
zela Vass, Aneta Marinescu, 
Ofelia Manole, Liuba Chișinev- 
schi, Octav Livezeanu. Anton 
Vlădoiu, Tiberiu Torok, dr. Flo- 
rica Vasilescu, Sanda Rangheț, 
Elisabeta Ploscaru. Cornelia Ma- 
teescu. membre ale Comitetului 
Femeilor Democrate din 
membri ai Consiliului 
A.R.L.U.S.

Au fost de 
ambasadorul 
la București 
basadei.

R P.R., 
General

față A A.
Uniunii Sovietice 

și membri ai am-

Epișev.

(Agerpres)



Raport asupra creației tinerilor scriitori
(în perioada 1950—1956)

prezentat de tov. Mihu Dragomîr
la cea de a doua consfătuire pe țară a tinerilor scriitori

Tov. Mihu Dragomir prezentindu-și raportul

Țovarăși,
Consfătuirea noastră are loc la 

Cinci ani de la prima consfătuire 
a tinerilor scriitori. De atunci, li
teratura a făcut progrese însem
nate, urmînd. în linii largi, dez
voltarea impetuoasă a construc
ției socialiste în R.P.R. Așa cum 
se constată în Raportul de acti
vitate al C.C. al P.M.R. la Con
gresul al II-lea al Partidului: 
„Scriitorii și artiștii noștri conti
nuă tradițiile literaturii și artei 
înaintate a trecutului, tradițiile 
clasicilor literaturii și artei noas
tre. Ei se străduiesc în marea lor 
majoritate, să reflecte în operele 
lor realitatea noastră și să con
tribuie activ la opera de educare 
a oamenilor muncii în spiritul so
cialismului“.

Este de ajuns să comparăm 
consfătuirea din august 1950 cu 
aceea de astăzi, pentru a pune 
în evidentă creșterea calitativă 
și cantitativă a forțelor tinere 
care se manifestă în scris. Mulfi 
dintre cei car,e atunci erau la 
primii pași, s-au afirmat între 
timp cu prisosință, începînd să-și 
contureze personalitățile artistice. 
Unii dintre ei, ca Al Andrițoiu, 
Dumitru Mirdea, Francisc Mun- 
teanu sau Șt. Iureș, au primit 
înalta distincție a Premiului de 
Stat, iar alții, ca Titus Popovici, 
Ion Brad, Aurel Rău, Remus Lu- 
ca. Ana Novac, Octav Pancu-Iași, 
Gica Iuteș ș.a., au făcut din 
plin dovada talentului lor, de
venind apreciați de mase largi 
de cititori. In răstimp s-a ridi- 

. cat un nou detașament, incă și 
măi- numeros, ale căror lucrări 
trezesc cele mai îndreptățite spe
ranțe.

Cui oare datofăm . apeste succe
se ? Se putea oare vorb’i' in tre
cut despre o mișcare literară de 
o asemenea amploare legată strîns 
de viața poporului ? Fără îndoia
lă că nu. Revoluția socialistă, ini
țiată, organizată și condusă de 
partidul clasei muncitoare, inclu
de. ca una dintre componentele 
de bază, revoluția culturală. Des- 
cătușînd poporul muncitor din 
lanțurile asupririi, clasa muncitoa
re, condusă de Partid, îl descă
tușează și din lanțurile neștiinței.

Evidențiind condițiile tot mai 
bune de muncă și de trai pe care 
partidul le.a creat scriitorilor, 
ceea ce a dat un mare avînt dez
voltării frontului literar, ridicării 
de noi și noi talente, punînd în 
lumină puternica unitate a diferi
telor generații de scriitor: care-și 
dau mîna pentru a duce spre noi 
culmi literatura patriei noastre, 
raportorul a arătat că actuala 
consfătuire reprezintă o impor
tantă verificare de forte înaintea 
Congresului scriitorilor care va 
avea loc in curînd.

Raportul a trecut apoi în re
vistă principalele succese obținu
te în diferite domenii ale litera
turii. Referindu.se la tinerii poeți, 
raportorul a citat numele 
unora dintre cei mai talenta(i 
făuritori de versuri din tînăra 
generație ca : Aurel Rău, Ion 
Brad, Tiberiu Utan, Aurel Gur- 
ghianu, Rusalin Mureșan, Kony- 
adi Sandor, Florin Mugur, 
Violeta Zamfirescu, Toma Geor- 
ge Maiorescu, Victor Felea, Ion 
Petrache, Ion Meițoiu, Aurora 
Cornu, N. Dumbravă și alții A- 
cestora li se adaugă tineri care 
sînt încă în așteptarea primului 
lor volum, dar care s-au făcut 
deja cunoscuti printr-o susținută 
colaborare în presa noastră, cum 
sînt: N. Labiș, Ion Horea, Leo- 
nida Neamțu, Gh. Tomozei, Emilia 
Căldăraru, Doina Sălăjan, Pas- 
kandi Geza, Bodor Pal, N. Sto- 
îan, C. Scripcă. Valeria Boicu- 
lesii, Valeriu Gorunescu, Ion 
Gheorghe, H. Aramă și alții.

In sfîrșit, există poeții celui 
mai tînăr contingent, cei care abia 
au trecut pragul debutului, cei 
care solicită toată atenția noastră: 
M. Negulescu, Mihaela Monoranu, 
Ana Șoit, Radu Rupea, Aurel Sto- 
rin, Letitia Roșulescu, Ioana An
drei, Petre Ghelmez și mulți al
ții.

O trăsătură pozitivă, majoră, 
caracteristică în linii mari tutu, 
ror poeților tineri este categorica 
lor orientare spre actualitate, spre 
temele cele mai arzătoare ale vre. 
mii noastre. Crescuți și educați 
de partid și de organizația revo
luționară de tineret, tinerii poeți 
se avîntă cu tot elanul lor spre 
cuprinderea și zugrăvirea realită
ții noi. Se dezvoltă o poezie mi
litantă, combativă, curajoasă.

,,Scînteia tineretului“
Pag. 2-a 21 martie 1956

Analizînd probleme
le de creație ale unor 
tineri poeți în lumina 
străduinței de a-și 
găsi și promova o 
personalitate artisti
că distinctă, raporto
rul a arătat apoi une
le aspecte care frî- 
nează dezvoltarea ti
nerei poezii:

Unele derivă din 
lipsurile generale ale 
literaturii noastre, al
tele sînt proprii tineri
lor poeți. Multe dintre 
ele își au rădăcina 
mai ales în necunoaș
terea vieții și în lipsa 
de experiență. Este 
normal ca un tînăr să 
cunoască mai puțin. 
Dar tocmai de aceea
trebuie, credem, să se 
zbată din răsputeri
pentru a cunoaște cît 
mai mult, pentru a 

simți din plin dogoarea binefă
cătoare a vieții. Viața este o 
luptă necurmată. Numai necu- 
noscînd-o poți crede că există 
pajiști atemporale, în care totul 
e bine și frumos, o frumusețe de
finitivă, fără viitor.

Această înfățișare trandafirie se 
întîlnește deseori la tinerii poeți

Idilismul, ca una dintre forme
le cele mai ascunse ale ideologiei 
burgheze, vrea să facă abstracție 
de lupta de clasă, de existenta 
vechiului. Uneori el se înfrățește 
cu simbolismul obscur, vag, în- 
cercînd, chipurile, să se salveze. 
In aceste cazuri poezia se încarcă 
de imagini cețoase care ar dori 
să reprezinte idei înaintate.

înrudit, ca fenomen negativ, 
este ceea ce s-a numit în critica 
noastră „botanism“. Acest curent 
a avut, din fericire, o viajă scur
tă, întrucît a fost descoperit și 
combătut la scurtă vreme de la 
naștere.

★
Un succes de seamă, dobîndit 

de tinerii scriitori în perioada din. 
tre prima și a doua consfătuire 
pe tară, este apariția și afirmarea 
unor noi prozatori de valoare: 
Titus Popovici, Francisc Muntea- 
nu, Eugen Mândrie, Al. Ivan Ghi. 
lea, Mircea Zaciu, Ștefan Luca. 
Nicuță Tănase, Radu Cosașu, Hu. 
szar Sandor, Aurel Martin Bolo- 
ga, George Sidorovici, Haralamb 
Zincă, Domokos Geza, Silviu Po- 
dină, Ioan Grigorescu, Tita Chi- 
per, Victor Vîntu, Ion Băieșu, Că
rnii Baciu, Szabo Gyula, Fodor 
Sandor, Penek Zoltan, Sanda 
Ghinea Prisăcaru, Dionisie Șin- 
can, Simion Pop, Adrian Cer- 
nescu, Petre Surupăceanu, Ta- 
mara Pinzaru, Florin Petrescu, 
Pavel Aioanei, Vasile Albu, Ion 
Grecea, Teodor Mazilu, Ion Lăn- 
crănjan și alții.

Mulți dintre aceștia încă nu pu
blicaseră nimic înainte de prima 
consfătuire, sau se aflau abia la 
debut. Intre aceștia trebuiesc ară- 
ta{i în primul rînd Titus Popovici, 
cu romanul său „Străinul“, Fran
cisc Munteanu cu nuvelele „Len
ta“. și „Cioctrlia“ și cu romanul 
„In orașul de pe Mureș“, apoi 
Eugen Mândrie, autorul volumu
lui de reportaje „Bătînd drumurile 
tării“; Mircea Zaciu din Cluj, 
care a publicat nuvele, fragmente 
din romanul „Șobolanii“ și un 
interesant scenariu de film ; Ște
fan Luca, autor de schițe satirice; 
Alecu Ivan Ghilea, nuvelist și re
porter, care a terminat de curînd 
un roman etc.

După ce a analizat pe scurt 
creațiile lui Titus Popovici. Fran. 
cisc Munteanu, Eugen Mândrie 
și alții, raportorul a spus :

Vrem să scoatem, însă, în evi
dentă. faptul deosebit de impor
tant că toți, sau aproape toți, a- 
cordă o mare atenție așa numitu
lui „gen scurt“ — schița și por- 
tretul. Frate bun cu acestea este 
și reportajul.

Ne referim la reportajul cu un 
evident caracter literar, care sur
prinde cu vigoare și talent im
presionantele și semnificativele 
înfățișări ale vieții.

Tocmai pentru că munca de re
porter îi dă tînărului scriitor atît 
de largi și de imediate posibilități 
de investigație în contemporanei
tate, sîntem datori să punem în 
discuție unele scăderi și pericole 
care se vădesc în foarte multe 
reportaje unde viața apare nu
mai în culori luminoase, ferită 
de contradicții, de luptă între 
vechi și nou, străină de dușmani 
vicleni.

Conducerile unor ziare și revis. 
te publică și încurajează în pagi
nile lor reportaje uscate, seci. In 
general, în viața literară și zia
ristică nu există o întrecere pen
tru cel mai bun reportaj.

După ce a combătut tendința 
unor tineri prozatori de a evi
denția cu orice preț cazuri ciu
date, rare raportorul a spus:

Folosind din plin minunata 
școală a schiței, portretului, re
portajului, tinerii prozatori tre
buie să privească mereu mai larg, 
țintind la zugrăvirea cît mai au
tentică a bogatei noastre realități

*
Să trecem la sectorul drama

turgiei, în care tinerii scriitori 
s-au afirmat de asemenea deși 
nu cu intensitatea din alte sec-
toare.

Tinerii dramaturgi atacă, în 
majoritatea cazurilor, genul

(Text prescurtat)
scurt, adică piesa într-un act, și 
mai rar piesa mare, în mai mul
te acte, sortită să umple un 
spectacol întreg.

Un tînăr scriitor care a izbutit 
să vadă lumina rampei și a tipa
rului cu două piese aproape în a- 
celași timp, e Ana Novac. „Pre
ludiu“ și apoi „Familia Kovacs" 
au fost primite cu căldură, cu 
dragoste de publicul și de presa 
noastră.

Analiz’nd sumar și unele pie
se ale altor tineri scriitori ca „Bo- 
eri și țărani“ de Al. Sever, „Tres
tiile de aur“ de Mioara Creme
ne, „Flori de vișin“ de Maria 
Zoe Ionescu și Adrian Gernescu 
și altele, raportorul a subliniat 
printre altele foloasele pe care 
ie aduce scrierea de piese într-un 
act pentru cîștigarea experien
ței dramatice de către tinerii 
scriitori.

Ca un aport prețios adus de 
tinerii scriitori, trebuie citată și 
orientarea unora către dramatur
gia cinematografică, gen nou și 
plin de dificultăți. Succesul ob
ținut de filmul „Alarmă în mun
ți“ se datorește, desigur, în mare 
măsură, scenariului literar scris 
de Petre Luscalov Recent a fost 
prezentat filmul „Nufărul roșu“, 
primul nostru film tehnicolor, cu 
scenariul scris de Paul Anghel. 
De asemenea, s-au afirmat ca 
scenariști pentru comedii de 
scurt metraj Nicuță Tănase și 
Silviu Georgescu.

★

Un alt sector în care s-au ob
ținut succese frumoase este li
teratura pentru copii și tineret.

In afară de prețioasele daruri 
aduse literaturii noastre actuale 
pentru copii, de fruntași ai fron
tului nostru literar, avem astăzi 
o serie de cărți cunoscute ca : 
Nufărul Roșu de P. Luscalov, 
Marea Bătălie de la Iazul Mic 
de O Pancu-Iași, Inimoșii de 
Gica Iuteș, Serile lui Moș Ni- 
chifor de Cezar Drăgoi și altele, 
care merită toată atenția și îm
părtășesc pe deplin încrederea 
că mult căutatul „condur“ al ce- 
nușăresei, cum a fost numită în 
trecut literatura pentru copii — 
a fost găsit

A atras atenția pentru creația 
din ultima vreme în proza pen
tru copii și tineret povestirea 
„Zile de iulie“ a lui Ștefan 
Luca.

Ultimele povestiri și schițe ale 
lui Octav Pancu-Iași sînt scrise 
nu numai cu o vioaie pană de u- 
morist, dar reprezintă și un pas 
înainte în înțelegerea acelor as
pecte specifice literaturii pentru 
copii.

Raportorul a mai amintit scri
erile pentru copii ale lui Sonia 
Larian. Mircea Sîntimbreanu, 
Mihail Stoian etc.

Referindu-se la problemele 
liricii în literatura pentru copii 
raportorul a spus apoi:

Lucrurile ar sta mult mai bine 
dacă cele două arme ale poeziei 
pentru copii, lirica și fantezia, 
ar sluji mai mult descrierii rea
lității contemporane, a relațiilor 
de la noi, a copiilor noștri. Fan
tezia nu a împiedicat-o pe Gica 
Iuteș să scrie „Praștia năzdră
vană", o carte actuală pe o 
temă importantă, ci a ajutat-o 
în realizarea ei Dacă tot ce au 
mai bun tinerii scriitori ar fi' 
îndreptat spre realizarea, și în 
scrisul lor pentru copii, a por
tretului patriei noastre în toate 
culorile ei. ce epopee plină de 
înțelepciune și de frumos s-ar 
crea 1 Această epopee trebuie 
scrisă și se scrie, dar prea încet 
și cu încă prea puțin aport din 
partea tineretului.

Printre problemele deosebit de 
importante ale acestui sector al 
literaturii noastre trebuie amin
tită literatura fantastico-științifi- 
că și de aventuri încercările 
tovarășilor 1. M. Ștefan și Radu 
Nor sînt încă departe de litera
tura propriu zisă, iar colecția 
editată de revista „Știință și 
tehnică“ pune în circulație multe 
lucrări dubioase.

*
A crescut simțitor în ultima 

vreme și calitatea articolelor de 
critică literară scrise de tineri. 
Sporește și exigenta autorilor și 
a redactorilor. Sînt din ce în ce 
mai rare articolele șablonarde, 
anemice; apar tot mai puține 
articole contabilicești, și mai nu
meroase acelea în care se în
cearcă surprinderea esențialului 
în opera literară, analizarea cu 
pricepere a specificului artistic.

Evidențiind realizările în acest 
domeniu ale unor tineri critici ca : 
Dumitru Micu, S. Damian, Lu
cian Raicu, B Elvin, Aurel Mar
tin, Al. Oprea, Georgeta Horodin
că și contribuția unor tineri la 
dezvoltarea istoriei literare rapor
torul a spus în continuare:

Există indicii sigure de forma
rea unor personalități distincte 
în rîndul tinerilor critici.

In lucrările citate pînă acum 
(și lista putea fi mult mărită I) 
s-a dat dovadă de prezența spi
ritului de partid, de judecarea o- 
perei literare în funcție de ne
voile construcției socialiste și 
tocmai în aceasta constă și che
zășia valorii lor instructive și e- 
ducative. Tinerii critici au înțe
les de cele mai multe ori că li
teratura e o chestiune politică.

Raportorul a scos la iveală 
apoi unele lipsuri în ceea ce pri
vește activitatea tinerilor critici 
literari.

In paginile ziarelor și revis
telor noastre se mai găsesc încă 
articole de critică în care întîl- 
nim o rupere a conținutului de 
idei de ceea ce se cheamă forma 
artistică a operei literare, con- 
siderîndu-se că imaginea artisti
că ar fi identică cu esența ab
stractă a proceselor oglindite 
în literatură. Primejdioase sînt, 
de asemenea, tentativele esteti
zante, ușor comparativiste, care 
neglijează raportul dintre ade
vărul vieții și adevărul artistic 
și privesc eroii operei sub aspec
tul lor de caractere doar mo
rale și mai puțin sociale.

Ar fi greșit să nu se vadă că 
asemenea tendințe negative se 
datoresc influenței ideologiei 
burgheze față de care tinerii 
critici n-au dovedit întotdeauna 
o suficientă combativitate.

In presa noastră nu numai că 
apar foarte rar articole care să 
combată estetica burgheză sau 
rămășițele ei manifestate încă 
în unele din materialele perio
dicelor, criticilor și istoricilor 
noștri literari, dar văd lumina 
tiparului și articole confuze, vul
garizatoare, care se adapă în 
fond, din orientarea neștiințifică 
a vechii critici.

Unul dintre aspectele cele mai 
neplăcute în scrisul unora din
tre tinerii critici, este acela cînd 
nu se mai utilizează condeiul sau 
stiloul, ci cădelnița. Sărind pes
te marginile bunului simț, unii 
tămîiaza autori mari sau mici, 
utilizînd o gamă infinită de su
perlative.

Legată de problema atitudinii 
este și problema curajului. E 
firesc ca tinerii să dea dovadă, 
în primul rînd, de îndrăzneală, 
fugind de locuri comune, scheme, 
șabloane, luptînd pentru nou. Cu
rajul nu e însă un scop în sine. 
E nevoie de curajul pus în sluj
ba unei cauze majore, curajul de 
a lua atitudine fermă față de 
problemele esențiale ale actuali
tății, de a afirma păreri, convin
geri temeinice

Din păcate însă, de multe ori 
unii critici sînt descurajați și 
aduși „la ordine" prin metode 
incompatibile cu noul climat al 
vieții noastre literare

In continuare raportorul a 
vorbit despre succesele obținute 
de tinerii scriitori din rîndurile 
minorităților naționale, citind
numele lui : Szabo Gyula, Fodor 
Sandor, Hornyak Iosef, Panek
Zoltan. Huszar Sandor. Bajor
A., Kanyadi Sandor, Janki
Bêla, Szekely Ianos, Bodor Pal, 
Paskandi Gheza. Gălfalvy Zol
tan, Sz5cs Istvan, Kilyen Ia
nos, Erich Pfaff, Paul Schuster, 
Hedi Ravzer, Hans Bergel, Iosef 
Werner etc.

Analizînd apoi felul cum a e- 
voluat revista „Tînărul scriitor“ 
Ca o revistă menită în primul 
rînd a se preocupa de promova
rea tinerelor talente, raportorul a 
spus :

Astăzi revista se străduie să 
adune în jurul ei, în primul 
rînd. scriitorii cei mai talentati 
din generația tînără, cît și scrii
torii din toate generațiile, de Ia 
Ana Șoit și Titus Popovici pînă 
la Tudor Arghezi, Al. Cazaban, 
N. Dunăreanu. Mihai Beniuc.

Sectorul de critică și îndrumare 
a început să se îmbunătățească 
începînd să-și aducă și el contri
buția nu numai la îndrumarea ti
nerei generații de scriitori, dar și 
Ia discutarea problemelor celor 
mai importante legate de feno
menul literar și istorico-literar, 
prin publicarea de documente și 
studii despre literatura trecutu
lui.

Redacția nu a reușit. însă, să 
stabilească o legătură trainică 
cu toate cercurile literare din 
tară, să publice materiale de în
drumare în acest sens. Nu întot
deauna sînt atacate în articolele 
de critică problemele esențiale 
ce privesc creația tinerilor scrii
tori și literatura noastră în ge
neral. Nu se reușește să se cu
prindă dezvoltarea amplă pe 
care o ia creația tlnără contem
porană

Strîns legată de activitatea 
revistei este activitatea Corni 
siei de îndrumare a tinerilor scrii, 
tori. reorganizată în cursul anu 
lui trecut Comisia a fost întărită, 
cooptîndu.se un mai mare număr 
de scriitori cu experiență, care 
și-au început activitatea pe baza 
unui plan de muncă mai cuprin
zător. sub îndrumarea directă a 
secretariatului Uniunii Scriitorilor 
Ca obiective principale și a fixat 
măsurile în vederea organizării 
celei de a doua consfătuiri a ti
nerilor scriitori și stimularea ac
tivității lor creatoare.

*
Raportorul a discutat apoi ac

tivitatea de stimulare a tinerilor 
de către redacțiile ziarelor locale 
și centrale și ale editurilor.

In ceea ce privește editurile 
acestea publică un număr destul 
de mic de tineri scriitori Putem 
spune că editurile sînt lipsite de 
inițiativă și curaj în promovarea 
a cît mai numeroși tineri scrii
tori talentati Practica unor re
viste centrale a fost preluată se 
pare, și de editurile E.S P.L.A. și 
Tineretului, care tergiversează cu 
anii rezolvarea unor lucrări pri
mite de la tinerii scriitori, le res
ping din lipsă de curaj sau din 
incompetentă, iar unele se pierd. 
Editura Tineretului, pînă în pre
zent nu a reușit să tipărească 
Almanahul pe 1955 ceea ce de. 
notă o slabă preocupare și grijă 
fată de tinerii scriitori.

Raportorul s-a referit în conti
nuare la activitatea cercurilor și 
cenaclurilor literare.

Acolo unde forurile locale a- 
cordă atenția cuvenită și asigură 
o conducere sănătoasă, discuțiile 
din cercurile literare se duc la un 
înalt nivel, lucrările se îmbunătă
țesc în urma criticilor, astfel că 
din aceasta cîștigă atît autorul, 
cît și publicația respectivă. Prin
tre cercurile care au o activitate 
rodnică, putem aminti : I. Păun 
Pincio, D. Th. Neculuță, Cercul 
Tineretului — din București, cer
cul „16 iunie 1916“ — din Galați, 
cercurile din Craiova, Bacău, 
Buzău, Orașul Stalin și Brăila.

Cercurile literare nu încearcă 
totdeauna să depisteze elemente 
tinere din' diferite întreprinderi 
și școli, nu știu să atragă profe
sori și o seamă de scriitori mai 
vîrstnici care cu experiența lor 
să poată aduce un aport prețios 
în cadrul activității cercului, nu 
duc o muncă susținută pentru 
ridicarea nivelului cultural, de 
orientare, a tinerilor începători 
spre problemele mari, contem
porane.

★
Spuneam, la începutul raportu

lui, că trebuie să punem în cen
trul discuțiilor noastre, proble
mele cele mai importante ale 
creației, și anume: zugrăvirea 
vieții noastre noi și lupta pentru 
un cît mai înalt nivel artistic. 
Tînărul scriitor se prezintă la 
poarta literaturii înarmat cu ta
lentul, dorința de a crea opere 
care să ajute la construirea so
cialismului și cu un foarte mo
dest bagaj de experiență de via
ță și artistică Cunoașterea viefii 
se impune, deci, cu cea mai mare 
acuitate.

Insistînd asupra necesității ca 
tinerii scriitori să studieze și să 
aprofundeze marxism-leninismul 
raportorul a spus :

însușirea științei marxist-leni 
niște este strîns legată de însuși
rea valorilor literaturii clasice, ro. 
mînești și universale, de însușirea 
datelor importante ale științei 
contemporane. Unii tineri scriitori 
citesc întristător de puțin și pe 
apucate, și în ioc să se rușineze 
de incultura lor, o consideră 
drept o calitate Iată încă o rămă 
șiță a proletcultismului pe care 
trebuie s-o combatem din răs
puteri.

O problemă de cea mai mare 
importantă este problema limbii

Este de mult cunoscut faptul că 
principalul element al operei li
terare este limba. însușirea te
meinică a vocabularului, cunoaș
terea expresiilor, rima, locuțiunile 
populare, cunoașterea tuturor 
resorturilor morfologice și sintac
tice sînt sarcini permanente ale 
tinerilor scriitori. Iși face iluzii 
deșarte cel care mai crede că este 
suficient să cunoști ortografia și 
gramatica elementară pentru a 
deveni scriitor. Unii poeți tineri 
n-au reflectat, însă, asupra aces
tui adevăr. Ei scriu din goana 
condeiului, trîntind cuvintele, cum 
se spune, cu furca.

Alteori, tncercînd să fie gravi, 
de o gravitate fabricată pe mo
ment. unii tineri poeți cad într-un 
simplism de idei și de exprimare 
mai mult decît dăunător.

Munca asiduă pentru stăpîni- 
rea limbii este un element de 
bază al măiestriei artistice și o 
datorie a tinerilor scriitori Să 
studiem cu seriozitate și pasiune 
limba Vorbită de popor, să stu
diem limba marilor noștri clasici, 
Eminescu, Creangă, Caragiale, 
Coșbuc, Sadoveanu I

*

Trăim într-o epocă, tovarăși, 
cînd talentul nu mai este sortii 
să cerșească înțelegere. Climatul 
construcției socialiste asigură ti
nerilor o dezvoltare firească, 
condiții optime, înțelegere de
plină. Să ne gîndim Ia cei care 
și-au dăruit viața pentru cauza 
literaturii adevărate, în vremea 
cînd domnea „orînduirea cea cru
dă și nedreaptă“.

Eliberîndu-se pe sine, clasa 
muncitoare a eliberat întreg po
porul, ne-a eliberat și pe noi, scri
itorii 1 Pe ea s-o cîntăm această 
eroică clasă muncitoare, care duce 
pe umerii ei destinul fericit al 
omenirii 1 Să-i cîntăm pe cei mai 
buni fii ai ei, pe comuniști, oa
menii care iau cerul cu asalt I 
Înlături cu teribilismul gău
nos, cu suficiența, cu înfumu
rarea. cu spiritul de grup 1 
Să promovăm munca, eroismul, 
efortul creator neîntrerupt Emi
nescu a publicat doar un volum 
de versuri, dar operele lui com
plecte, adunate din manuscrise, 
ar cere peste 15 volume masive, 
însumînd mii și mii de pagini 
Să nu fim niciodată mulțumiți 
de noi, să scriem mereu mai 
bine, mereu mai aproape de oa
menii cei mulți 1 Voi sînteți cei 
care mîine veți răspunde în fața 
poporului și a istoriei de soarta 
literaturii romine. Fiți demni de 
viitorul pe care patria vi.l fău
rește 1 Ascultați cuvintele lui 
Lenin: Invățați, învățați, învă
țat! I

înainte, spre triumful realismu
lui socialist în literatura noas
tră I

Trăiască părintele iubit al tine 
retului, sfetnicul înțelept al poe
ților și artiștilor, constructorul 
frumuseții și al fericirii poporului 
romîn. — Partidul Muncitoresc 
Romîn I

Trăiască scumpa noastră patrie 
Republica Populară Romtnă 1 
Trăiască tinerețea I

Se lasă seara. Prin văioage 
și unghere dosnice, um
brele alungă cele din ur

mă pînze de lumină ale zilei. Ici 
una, dincolo alta, apoi mai multe 
deodată, ferestrele satului se lu
minează. In unele case ard lămpi 
de gaz, în altele becuri; sfa
tul popular se străduiește să e- 
lectrifice cît mai curînd întreaga 
comună.

După truda zilei, oamenii se 
strîng în odăi, la căldură. Afară-i 
încă ger, sîrmele de telefon și 
pomii sînt încărcați de promoroa- 
că. Ca străin care vii aici pentru 
prima oară, aștepți ca o dată cu 
liniștea nopții tot satul să a- 
doarmă Dar pe ulițe se mișcă 
umbre grăbite, care se opresc în 
poarta unei case. Gazda iese în 
ușa tindei și poftește musafirii 
înăuntru. Ei sînt obișnuiții ca
sei ; adesea se întîlnesc seara în 
cercul de citit din care fac parte.

In comuna Șoldanu din apro
pierea Olteniței, pe fiecare stradă 
sînt cîte două case de citit. Ve
cinii se adună aici ca să afle din 
cărți și din ziare ce se mai pe- 
trece prin lume și prin tară De 
activitatea multor cercuri de citit 
răspund tinerii din comună. Pe 
unii din ei, utemiști destoinici, i-a 
recomandat organizația de bază 
U.T.M. ca responsabili de cerc.

Am amintit despre aceste case 
de citit, pentrucă și discuțiile 
purtate aici au făcut parte din 
munca de atragere a țăranilor 
muncitori din comună pe drumul 
agriculturii socialiste. Dar s-o 
luăm pe îndelete ca să înțele
gem mai bine fiecare parte din 
munca organizată de comuniștii 
din comună și susținută de ti
neri.

Din 1951 și pînă acum cîtva 
timp în comuna Șoldanu au luat 
ființă o gospodărie colectivă și 
trei întovărășii agricole Totuși, 
mai rămăseseră mulți țărani mun. 
citori care stăteau în cumpănă 
îndoiala se spărgea ici, colo și 
la întovărășirile vechi veneau ce- 
reri noi; munca de agitație dă-

Noutăți tehnice

Automobil tricicli

Pînă de curînd, motocicle
ta era cel mai ieftin ve
hicul motorizat. Această 

ieftinătate era însă in detri
mentul comodității și al sigu
ranței.

Tehnica modernă și-a spus 
însă cuvîntul și în acest do
meniu, Astăzi se fabrică auto
mobile Ieftine și ușoare, de 
mici dimensiuni, la un preț 
de vînzare și un consum de 
combustibil apropiat de cel al 
motocicletelor.

Astfel, vehiculul din figura 
de mai jos are un motor de 173 
cm. c. de 9 C P., care antre
nează roata din spate prin in
termediul unei cutii de viteze 
cu 4 trepte, realizînd o viteză 
maximă de 78 km. pe oră și 
av nd 2 locuri. Consumul de 
benzină este de 2,4 1. la 100 
km., rezervorul conținind 12 1. 
de benzină. Acoperișul este 
construit din plexiglas. Fere
strele laterale se pot deschide, 
realizîndu-se o bună venti
lație.

Un proiectant glumeț pro
punea ca în cazul cînd moto
rul se defectează, călătorii să 
scoată picioarele prin podeaua 
cabinei reușind astfel să ducă 
automobilul ...în spinare. In
tr-adevăr propunerea ar fi 
foarte practică pentru timp de 
ploaie...

A. N.

Ce o preocupă pe Magdalena Măru?
Magdalena Măru a fost una 

dintre fruntașele clasei, sîrguin- 
cioasă, disciplinată și cu dragoste 
de carte.

Spun a fost pentru că acum 
Magda urmează o altă linie, care 
nu mai corespunde întru totul ce
rințelor școlare. In primul rînd 
cartea a devenit pentru ea ceva 
plictisitor, fără un folos. Magda 
nu mai este eleva care să ia nu
mai 5, iar la un 4 să fie su
părată pe sine că nu a putut să 
dea un răspuns mai bun. Acum 
Magda se mulțumește și cu nota 
3, ba chiar și cu media 3 Dar 
nu numai atît : a început să ia 
și 2

Care este cauza pentru care 
Magda a ajuns așa ?

Toate fetele din clasă spun că 
sportul a dus-o pe Magdalena pe 
acest drum, dar eu nu vreau să 
mă mărginesc numai la această 
afirmație, ci să explic pe îndelete 
întîmplările și frămîntarile Mag- 
dei atît în clasă cît și în afara 
școlii.

Cînd spunem sport ne gîndim 
la o activitate folositoare, intere
santă, atractivă De altfel, fiecare 
tînăr trebuie să dorească să prac 
tice sportul, să asiste la anumite 
manifestări sportive Noi, elevele 
clasei a IX-a C de la Școala me
die de 10 ani nr. 15 din București, 
nu ne-am gîndit niciodată că 
sportul poate fi dăunător, Mag- 
dalenei însă sportul îi dăunează 
Ei nu-i place să practice vreo 
ramură sportivă, îi place în 
schimb să asiste la diferite me
ciuri. Foarte frumos din partea 
ei.

Ecou la scrisoarea 
coiectiviștilor 

din comuna Bucu
dea roade Era totuși nevoie ca 
ea să fie înviorată și sectorul so
cialist să se dezvolte într-un ritm 
mai viu ; posibilități existau

După Congresul al II-lea al 
partidului, la îndemnul comuniș. 
tilor, s-au întărit formele de mun
că ce dăduseră roade pînă atunci 
— muncă de lămurire dusă de la 
om la om, brigăzi artistice de a- 
gitație etc. — și s-au introdus, 
altele noi.

Și acum iată de ce am pomenit 
de casele de citit. Aici problemele 
se dezbateau mai in voie, cu în
trebări „cu miez", cu răspunsuri 
exemplificate imediat cu ajuto
rul cărților sau ziarelor, cu creio
nul pe hîrtie.

Intr-o seară, utemistul Ma
rin Mușat, secretarul orga
nizației de bază U.T.M. 

din sat. a intrat la un cerc unde 
era responsabil unul dintre ti
neri — Aristița Drăghici sau alt
cineva, nu mai ține' minte cine. 
In, casă, cald și miros de pîine 
proaspătă. Pe scaune, pe laviță, 
tineri și vîrstnipi stau la sfat. 
Cînd a intrat el, tocmai se dis
cutau unele capitole din statutul 
model al întovărășirii agricole. 
A întrebat cineva despre avanta
jele muncii cu tractorul pe tarla
le întinse, sau i s-a părut ? N-are 
importanță , și așa și așa tot e 
timpul prielnic să intervină cu e- 
xemple.

— De ce-i mai bună treaba fă
cută cu tractorul ? Avem dovada 
aici, în ochii noștri. Cît au scos 
colectiviștii la hectar ? Aproape 
2500 kg. de grîu și vreo 
3000 kg. porumb. Plusul față de 
individuali depășește două sute 
de kilograme la hectar și chiar 
mai mult Păi tot una-i ? Și-apoi 
și întovărășiții au scos aproape 
cît colectiviștii. Uitați-vă numai 
pe panourile în care sînt compa
rate rezultatele, stat' apoi de 
vorbă cu cei care sînt scriși acolo 
și convingeți-vă de adevărul 
spuselor mele.

S-au discutat în seara aceea 
multe probleme legate de avan
tajele muncii în întovărășire. Tîr- 
ziu oamenii s-au împrăștiat pe 
la casele lor Tn cugetul multora 
își croia drum o speranță ca o 
rază de lumină și o hotărîre în
colțea, timidă la început.

— Trebuie s-o luminez șj pe 
nevastă-mea...

— Trebuie să-l lămuresc pe 
tata...

In altă zi, la chemareă or- 
ganiz-ației de bază U.T.M., 
agitatorii utemiști au por

nit din casă în casă, pe la cu- 
noscuți, pe la prieteni, pe la ve
cini. Andrei Vasile, Domnica 
Iordan, Maria Topală și alți a- 
gitatori. ai căror părinți făcu
seră mai de vreme primul pas 
spre bunăstare, îi chemau alături 
de ei pe cei ce mai șovăiau încă...

Maria Topală și-a început mun. 
ca de agitație prin lămurirea pă
rinților săi Era convinșă că vic
toria aceasta a ei va sta la te
melia muncii pe care o va des
fășura în mijlocul celorlalți ță
rani muncitori Știa că adesea pe 
teren i se va pune întrebarea:

— Dar taică-tău s-a tnscris?
Au urmat apoi alte exemple. 

Din familia utemistului Petre Mi- 
hală. doi frați erau înscriși în 
gospodăria colectivă și unul în 
întovărășire Au stat deoparte pînă 
acum cîtva timp doar taică-său și 
un frate — Costică.

Frate-său s-a convins curînd și 
s-a înscris în întovărășire, dar 
bătrînul parcă era pironit de cele 
două hectare de pe coastă care 
nu-i aduceau mare belșug în 
casă. Petre i-a arătat cu rabdare 
că-i numai spre binele lui dacă 
intră în întovărășire : dă cote mai 
puține, plătește impozit mai mic 
și apoi nu, trebuie să se mai spe
tească Ia arat și însămînțat din 
zori și pînă în noapte Muncile 
acestea vor fi executate cu trac
torul La seuTtă vreme după a- 
ceea, Cristea Mihală a făcut ce
rere de înscriere.

In timpul verii Magdei îi plă
cea foarte mult să se duca la 
meciurile de fotbal. Nu exista 
vreun meci de la care să lip
sească. iar serile și le petrecea 13 
Teatrul de vară „23 August“.

A venit iarna au venit meciu
rile de volei, handbal, baschet. 
Nici de aici Magda nu a lipsit 
niciodată, dar de la școală a în
ceput să lipsească.

Lucrul acesta le-a dat je gîn
dit colegelor ei. care au ajuns la 
concluzia că Magda nu era atrasă 
de desfășurarea jocului, ci de ju
cători. că dorea cu orice chip să 
fie remarcată de aceștia.

— Magda dragă, ești tu atît de 
pasionată după sport îneît nu te 
mai interesează nimic ? — a în
trebat-o într-o zi una dintre 
colege.

— Ce vă interesează ce tac ?— 
a răspuns atunci Magdalena...

Și fetele au continuat să-i arate 
Magdei că această comportare 
nu-i va folosi în viață, că-i va 
veni greu la absolvirea școlii 
să-și aleagă un drum dacă ea 
nu dă atenția cuvenită învăță
turii.

Zilele s-au scurs foarte repede. 
Au venit studenti la practică în 
școala noastră și Magda a în
ceput să aibă purtări nedemne 
pentru o elevă.

— Fetelor, văd că Magda nu 
vrea de loc să ne dea ascultare. 
Trebuie să facem ceva nu putem 
să o lăsăm așa — a propus una 
dintre eleve.

Și atunci s-a iscat o întreagă 
discuție între elevele clasei. San
da Buculescu era de părere ca

Mult de luptai - Chiar cu ini
ma lui — a avut utemistul Ma
rin Constantin fîlama lui. femeie 
în vîrsjă, nu vroia nici în ruptul 
capului să se înscrie in întovără
șire. I-a vorbit, i-a făcut socoteli 
pe hîrtie, dar n-a reușit. Atunci 
s-a gîndit să procedeze altfel:

— Mamă, eu vreau să int. 
în întovărășire. Dacă dumneata 
nu te-ai hotărît încă și vrei să 
mai aștepți, te-aș ruga să-mi dai 
voie să iau pămîntul ce mi se cu
vine de la tata și să mă înscriu 
cu el. Sînt convins că în curînd 
mă vei urma și dumneata.

Și utemistul Marin Constantin 
a intrat în întovărășire Din cînd 
în cînd o mai îndeamnă pe mai- 
că-sa să se înscrie și ea. Poate 
că n-o să-l înțeleagă deocam
dată, dar el e sigur că în curînd, 
cînd va culege primele roade ale 
muncii în comun și le va com
para cu ale maică-si, îi va do
vedi negru pe alb că pasul lui 
a fost hun și atunci va veni și 
ea alături de el, alături de ei, 
de familia mare a întovărășiți- 
lor...

Era pe la prînzul mare, în
tr-o sîmbătă. La căminul 
cultural se strîngeau, unu' 

cîte unul, tinerii din comună 
utemiști și neutemiști; îi invita., 
organizația de bază U.T.M. la o 
adunare generală deschisă.

S.a citit din ziarul „Steagul ro. 
șu“ scrisoarea colectiviștilor din 
comuna Bucu adresată țăranilor 
cu gospodărie individuală din co
mună ; „Vă chemăm alături de 
noi“.

După citirea scrisorii au pornit 
propunerile •

— Mîine au loc întîlniri ale a- 
legătorilor cu candidații — a spus 
utemista Margareta Zaharia A- 
vem și noi un candidat al nostru, 
un utemist, pe tovarășul Marin 
Constantin. Să alcătuim o echipă 
de agitatori care să meargă în 
circumscripția lui, la adunare, și 
să desfășoare acolo munca de lă
murire pentru atragerea de noi 
membri în întovărășirile existente 
și în cea nouă, cea de a patra din 
comună, care a luat ființă de cu
rînd In comuna noastră sînt pese, 
te 800 familii Din acestea doar 
vreo 40 au mai rămas în afara 
gospodăriei colective și întovără
șirilor. Să-i atragem pe toți ală
turi de noi

Propunerile au continuat o bună 
bucată, de vreme. A vorbit Vic
tor Tănase, secietarul organizației 
de bază U.TM. din gospodăria 
colectivă, apoi tînărul colectivist 
Alexandru Măianu și Marin 
I. Doneanu — elev în clasa a 
VII-a elementară :

— Deseară - a spus el — îm
preună cu colegii mei Marin Ciu- 
tăcu, Ilie Tudor și Gheorghe Pîr- 
vu o să facem cîteva lozinci pe 
care să le afișăm la locurile unde 
mîine se vor tntîlni alegătorii cu 
candidații lor...

*
îndrumați de comuniști, ute. 

miștii din comuna Șoldanu con
tinuă munca politică pentru atra
gerea tuturor țăranilor muncitori 
din comună spre gospodăria co
lectivă și întovărășirile existente. 
Formele de muncă sînt interesante 
și variate. Orice prilej prielnic es*e 
folosit. La casele de citit se ci
tește și se discută despre supe
rioritatea agriculturii socialiste. 
Agitatorii merg pe la cei pe care 
îi mai frămîntă încă îndoielile. 
Adunările care au avut loc cu 
ocazia alegerilor de derutați în 
sfaturile populare au constituit un 
minunat mijloc de agitație.

Roadele acestei munci sînt îm. 
bucurătoare. Din cele peste 800 
familii din comuna Șoldanu, doar 
vreo 40 mai trebuie să vină ală
turi de ceilalți, în gospodăria co
lectivă și in cele patru întovără
șiri existente, Pînă acum cîtăva 
vreme au fost numai trei întovă
rășiri, dar din cele peste 140 fa
milii de țărani muncitori care 
au pășit pe drumul agriculturii 
socialiste de la 1 ianuarie anul 
acesta și pînă acum. 24 familii 
au format o nouă întovărășire 
— „8 Martie" — și cereri noi se 
fac mereu.

N. S1M1ONESCU

Magda să fie lăsată în pace. Al
tele o contraziceau arătîndu-i 
că ele nu vor ca toată clasa a 
IX-a C să fie arătată cu degetul 
din cauza Magdalenei.

Unele au mers mai departe, ac- 
centuînd mai ales pe faptul 
Magda vrea să urmeze și o is. 
cultate, să devină inginer Or, 
lipsurile pe care le are acum nu 
pot fi tratate cu ușurință și a. 
ceste lipsuri se vor răsfrînge nu 
numai asupra ei, ci și a tovarăși
lor ei de muncă.

Așa s-au desfășurat schimbu
rile de păreri între noi, colegele 
Magdei. Magdalena Măru era 
însă departe de noi, mergea ne- 
păsătoare pe drumul ei.

într-una din zile era frig afară. 
Magda n-a venit dimineața la 
școală dar după amiază s-a dus 
la meci tocmai la Giulești A 
doua zi cînd a venit la școală, 
s-a scuzat că nu a putut să în
vețe fiindcă a fost să-și scoată 
buletinul.

Firește, Magdalena mințea.
Și^ de atunci ne tot întrebăm: 

ce să facem cu Magdalena cum 
să discutăm cu ea ca să ne în
țeleagă ?

Am ajuns însă la concluzia <•* 
noi nu vom putea face nimic pî 
cînd Magdalena nu ne va spun« 
ce vrea, ce o interesează, ce s-a 
întîmplat cu ea, ce o frămîntă. 
Dacă ne-ar spune poate am pu
tea s-o ajutăm Și ar trebui să 
aibă încredere în noi, doar sîn
tem colegele ei.

DORINA BTGIU
elevă la Școala medie de 10 ani 
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Azi se deschide Congresul cooperației meșteșugărești

Mărturii ale muncii harnice
Vești de la 

prietenii cărții
Vizitlnd expoziția bunurilor de 

larg consum, organizată de Uniu
nea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești in pavilionul de 
pe b-dul Magheru, admiri piesele 
expuse — adevărate creat ii de 
artă meșteșugărească.

Expoziția cuprinde multe, foar
te multe din lucrurile de care o- 
mul are nevoie pentru un trai 
frumos și comod. La primul stand, 
cooperativa „Tehnometal" din Plo- 
ești prezintă o piesă ce stîrnește 
interesul justificat al vizitatorilor: 
mașina electrică de spălat rufe cu 
centrifugă. Pe aproape, un alt tip 
de mașină asemănătoare se eta
lează, produs al meșteșugarilor 
de la „Electrobobinajul". lată, și 
primele deșteptătoare romîneștt 
produse de cooperativa „Precizia" 
din Arad. Ceasurile sînt cercetate 
cu interes și bucurie de către vi
zitatori. Alte obiecte ce pentru pri
ma oară iși anunță oficial sosi
rea pe piața noastră sînt acor- 
deoanele romtnești „Timiș" pro
duse de cooperativa din Timișoara 
și mașinile manuale de calculat 
realizate de către cooperativele 
„Metalul" din Orașul Stalin și 
„Ciocanul" din Tg. Mureș. A- 
ceasta din urmă mai expune două 
tipuri de mașini de o deosebită 
importanță și de o execuție per
fectă : mașina electrică de găurit 
și mașina de rabotai. Cooperati
va „Metalul" nu se lasă nici ea 
mai prejos. La același stand pre
zintă — parcă lutndu-se la în
trecere — o mașină universală de 
rectificat și una de copiat, tip 
Deckel.

Pe culoarul rezervat mobilelor, 
cooperativele iși prezintă cele mai 
valoroase realizări, lată camera 
studio „Bega" produsă de coope
rativa „21 Decembrie" din Timi
șoara. Alături, lemnul lucios, li
niile sobre ale mobilei „Stil" pro
duse de „Tîmplarii progresiști" 
din București atrag privirile ad
mirative ale vizitatorilor și înari
pează visurile a doi tineri logo
diți ce discută .ceva Intr-un colț, 
lată și sufrageria, apoi bucătăria 
modernă și comodă lucrate de co
operativa J Noiembrie" din Ti
mișoara.

La un capăt al culoarului, un 
scuar însorit de luminile becu
rilor de 100 wolți ne dezvăluie un 
adevărat paradis al păpușilor. Ele

Astăzi se deschide Congre
sul cooperației meșteșugă
rești din R.P.R. Tn viața 
meșteșugarilor din țara 
noastră acest Congres re
prezintă un important eveni
ment. El va analiza drumul 
parcurs de cooperația meș
teșugărească și va trasa 
sarcinile de viitor.

sînt lucrate de către cooperativa 
„Muncă și Artă" din București, 
iar cooperativele care le-au îm
brăcat sînt: „Sîrguința", „Arta 
populară" și altele.

Dar ctte nu se găsesc în acea
stă expoziție I De la sitele și pan
tofii din sfoară împletită și pînă 
la aparatele de înaltă precizie rea
lizate de colectivul de la „Radio- 
Progres" aproape toate bunurile 
de interes general sînt prezente 
aici, rostind parcă, înaintea Con
gresului cooperației meșteșugă
rești. un convingător cuvînt de 
deschidere. Iar dacă tot ceea ce 
este cuprins în pavilioanele expo
ziției nu încape — nici măcar e- 
nunțîndu-le — într-un articol, cu 
atît mai puțin despre cei care 
le-au realizat, despre munca și 
străduințele lor, nu vor ajunge 
mii de cuvinte.

G. PETRE

în mijlocul pavilionului, un I 
interesant stand atrage aten
ția: pe un uriaș manechin 
este drapată o rochie de seară 
dintr-un borangic de o rară 
finețe.

Mai multe bunuri de larg consum
HUNEDOARA (de la cores

pondentul nostru).
Cooperativa meșteșugărească 

„Solidaritatea“ din Deva a luat 
ființă cu cîțiva ani în urmă. De 
la două secții cit avea pe atunci 
și un număr mic de cooperatori, 
azi cooperativa are aproape 200 
membri care activează în cele 22 
secții de cizmărie, croitorie, me
canică, tîmplărie etc. Prin mun
ca ne care o desfășoară, mește
șugării cooperatori reușesc să 
dea oămenilof- muncii din regiu
ne toi mai multe produse de larg 
consum. Numai la secția încălță
minte au fost produse cu 300 la 
sută mai mulți bocanci bărbătești, 
iar la pantofi bărbătești, execu
tați la comandă sarcina de plan 
a" fost realizată în proporție de

190 la sută: La celelalte _ sorti
mente ca, de pildă, încălțăminte 
de copii, producția a crescut 
mult.

Datorită muncii avîntate a co
operatorilor cizmari, secția încăl- 
țăminte-confecții a îndeplinit 
sarcinile de plan pe trimestrul I 
pînă la 18 martie. La obținerea 
acestor succese o contribuție se
rioasă au adus utemiștii Sebeș- 
tyen Estera, Vețan Ion și alții.

Anul acesta cooperativa „Soli
daritatea“ va înființa o secție de 
vulcanizare și. alta de dogărie. 
Totodată cooperativa s-a angajat 
să realizeze planul anual de pro
ducție în 11 luni și să reducă 
prețul , de cost cu 1 la sută față 
de sarcina planificată pe acest an.

Crește cooperativa
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Ì extraplan
țească mi
de perete să-și reia activita-

' i.. AntinA'i ai Idi

Scrisoare către redacție
Cînd gazeta tace, 

lipsurile au cuYîntul
Acest lucru l-am simții 

de altfel pe pielea noastră și 
dacă vreți să aflați cum, vă 
pot spune.

Tn cadrul secției extraplan 
a cooperativei „21 Decem
brie" din Botoșani există un 
post utemist de control. Bi
ne /... Postul utemist are și 
o gazetă de perete. Asta este 
și mai bine. Datorită acestei 
gazete astăzi tovarășa Cio- 
botaru Elena nu mai face 
butonierele strtmbe la pu
foaice, iar alți tineri au reu
șit să dea produse de mai 
bună calitate.

Dar activitatea depusă de 
colectivul de redacție ai gaze
tei postului utemist de con
trol din secția noastră format 
din tovarășii Crăciuleac Pe
tru, Michel Lenjer, Loghin 
Saveta, a încetat să se mai 
facă simțită.

lată ce s-a lnitmplat: 
membrii colectivului de re
dacție nu mai merg în mij
locul tinerilor să obser
ve metodele bune de muncă 
folosite de unii tineri și să le 
popularizeze, să observe lip
surile ce mai persistă încă 
tn munca altora și ca atare 
articolele la gazetă au în
ceput să nu se mai schimbe 
regulat. Unele au stat chiar 
ctte o lună și mai bine.

Lipsurile, găsind aici te
renul prielnic, au și început 
să se arate. Astfel, tovarășii 
Andrei Mihai, Răspuneac 
Casandra și alții lucrează 
fără simț de răspundere, exe- 
cutlnd operații de proastă 
calitate

Tn urma verificării produ
selor, unele stnt întoarse in 
secție pentru că prezintă 
multe defecte, iar 
rea lor înseamnă 
timp, de ață etc., 
putea fi ușor evitate cu aju
torul postului utemist de 
control. Dacă Insă acesta 
Iși va menține „activita
tea" din ultimul timp rebu
turile vor continua să 
curgă. Așteptăm ca măcar 
acum comitetul organizației 
de bază U.T.M. din cadrul 
cooperativei noastre să ia 
astfel de măsuri, Incit postul 
utemist de control din secția 

‘ i să-și tmbunătă- 
munca, iar gazeta sa

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru).

In cinstea Congresului coope
rației meșteșugărești, cooperato
rii desfășoară o largă întrecere. 
Cu mult avint lucrează membrii 
cooperativei de producție mește
șugărească „Munca“ din Focșani. 
Cooperatorii de aici sînt hoțărîți 
să dea cît mai multe bunuri de 
larg consum pentru oamenii mun. 
cii. Organizîndu-și mai bine tre
burile, colectivul cooperativei

„Munca“ a produs numai în pri
mele 12 zile ale lunii martie bu
nuri de uz casnic și alte produse 
în valoare de peste 100.000 lei. 
Printre diferitele produse au fost 
confecționate 12 garnituri de bu
cătărie tip „Buziaș", 250 butoaie 
de fag și stejar, scaune, mese 
și altele.

La obținerea acestor rezultate 
un aport deosebit l-au adus coo
peratorii Ion Popesou, Matei Ma- 
honea, tî.mplarul Haralambie Cioa. 
rec și tapițerul Avram Marcus.

SUCEAVA (de la coresponden
tul nostru).

Datorită muncii desfășurate de 
organizațiile de bază U.T.M., în 
raionul Fălticeni peste 2000 de 
tineri s-au înscris la concursul 
,Jubiți cartea". Tn multe sate ale 
raionului comisiile concursului 
s-au întîlnit pentru a purta dis
cuții cu acei tineri care au ter
minat de citit materialul biblio
grafic. Pînă acum, prin fața co
misiilor au trecut 100 de tineri, 
dintre care 32 au primit insigna 
„Prieten al cărții". Tn co
muna Drăgușeni, tinerii Sintescu 
Gheorghe, Teodorescu Paul, So- 
fencu Maria au primit de curlnd 
insigna. Dar în raionul Fălticeni 
se observă o lipsă principală a- 
supra căreia trebuie să-și îndrep
te atenția comitetul raional 
U.T.M. Dintre deținătorii insig
nei și în rîndul celor care citesc 
și cer discuții finale, o mare par
te sînt tineri intelectuali. Este ne
cesar ca în cel mai scurt timp să 
se ia măsuri ca pe Ungă intelec
tualii satelor : elevi, funcționari, 
învățători, să fie și un mare nu
măr de tineri țărani muncitori 
purtători ai insignei „Prieten al 
cărții“. Mulți dintre tinerii țărani 
muncitori înscriși la concurs nu 
sînt antrenați suficient pentru a 
citi cărțile necesare,

*

Zilnic, la biblioteca sătească 
din Roșiori, raionul Călmățui, în- 
tîlnești un mare număr de tineri. 
Unii împrumută cărți și pentru a- 
casă. Tn acest sat 28 de tineri 
participă la concursul „Iubiți car
tea“.

Prezentarea unor opere litera
re, cercurile de citit, precum și ți
nerea de recenzii, i-au ajutat pe 
cititori să înțeleagă mai bine con
ținutul de idei al cărților citite.

Pînă acum, 12 tineri dintre par- 
ticipanții la concurs au citit căr
țile prevăzute în bibliografia o- 
bligatorie. Sînt pregătiți pentru a 
se prezenta în fața comisiei în ve
derea discuțiilor finale : Soceanu 
Damian, Lupu Nicolae, Lupu 
Cristina.

Corespondent 
ALEXANDRU NEAGU

★
La Școala profesională de uce

nici „Partizanul roșu" din Ora
șul Stalin a avut loc, nu de mult, 
prima discuție finală cu partici- 
panții la concursul „Iubiți car
tea“. Printre ei se numără elevii: 
Contea Ileana, Radu Ana și Con- 
tea Elena din anul I, Chibolaru 
Stela și Teodor Ion din anul II, 
care au fost temeinic pregătiți.

In încheierea discuțiilor, comi
sia a declarat purtători ai in
signei „Prieten al cărții" pe 20 de 
elevi, urrnînd ca ei să primească 
insigna.

Peste 100 de elevi înscriși la 
acest concurs și-au exprimat do
rința de a se prezenta în fața 
comisiei pentru discuții finale, 
la sflrșitul lunii martie.

Corespondent
CONSTANTIN VLAȘAN

In anii 1950—1955 cooperativele meșteșugărești s-au dezvoltat într-un ritm pe care îl ilustrează 
Cifric graficul alăturat prezentat în Expoziția U.C.C.M. De aproape trei ori a crescut producția 

meșteșugărească in anii primului cincinal.

înlătura- 
risipă de 

care ar

tea căci s-a dovedit și la 
noi că atunci cînd gazeta 
tace, lipsurile au cuvîntul.

Corespondent 
DAVID LUPU

L

Grăbit, de parcă l-ar fi în
ghiontit careva din spa
te, urcă scările primului 

etaj, apoi. deschise ușa care 
dădea in biroul secretarului 
U.T.M. de la „Electroapara- 
taj“... Tot grăbit, ne întinse 
mina salutindu-ne, trase cu 
putere aer în piept și se așeză 
pe un scaun. Urmă o scurtă 
pauză, după care, fără vreo 
altă'introducere, întrebă:

— Cum stați- cu pregătirea 
adunării generale de la sec
ția mecanică?... E gata?...

Am înțeles.-că răspunsul nu 
l-a prea interesat, pentru că 
de îndată ce-l primi, fără 
nici un comentariu, puse cu 
autoritate o altă întrebare:

— Dar cum stă secția me
canică cu evidența membri
lor ?... și se întoarse cu fața 
spre Dionisie Drosu, unul din 
membrii biroului U.T.M. din 
secția mecanică.

Cu o tresărire ușoară, Dro
su se îndreptă din spate1 și, 
reciinoscindu-l' de-abia acum 
pe primul secretar al Comite
tului raional U.T.M. „23 Au
gust", răspunse :

— Tovarășe Tiriachiu, exact

MODE
nu vă pot spune... cartea de 
evidență nu stă la mine, e la 
tovarășul Neațu...

Tovarășul Tiriachiu era 
pare-se pornit.

— Cum nu știi?... Tu faci 
parte din birou și nu cunoști 
situația evidenței membrilor?... 
Sau poate nici n-ați complec
tat cartea de evidență ?..,

— ?!-.
— Cu atît mai rău, conti

nuă Tiriachiu. Știu că mereu 
vă plîngeți de timp... Dar așa 
cum procedați voi, nu înseam
nă că dați dovadă de conștiin
ciozitate în muncă, nu I... Nu 
sînteți conștienți. Asta-i... Și, 
plin de sine, tovarășul Tiria
chiu continuă: Dar, ce crezi, 
eu n-am fost muncitor în fa
brică? Nu cumva ți se pare 
că organizația m-a luat in 
muncă așa, de cine știe unde? 
Ești greșit, tovarășe! Și eu am 
muncit în fabrică și, cînd era 
nevoie, munceam și zi și 
noapte. Dar voi, v-a(i inglrn- 
fat. Da, da... Ia spune-mi, ați 
făcut darea de seamă?

— Da, răspunse Drosu, 
neînțelegînd de ce i se ține 
o asemenea „teorie”,

— Și cit ați lucrat la ea? 
i se adresă Tiriachiu, tot 
răstit.

ȘTIA...
— Vreo apt zile. Am lucrat 

cu toții ctte 2-3 ore pe zi.
— Puțin, foarte puțin, spu

se Tiriachiu, de data aceasta 
ceva mai liniștit. Asta e cea 
mai bună dovadă că vreți să 
vă conservați... Trebuie să 
munciți mai mult..,

★
Stăteam și mă gîndeam : un 

activist a venit în fabrică, în 
mijlocul tinerilor. Minunat lu
cru. Dar, în loc să pătrundă 
tn problemele de conținut ale 
muncii, tn loc să îndrume tn 
mod concret activitatea ute- 
miștilor, vorbește de sus unui 
tlnăr muncitor bun. Am uitat 
să spunem că Dionisie Drosu 
este un tinăr muncitor care 
reușește să dea cîte cinci și 
chiar ctte șase norme într-o 
zi, iar în munca obștească e 
mai întotdeauna printre pri
mii. Și, sco(îndu-se pe sine tn 
evidență, Tiriachiu vrea cu tot 
dinadinsul să-și arate „măre
ția" și să se impună prin asta.

Că tovarășul Tiriachiu a 
muncit cindva în fabrică este 
fără îndoială adevărat. Este 
inexplicabil însă de ce ti lip
sește astăzi modestia — cali
tatea cea mai de preț a mun
citorului de frunte.

MILU BURAN

■ Zi . -
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Pentru prietenie 
cu tinerii din întreaga lume

Uniunea Tineretului Cehoslo
vac contribuie prin activitatea 
sa la dezvoltarea relațiilor prie
tenești între tinerii din diferite 
țări ale lumii.

Astfel în Cehoslovacia au fost 
invitați pentru un timp scurt de 
studiu delegați din Canada, ță
rile Americii Latine, Cambodgia, 
Australia, Noua Zeelandă, Egipt, 
Franța, Uganda, S.U.A. și Ita
lia. Uniunea Tineretului Ceho
slovac a adus o contribuție im
portantă la Fondul internațional 
al Solidarității.

Un rol important în acțiunea 
de strîngere a legăturilor cu 
tinerii din alte țări l-au avut 
întîlnirile tineretului cehoslovac 
cu tinerii din R.D. Germană, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, 
Austria etc.

Organizarea taberei studen
țești de schiori în munții Tatra, 
participarea tineretului nostru 
la o serie de congrese ale or
ganizațiilor de tineret din străi
nătate, s-au bucurat de un 
succes deosebit.

Tineretul cehoslovac se bu
cură de faptul că au fost create 
premizele pentru dezvoltarea co
laborării cu tineretul frate iugo
slav.

In viitor relațiile prietenești 
dintre tineretul cehoslovac și

tinerii din întreaga lume se vor 
întări și mai mult. Vom face 
totul ca să contribuim într-o 
măsură și mai mare la crearea 
unei, atmosfere de încredere, de 
colaborare și de bune relații 
contribuind astfel la întărirea 
colaborării internaționale între 
tinerii din întreaga lume.

JAROMIR SVAMBERK 
(R Cehoslovacă)

La 18a
Albertina Maccaferri are 18 

ani. E o tînără italiancă obiș
nuită. Probabil că are părul ca 
tăciunele, ochii focoși, tenul ca 
marmora de Carrara. Nu știm 
cum arată. E greu de spus, de
oarece n-am văzut-o niciodată. 
Știm însă ce gîndește, ce doreș
te ea. Despre asta a scris chiar 
Albertina, răspunzînd anchetei 
unui ziar.

„Am învățat cinci clase pri
mare. Apoi am început să lu
crez la țară, la Fassoli, nu de
parte de Modena, împreună cu 
familia mea. Deși munceam toa
tă familia, n-am reușit să ieșim 
din mizerie.

După trei ani, sora mea Luiza 
mi-a spus: „Am auzit că la fa-
brica „Capri“ se dă de lucru a-

Prietenul lui Hilaire Pratési

In medalion: Hilaire Pratesi antrenîndu-se. In fotografie: 
tînărul boxer cu cartea preferată.

Hilaire Pratési era plnă a- 
cum cîteva luni campion de box 
al Franței. Tînăr, viguros, plin 
de speranțe, părea că viața îi 
surîde în orice moment. Dar 
într-o zi Hilaire a suferit un 
groaznic accident. Tînărul bo
xer a fost grav rănit. A fost la 
un pas de moarte, dar a scăpat. 
Picioarele însă, i-au paralizat.

Cînd și-a dat seama ce ne
norocire s-a abătut asupra lui, 
în primele momente Hilaire a 
fost cuprins de o neagră depri
mare. Apoi și-a revenit. Va 
lupta. E greu, dar va lupta. Nici 
pe ring nu i-a fost ușor să în
vingă. Acum are cel mai greu 
meci din cariera sa : însăși via
ța e partenerul său. Trebuie 
deci voință, perseverență — și 
va învinge.

După cîteva săptămînî, cîștL 
gase deja prima repriză : doc
torii i-au dat voie să coboare din 
pat și să meargă cu ajutorul

nează cu ajutorul halterelor și 
extensorului.

Odată, un cunoscut i-a adus 
o carte : „Povestea unui om a- 
devărat“ de Boris Polevoi. Hi
laire Pratesi a citit într-un su
flet povestea lui Alexei Mere- 
siev, aviatorul sovietic ale că
rui picioare au fost amputate, 
dar care a luptat și a învins: a 
redevenit pilot.

— Este un minunat exemplu 
de curaj — spunea Hilaire — 
și tot timpul mă gîndesc la a- 
cest erou. El a reușit — voi 
reuși și eu.

Tînărului boxer îi e mai ușor 
acum să lupte împotriva infir
mității sale. Are acum alături 
de el un prieten, un sfătuitor: 
pe Alexei Meresiev.

Astăzi, tineretul din toate țările lumii sărbătorește prima 
zi a Săptămînii Mondiale a Tineretului.

In lumea întreagă în zilele acestea tinerii îșl string 
rtndurile și mai mult în jurul Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat, exprimîndu-și dorința lor de a trăi în pace, 
de a lupta pentru o viață mai fericită, pentru o lume mai bună. 

F.M.T.D. în activitatea să reflectă cele mai înalte năzuinți ale 
tinerilor muncitori, țărani și intelectuali de pe tot întinsul glo
bului pămîntesc. Unul din cele mai importante evenimente or
ganizate anul acesta de F.M.T.D. va fi întîlnirea tinerelor fete 
din Europa care se va ține în iulie la Paris. Tinerele de pe 
continentul nostru se vor întruni acolo pentru a vorbi despre 
viața, despre speranțele acestor viitoare soții și mame, despre 
lupta lor pentru ca logodnicii, frații lor să nu-și piardă tine
rețea, viața în tranșeie. Tot în vara acestui an F.M.T.D. orga
nizează pentru tinerii țărani din mai multe țări o tabără in
ternațională în Bulgaria, iar pentru tinerii muncitori — un se
minar internațional la noi în țară, precum și multe alte mani
festații cu caracter cultural, sportiv etc.

Toate acestea sînt așteptate cu bucurie și nerăbdare de tine
rii din lumea întreagă. Aceste manifestări vor contribui mult la 
stringerea prieteniei dintre tinerii de pe toate continentele, din 
toate țările Ia cunoașterea și buna înțelegere a lor și a po
poarelor lor.

n î
casă — tricota
je. Mergem și 
noi acolo deoa
rece putem cîș- 
tiga bine“.

Tineretul sovietic întărește legăturile sale interna
ționale cu tinerii din întreaga lume. Numai în ul
timii cîțiva ani, 13.000 de tineri din numeroase țări 
au vizitat U.R.S.S., și mii de tineri sovietici au 
fost în străinătate. Foarte mulți tineri de peste 
hotare studiază în universitățile și institutele sovie
tice. Fotografia noastră reprezintă pe tinerii fran
cezi Michel O’Coutourier și Claud Fryou, studenți 
ai Universității „Lomonosov“ din Moscova, tn ca
mera lor din căminul de pe Colinele lui Lenin.

Intr-adevăr acolo am reușit
să cîștigăm mai mult, dar ce-a
devenit viața mea ? Munca cîm- 
pului nu e ușoară dar mult mai 
greu este să înyîrtești toată ziua 
roata grea a mașinii de trico
tat. Această mașină a devenit 
stăpînul meu, iar eu — sluga ei. 
Nu-mi permite nici să ridic 
capul în timpul lucrului. La 
sfîrșitul săptămînii plec la fa
brică să predau lucrul. De ați 
vedea cum cercetează suprave
ghetorul tricotajele aduse. E 
deajuns cea mai mică pată ca 
să mi le refuze.

Cea mai frumoasă zi pentru 
mine ‘este duminica. Atunci lu
crez numai pînă la amiază, a- 
poi merg la plimbare cu o prie
tenă iar mai tîrziu împreună ne 
ducem să dansăm în sala „Bala
laica“. Toată săptămîna mă gîn- 
desc cu dor la ziua de dumini
că. Iar cînd vine duminică sea
ra, de multe ori plîng“.

...E o tînără italiancă obiș
nuită. Și nu are decît 18 ani.

„Greva dragostei"
La douăzeci de ani, fetele sînt 

la fel în toate țările. Visează, le 
place să se plimbe cu iubitul 
lor, să meargă la cinema, să 
danseze.

Dar iată, domnului Natsuka- 
va, patronul unui mare combi
nat textil din Ohmi (Japonia), i 
se pare că astfel de „libertăți" 
pot să-i aducă prejudicii, scad 
productivitatea muncii. El le o- 
bligă pe muncitoarele lui să se 
întoarcă la cămin la 8 seara, 
să nu meargă nicăieri, să nu 
se intîlnească cu nimeni, să nu 
se căsătorească, iar în timpul 
zilei să muncească pînă la is
tovire.

Dar fetele au hotărlt să nu 
mai rabde. Au organizat o gre
vă. 106 zile a durat greva. Nici 
bastoanele poliției, nici încer
cările spărgătorilor de grevă 
n-au dat roade. Alături de tine
rele muncitoare din Ohmi s-au 
ridicat muncitorii din toată 
(ara. Natsukava a trebuit să 
cedeze. Regimul „ușilor încu
iate" a fost desființat.

Lupta textilistelor din Ohmi e 
cunoscută in întreaga Japonie 
sub denumirea: „greva dragos
tei".

„Vara prieteniei"
Amintirile Festivalului de la 

Varșovia sînt încă vii în mintea 
miilor de tineri de pe toate me
ridianele pămîntului care s-au 
întîlnit la această grandioasă 
sărbătoare a tinereții. Fiecare 
participant împărtășește tineri
lor din țara sa frumoasele im
presii culese la această întîl- 
nire de neujtat. Ideea Festiva
lului — pace și prietenie — e 
trează în rîndul tineretului din 
toate țările lumii.

Cei 1500 prieteni, membri a 
peste 50 de organizații diferite 
din R, F. Germană, care au par
ticipat la Festivalul de la Var
șovia, au hotărît să formeze 
cercuri și chiar cluburi prin care 
să răspîndească ideea festiva
lului între tinerii care nu au 
putut pleca la Varșovia. Ei vor 
ca prietenia și bucuria care au 
însoțit tineretul în timpul festi
valului să domnească și în clu
burile și cercurile înființate 
de ei,

Sînt organizate numeroase ac
țiuni care oglindesc dorința de 
colaborare și prietenie a tinere
tului din țări diferite, în ciuda 
granițelor ce-i despart. Cu tine
rii din țările scandinave ei vor

sărbători revederea pe țărmurile 
Balticei. O amploare deosebită 
va lua organizarea „Expediției 
în canoe“ care va cobori pe 
cursul Rinului. Animatorii aces
tei expediții sînt partizanii fes
tivalului din cele două părți ale 
Germaniei, alături de care vor 
participa tineri din multe alte 
țări europene. Acesta va fi un 
eveniment de neuitat. El va fi 
precedat de nenumărate alte 
mici festivaluri și manifestări 
organizate în diferite orașe ale 
R.F. Germane.

Un punct de atracție pentru 
tineretul din Germania occiden
tală, a cărui solidaritate va fi 
astfel viu ilustrată, va fi Ser
barea costumelor naționale din 
toate țările pentru care tineretul 
german se pregătește intens.

Toate aceste manifestări ale 
tineretului din R. F. Germană 
organizate în cadrul „Verii prie
teniei“ vor fi încă o dovadă a 
unității tineretului în lupta pen
tru pace, împotriva politicii de 
remilitarizare.

O nouă manifestație care trebuie reprimată în Cipru ? Oare acesta 
este subiectul fotografiei ? Nu. De data aceasta mitralierele colonialiști
lor englezi sînt prezente la o... nuntă.

Doi tineri s-au căsătorit — A. Ioannides și Zoul-a Ioannou. Dar Ioan- 
nides era închis într-un lagăr de concentrare, așa că pentru a se putea 
oficia căsătoria a fost nevoie nu numai de prezența ofițerului ^stării civile 
ci și de cea a polițiștilor englezi. Și să mai spună cineva că tinerii ci-

• Organizația studenților 1
de la Universitatea din Wls- J
consin (S.U.A.) a adresat <
Curții Supreme un apel prin <
care se cere interzicerea legii J
MacCarran. Această lege — <
după cum se știe — a fost <
adoptată în 1950. Ea prevede <
interzicerea oricărei organiza- <
ții democratice din America. <

• In Cuba, anual 60.000 de 1
tineri care au invățat o me- <
serie nu găsesc de lucru. <
Chiar dintre cei care lucrează, S
majoritatea sînt în producție z
doar 3—4 luni pe an.

• In raportul anual al in- >
spectorului șef al fabricilor z 
din Anglia, George Barnet, se < 
arată că în cursul anului 1955 V 
în fabricile și uzinele din An- z 
glia 13.000 de tineri munci- 6
tori au suferit grave accidente <*
de muncă. z

• „Federația pe întreaga <<
Japonie a autonomiilor stu- y
dențești“ duce o luptă inten- X
să pentru pace și o viață mai «
bună a tineretului studios. \<
Federația, care e afiliată la X
U.I.S., cuprinde peste 180.000 ?<
de tineri. <<

• In Israel, taxele școlare >)
sînt foarte ridicate. De aceea ??
numai fiii oamenilor bogați <<
pot urma studiile medii și su- >>
perioare. Astfel, doar 12 la ??
sută din tinerii israelieni pot <<
frecventa cursurile liceului, iar %
70 la sută din studenți trebuie zz
să muncească pentru a-și a- <<
chita taxele. >>



Conferința internațională privind 
organizarea 

„Institutului răsăritean 
de cercetări nucleare“

MOSCOVA 20 (Agerpres). —TASS transmite; La 20 martie 
s-a deschis la Moscova Conferința internațională în legătură cu 
organizarea „Institutului răsăritean de cercetări niftleare“.

La lucrările conferinței participă în calitate de reprezentanți:
Din partea REPUBLICII POPULARE ALBANIA: — Spiro 

Kokka, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și președinte al 
Comisiei de Stat a Planificării, Petrit Radovițka, vicepreședinte 
al Institutului de Științe, Petrak Pilika, șeful catedrei de mate
matică și fizica a institutului pedagogic ;

Din partea REPUBLICII POPULARE BULGARIA: Ruben 
Avramov, ministrul Culturii, acad. Gheorgai Nadjakov, vicepre
ședinte al Academiei de Științe, prof. Emil Djakov, profesor 
Hristo Hristov ;

Din partea REPUBLICII CEHOSLOVACE: dr. Frantisek 
Vlasek, m,nistrul Industriei Energetice, ing. Jiri Bayer, vicepre
ședinte al Comitetului guvernamental pentru folosirea pașnică a 
energiei atomice, ing. Cestmir Situane, directorul Institutului de 
fizica nucleară, membru al Comitetului pentru folosirea pașnică 
a energiei atomice, prof. Vaclav Petrjiika, membru corespondent 
al Academiei de Șriințe Cehoslovace, ing. Frantisek Kovarj ;

Din partea kEPuBLîCII POPULARE CHINEZ.E : Ltu Țze, 
locțiitor al ministrului Geologiei, prof. Țzian San-țzian, directorul 
Institutului de cercetări ști.nțifice .n domen.ul fizicii al Academiei 
de Științe a R.P. Chineze, membru al secției de științe tLico- 
matematice și chimice a Academiei de Științe a R. P. Chineze, 
Pen Huan-u, membru al secției de științe fizico-matematice și 
chimice a Academiei de științe a R. P. Chineze, director adjunct 
ai Institutului de cercetări științifice in domeniul fizicii a| Acade
miei de Științe a R.P. Chineze, Cijao Cijun-iao, membru al Secției 
de științe fizico-matematice și chimice a Academiei de Științe a 
R. P. Cnineze ;

Din partea REPUBLICII POPULARE DEMOCRATE CO
REENE: Ten Diun Thiak, ministrul Industriei Chimice, candidat 
in științe tehnice, Kim Hen Bon, prorector al Universității „Kim 
Ir Sen", candidat în științele fizico-matematice, fizicianul Kim 
Don Un, șeful Direcției lnvuțamintului tehnic din cadrul Ministe
rului lnvățămintului ;

Din partea REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE: Ernst 
Wolf, secretar de stat, prof. dr. Gustav Herz, președintele Consiliu
lui științific pentru problemele energiei atomice oe pe lingă Consi
liul de Miniștri, membru al Acadenzei de științe a R. D. Germane, 
prof. dr. Robert Rompe, vicepreședinte al Consiliului științific 
pentru problemele energiei atomice de pe lingă Consiliul de Mi
niștri, fizicianul Karl Rambusch, secretar al Consiliului științific 
pentru problemele atomice de pe lîngă Consiliul de miniștri, șeful 
Direcției cercetărilor nucleare și tehnicii nucleare, dr. Heinz Bar- 
wlch, directorul Institutului central de fizică nucleară ;

Din partea REPUBLICII POPULARE MONGOLE: Sodno. 
mîn Avarzid, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Namsa- 
rain Sodnom, membru al Comitetului de Științe al R.P. Mongole 
ing. Namsarain Togo;

Din partea REPUBLICII POPULARE POLONE: Meczis- 
law Lesz, vicepreședinte al Comisiei de Stat a Planificării econo
miei naționale, prof. Andrej Soltan, membru corespondent al 
Academiei de Științe a R. P. Polone, prof. Bronislaw Buras ;

Din partea REPUBLICII POPULARE ROMINE: Gaston 
Marin, prim vicepreședinte al Comitetuiui de Stat al Planificării, 
președintele Comitetului pentru energia nucleară de pe lingă Con
siliul de Miniștri, Tudor Tănăsescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. R. Paul Alexandru Sanielevici, membru 
corespondent al Academiei R.P.R., Paul Drăghicescu, secretar al 
Comitetului pentru energia nucleară, Adrian Ghelberg, candidat 
în științele fizico-matematice ;

Din partea REPUBLICII POPULARE UNGARE: Istvan Hidas, 
prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Janos Sebestyen, 
locțiitor al ministrului Industriei Chimice și Energetice, Istvan 
Kovacs, directorul Institutului centrai de fizică și membru cores
pondent al Academiei de Științe a R.P. Ungare, Lenard Pal, șef 
de secție la Institutul central de fizică, canuidat în științele fizico- 
matematice ;

Din partea UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIA
LISTE: Acad. A. V. Topciev, secretar științific principal al Pre
zidiului Academiei de Științe a U.R.S.S,, S. K. Țarapkin, membru 
al Colegiului Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S., prof. 
D. I. Blohințev, membru corespondent al Academiei de științe a 
R.S.S. Ucrainene, V. I. Veksler, membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., M. G. Meșcereakov, membru corespon
dent al Academiei de Științe a U.R.S.S.

La conferință au fost ascultate rapoartele prezentate de prof. 
D. I. Blohințev, S. K. Țarapkin și acad. A. V. Topciev, în pro
blemele legate de organizarea Institutului răsăritean de cercetări 
nucleare.

La 21 martie conferința își continuă lucrările.

Relațiile dintre Iordania și celelalte 
țări arabe

CAIRO 20 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, Talhuni, 
șeful cancelariei regale a Iorda
niei, a remis la 18 martie lui 
Nasșer. primul ministru al Egip
tului. și lui Saud, regele Arabiei 
Saudite. mesajul lui Hussein, re
gele Iordaniei. La 19 martie 
Nasser și Saud i-au trimis lui 
Hussein un mesaj de răspuns în 
care potrivit ziarului „Al-Gum- 
huria“, se spune că Nasser și 
Saud l-au încredințat pe Hussein 
ca cele trei țări arabe — Egip
tul, Siria și Arabia Saudită — 
sînt gata să acorde Iordaniei aju

tor financiar pe termen de 10 
ani, ajutor care i-ar permite să 
se elibereze de dependența fi
nanciară epgleză.

Fără să refuze ajutorul Egip
tului, Siriei și Arabiei Saudite 
scrie ziarul „Al-Gumhuria“. Ior
dania insistă ca ajutorul finan
ciar acordat de cele trei țări a- 
rabe să nu fie condiționat de re
nunțarea la subvențiile engleze. 
Ziarul sepie că Iordania își ex
primă de asemenea dorința ca la 
ajutorul financiar acordat ei să 
nu participe numai Egiptul. Siria 
și Arabia Saudită, ci și alte țări 
arabe.

A. I. Mikoian 
a plecat spre Pakistan

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 20 martie, 
la invitația guvernului Pakista
nului, A. I. Mikoian, prim vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., reprezentant 
special al guvernului sovietic, a 
părăsit Moscova plecînd la Ca
raci pentru a participa la festi
vitățile cu prilejul proclamării 
Pakistanului ca republică.

A. 1. Mikoian va fi însoțit de 
Ș. R. Rașidov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și președinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Uzbece; I. F. Șpedko, am
basadorul U.R.S.S. în Pakistan și
F. P. Doiia, trimis.

A. I. Mikoian va vizita de ase
menea la invitația guvernelor ță
rilor respective Afganistanul, In
dia. Birmania, Republica Demn 
erată Vietnam, Republica Popii 
Iară Chineză și Republica Popu 
Iară Mongolă.

Dineul oferit în cinstea 
lui G. M Malenkov 

de conducerea laburistă
LONDRA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: In seara zilei 
de 19 martie, Comitetul executiv 
național al partidului laburist a 
oferit un dineu în cinstea lui
G. M. Malenkov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și ministru al Centrale
lor electrice, care se află în An
glia.

Dineul s-a deslășurat într o 
atmosferă prietenească.

N. A. Bulganin !-a primit 
pe mareșalul Ciu De
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 20 martie 
1956, N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. l-a primit pe mareșalul 
Ciu De, vicepreședinte al R.P 
Chineze.

Intre N. A. Bulganin și ma
reșalul Ciu De a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

Primul ministru al Birmaniei 
a adresat un mesaj 

lui N. A. Buganin
MOSCOVA 20 (Agerpres). - 

TASS transmite: La 20 martie 
1956, N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe dl. Mong 
Ohn, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Uniunii Bir- 
mane în V.R.S.S., care a înmî- 
nat lui N. A. Bulganin un me
saj din partea primului ministru 
al Birmaniei, U. Nu.

*
Inmînarea Premiului 
internațional Stalin 

„Pentru întărirea Păcii 
între Popoare" pastorului 

R. Forbekk
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 20 martie 
a avut loc la Kremlin, în sala 
Sverdlovsk, ceremonia înmînării 
premiului internațional Stalin 
„Pentru întărirea Păcii între Po
poare“ eminentului activist pro
gresist norvegian, pastorul Rag- 
nar Forbekk, membru al Consiliu
lui Mondial al Păcii.

Președintele comitetului pentru 
premiile internaționale Stalin, a- 
cademicianul Dmitri Skobelțîn, 
care a prezidat ședința, a felici
tat călduros pe pastorul Forbekk 
cu prilejul primirii înaltei dis
tincții.

In cuvîntarea sa de răspuns, 
pastorul Ragnar Forbekk a mul
țumit călduros pentru cinstea care 
i-a fost acordată.

NEHRU DESPRE

însemnătatea Congresului P.C.U.S.
DELHI 20 (Agerpres). — In

tr-un discurs rostit la 20 martie 
în. Camera Populară primul mi
nistru al Indiei, Nehru, a subli
niat însemnătatea excepțională a 
Congresului al 20-lea al P.C.U.S. 
Nehru a relevat că în lumina 
coexistenței pașnice. Congresul 
are o mare impcvtanță și a arătat 
că hotărîrile Congresului vor exer
cita o influență serioasă asupra 
problemelor internaționale. El și-a 
exprimat speranța că schimbările 
în politica Uniunii Sovietice vor 
duce la slăbirea continuă a în
cordării internaționale.

Nehru a vorbit de asemenea

despre tratativele pe care le-a 
dus cu miniștrii Afacerilor Ex
terne ai celor trei puteri occiden
tale. El a condamnat cu hotărîre 
alianțele militare, mai ales 
S.E.A.T.O. și pactul de la Bag
dad. care provoacă agravarea 
încordării, și a arătat că este ne
cesară reglementarea pașnică a 
relațiilor între China și S.U.A. și 
evacuarea insulelor de coastă 
Quemoy și .Matsu, ca un prim pas 
spre rezolvarea problemei Taiva- 
nului. Nehru a subliniat că esie 
necesar să se acorde R.P. Chi
neze locul ce i se cuvine de drept 
în O.N.U.

Ședința biroului Consiliului 
Național pentru Apărarea 

Păcii
In ziua de 19 martie a avut 

loc la sediul Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R. o ședință a Biroului Co
mitetului Național pentru Apăra
rea Păcii din R.P.R.

Biroul a discutat acțiunile în
treprinse în întreaga țară, pre
cum și acțiunile în curs, în ve
derea întîmpinării sesiunii extra
ordinare a Consiliului Mondial 
al Păcii, care va avea loc la 
Stockholm între 5—9 aprilie.

O gigantică instalație 
pentru studierea nucleului atomic

Nimeni în lume nu a reușit 
pînă în prezent să vadă — fi
rește ajutat de aparate — vreun 
atom și cu atît mai puțin parti
culele ce-1 compun. Cu toate a- 
cestea în urmă cu mulți ani încă 
oamenii de știință au alcătuit 
scheme ale atomilor, au clasifi
cat particulele din care se com
pun, au descoperit cu trecerea 
anilor alte noi particule.

Cum au reușit ei să obțină a- 
ceasta și care au fost mijloacele 
ce le-au stat la îndemînă ?

Este greu să se vorbească în- 
tr-un mic articol de gazetă, des
pre toate aparatele, dispoziti
vele și mecanismele folosite de 
savanți în lupta pentru elibera
rea și stăpînirea energiei tăi
nuite în atom. Dar printre aceste 
numeroase aparate și instalații 
trebuie remarcate în deosebi cele 
cunoscute sub denumirea gene
rală de acceleratori de parti
cule, instalații care joacă un rol 
de seamă în fizica nucleară. In
tr-adevăr, fără acceleratori de 
particule nu ar fi fost posibilă 
impetuoasa dezvoltare a fizicii 
nucleare, iar mărețele ei perspec
tive ar fi de neconceput fără a- 
jutorul lor.

Cititorii noștri au putut afla 
din diferite articole închinate 
problemelor energiei nucleare, că 
acceleratorii de particule stnt 
uriașe instalații care (indiferent 
£e tipul lor) folosind cîmpuri elec-
« ... ... ■ .
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fromagnetice, mai mult sau mai 
puțin complicate, pun în mișcare 
rapidă electroni, protoni, particule 
alfa etc., accelerîndu-le pînă la 
energii cinetice uriașe.

Ziarele de ieri ne-au adus ves
tea că de curînd în U.R.S.S. a 
fost construit un uriaș sincrofazo- 
tron.

Ce reprezintă această nouă in
stalație ?

Acest sincrofazotron este un gi
gantic accelerator de particule e- 
lementare care va depăși prin pu
terea sa toate instalațiile de acest 
fel existente în lume.

Cu ajuiorul acestui sincrofazo
tron se va comunica protonilor 
(nuclee de atomi de hidrogen) u- 
riașa energie de 10 miliarde elec- 
tronvolți și o viteză foarte apro
piată de viteza luminii (aproape 
300.000 de km. pe secundă). Du
pă cum se știe asemenea viteze 
au particulele elementare din ra-

zele cosmice care ajung pe pă- 
mint venind din Univers. Studie
rea particulelor din razele cosmice 
prezintă un interes deosebit pen
tru cunoașterea structurii și pro
prietăților nucleului atomic, pentru 
cunoașterea aprofundată a celor 
mai complexe procese ce se pe
trec în el. Dar pentru a studia în 
razele cosmice particulele ce îi 
interesează, savanții sînt nevoiți 
să aștepte uneori luni întregi pînă 
cînd în aparatele lor vor „nimeri“ 
aceste particule. In fața savanților 
s-a pus problema obținerii pe ca
le artificială a unor raze asemă
nătoare și ei au reușit să facă 
aceasta cu ajutorul unor mari ac
celeratori de particule de genul 
sincrofazotronului mai sus amin
tit.

Sincrofazotronul laboratorului 
de elecrofizică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. a fost construit 
sub conducerea unor cunoscuți sa-

De vorbă cu artiștii plastici indieni

Ca urmare a unității

Succese ale forjelor de stingă în alegerile 
comunale din Bavaria

MÜNCHEN 20 (Agerpres). — 
Rezultatele provizorii aie alegeri
lor comunale care au avut loc 
la 18 martie în Bavaria, oglin
desc succesul înregistrat de lis
tele comune ale partidelor so
cial-democrat și comunist.

In localitățile Lauf și Grün
morsbach listele comune ale 
Partidului social-democrat din 
Germania (P.S.D.G.) și Partidu
lui Comunist din Germania 
(P.C.G.) au întrunit o majori
tate covîrșitoare. La Leonberg 
candidatul pentru postul de pri
mar propus în comun de P.S.D1G. 
și P.C.G. a întrunit 729 de vo-

turi pe cînd pentru candidatul 
Uniunii creștin-democraie (UCD) 
au votat 79 . de alegători.

La München a fost reales ca 
primar general Thomas Wimmer, 
membru al P.S.D.G.. cunoscut 
pentru atitudinea sa hotărâtă an- 
timiiitaristă, care a întrunit peste 
58 la sută din voturi, în timp ce 
contra candidatul său din U.C.D. 
a întrunit doar 38 la sută.

In orașul Schweinfurt și în o- 
rășelul minier Penzberg au fost 
aleși candidațil listelor comune 
care se bucură de o mare popu
laritate datorită atitudinii lor an
timilitariste.

„Liberiate pentru Singapore"
SINGAPORE 20 (Agerpres). — 

Agenția United Press anunță că 
la 18 martie a avut lcc la Singa
pore un mare miting care s-a des
fășurat sub lozinca „libertate pen
tru Singapore“. Mitingul, la care 
au participat aproximativ 40.000 
de oameni, fusese organizat ini
țial de către partidul popular al 
acțiunii și frontul guvernamental 
laburist.

Acest miting s-a transformat 
însă într-o demonstrație de masă 
a oamenilor muncii din Singapore, 
care au cerut să se acorde ime
diat independență acestei colonii 
engleze. Mase de oameni purtau 
panouri pe care erau scrise cuvin
tele : „Colonialismul trebuie trimis

înapoi la White-Hall“ (reședința 
guvernului englez), „Singapore 
nu va deveni un nou Cipru“ și 
strigau lozinci împotriva acțiuni
lor colonialiștilor englezi și a au
torităților locale aflate în subor
dinele lor. Poliția a încercat să 
oprească mulțimea. S-a produs o 
ciocnire între poliție și de
monstranți în urma căreia au fost 
răniți peste 50 de oameni. Un 
mare număr de demonstranți au 
fost arestați.

Agenția relevă că aceasta con
stituie „prima răscoală serioasă 
din Singapore din martie 1955, 
cînd poliția a dus lupte timp de 
două zile cu muncitorii greviști 
de la societățile de autobuse“.

Noi autobuze rominești
Peste cîteva zile pe porțile 

uzinelor „Mao Tze-dun“ vor ieși 
încă 25 autobuse romînești con
struite de oamenii muncii din a- 
ceastă întreprindere.

Noile autobuse, deși se asea
mănă cu cele construite anterior, 
au un aspect mai elegant, sînt 
mai solide, mai confortabile, da
torită îmbunătățirilor aduse.

Pentru îmbunătățirea procesu
lui de producție a autobuselor, 
colectivul secției de autobuse a 
creat dispozitive de sudare ra
pidă a acoperișului și a părți
lor laterale, precum și un dis
pozitiv special de asamblare a 
scheletului, ce înlocuiește munca 
a 7 oameni, permițînd obținerea 
de importante economii de timp 
și materiale. Secțiile au fost îm
părțite în subsecții specializate 
în producția subansamblelor 
șasiului și caroseriei. Lucrătorii 
de aici se specializează conti
nuu în producția autobuselor la 
cursurile predate de maiștri și 
tehnicieni fruntași.

Producția prevăzută .pentru a- 
nul acesta este de 3 ori mai 
mare în comparație cu cea din 
anul 1955. In vederea realiză
rii acestei sarcini, suprafața de 
producție a secției de autobuse a 
fost lărgită prin amenajarea de 
hale noi. In perioada 1955 — 
1960, uzinele metalurgice „Mao 
Tze-dun“ din Capitală vor fa
brica 3700 autobuse și autosani
tare.

Artiștii plastici indieni B. C. 
Sanyal și FI. A. Gade, care ne 
vizitează țara cu prilejul deschi
derii Expoziției de artă plastică 
indiană, au avut o convorbire cu 
un redactor al Agenției Romine 
de Presă „Agerpres“.

Vorbind despre contactul cu 
artiștii plastici romîni și despre 
impresiile culese cu acest prilej, 
B. C. Sanyal a spus printre al
tele :

„Vizitele pe care le-am făcut 
la unele instituții culturale din 
Capitala țării dvs. ca Institutul 
de arte plastice „N. Grigores- 
cu“, Uniunea Artiștilor Plastici, 
Institutul de folclor, precum și la 
Muzeul de Artă al R.P.R., Mu
zeul „Th. Aman", colecția „B. 
Slătineanu“ ne-au permis să 
luăm contact îndeaproape cu arta 
romine a scă.

Deși țările noastre se găsesc 
la mii de kilometri depărtare una 
de alta, totuși am găsit atît în 
problemele de creație cît și în 
cele de organizare puncte co
mune.

In urma vizitelor pe care 
le-am făcut In Capitala țării am 
desprins și alte observații. Am 
putut să ne dăm seama de rolul 
important pe care îl are arta în 
educarea poporului, precum și de 
sprijinul de care se bucură ar
tiștii din partea statului în 
scopul creării de lucrări cît mai 
reușite".

Vorbind despre dezvoltarea ar
telor plastice în India, H. A. 
Gade a spus :

„După cum ați observat în ca
drul expoziției care s-a deschis 
recent, în arta noastră se mani
festă numeroase tendințe. Arta 
plastică contemporană începe în 
India cu așa numita școală Ben
gali. Ea este o expresie a renaș
terii noastre naționale, a cărei 
manifestare este întoarcerea că
tre folclor, către cele mai bune 
valori ale artei noastre clasice. 
Artiștii acestei școli se inspiră 
din tradiția clasică și în același 
timp din stilul de coloratură ja
ponez.

Elementul decorativ joacă as
tăzi un rol important. Cu toate 
acestea au apărut numeroase cu

rente și stiluri de creație modera 
ne. Aceasta este o urmare a fap
tului că artiștii noștri plastici au 
sensibilități diferite și moduri di
ferite de a interpreta viața. Bine
înțeles că aceste deosebiri de 
concepție nu au împiedicat și nu 
pot împiedica contactul nostru 
atât cu țările din est cît și cu 
cele din vest. Arta din țările oc
cidentale ca și din cele din est 
ne interesează în egală măsură“.

Vorbind despre impresiile cu
lese în timpul șederii în țara 
noastră și despre perspectivele 
dezvoltării relațiilor culturale ro- 
mîno-indiene B. C. Sanyal a spus;

„Prima impresie despre poporul 
romîn poate fi rezumată în cîteva 
cuvinte ; ne-a impresionat plăcut 
afecțiunea și căldura cu care po
porul romîn își primește oaspe
ții. In această privință am găsit 
anumite afinități între noi și po
porul romîn. Există o uimitoare 
asemănare de temperament. Ro- 
minii ca și indienii iubesc cu pa
siune frumosul, artele, muzica. 
Am fost la un concert de muzică 
populară și am avut impresia că 
ne aflăm în India, atît de ase
mănătoare era reacția auditori
lor. Vizitând Institutul Je folclor 
am sezisat anumite s.militudini 
între muzica populară romînească 
și cea indiană. Nu mă refer la 
stilul de expresie muzicală, care 
s-ar putea să fie incidental a- 
semănător, cît la sentimentele 
care determină creația folclorică 
și care sînt în mod cert comune 
poporului indian. Acest fapt 
creează o bază trainică pentru o 
colaborare culturală și mai rod
nică pe viitor.

Expoziția de artă plastică in-i 
diană deschisă recent la Bucu
rești și participarea unor artiști 
romîni la cea de a IlI-a Expozi-« 
ție internațională de artă con
temporană de la New Delhi con
stituie un început promițător în 
dezvoltarea relațiilor culturale 
dintre poporul romîn și poporul 
indian. Sperăm totodată că ar
tiștii indieni vor avea prilejul să 
salute în «prind participarea Ro- 
mîniei la Expoziția internaționa
lă de artă a copiilor care se va 
organiza la New Delhi".

BRUXELLES. — La 18 martie 
a luat sfîrșit la Bruxelles turneul 
artiștilor de circ din U.R.S.S. 
Turneul s-a bucurat de un succes 
deosebit.

CARACI — La 19 martie, la 
invitația guvernului pakistanez, 
a sosit la Caraci o delegație gu
vernamentală cehoslovacă în 
frunte cu Iozef Valo, vice pre
ședinte al Adunării Naționale, 
pentru a participa la solemnită
țile care vor avea loc cu prile
jul proclamării Republicii Pa
kistan.

CAIRO. — La 19 martie 
a sosit la Cairo ministrul grec 
fără portofoliu, Grigoris Kasima- 
tis. Potrivit relatărilor presei, 
Kasimatis a fost trimis de gu
vernul grec în țările arabe într-o 
misiune care are drept scop în
tărirea legăturilor și colaborării 
Greciei cu aceste țări.

HELSINKI. — La 20 martie

s-a încheiat, după o durată de 
19 zile, greva generală din Fin
landa. Acordul semnat prevede 
ca salariul muncitorilor să fie 
mărit cu 12 mărci, iar cel al 
ucenicilor și practicanților cu 8 
mărci pe oră.

NEW YORK. — După cum a- 
nunță agenția Associated Press, 
Biroul de recensămînt al S.U.A. 
a anunțat că la 1 februarie 1956, 
populația S. U. A. se cifra la 
166.966.000 de oameni.

BEIRUT. — După cum anunță 
agenția France Presse, potrivit 
ultimelor date sosite la Ministe
rul de Interne al Libanului, nu
mărul victimelor puternicului cu
tremur care s-a produs în această 
țară la 16 martie, se ridică la 
84 de morți.

BEIRUT. — In seara zilei de 
19 martie Abdallah Iafi a format 
noul guvern al Libanului.

înaintea finalelor pe țară
ale Spartachiadei de iarnă a tineretului

»>>»>>»>»»»>>

O parte a electromagnetului cu puternice pompe de vid.
vanți sovietici ca : V. I. Veksler, 
D. V. Efremov și L. A. Minț. Pie
sa centrală a sincrofazotronului 
este un uriaș electromagnet circu
lar care cîntărește 36.000 de tone 
și are un diametru de 60 de metri. 
56 de pompe puternice de vid vor 
goli aerul din tunelul de accele
rare a protonilor menținînd o pre
siune de aproape un miliard de 
ori mai mică decît presiunea at
mosferică. Din injector, protonii 
pătrund într-un accelerator. De 
aci ei intră în tunelul marelui ac
celerator. Aci protonii dobândesc o 
asemenea viteză încit în 3,3 se
cunde ei fac de 4,5 milioane ori 
ocolul acestui tunel (Inchipuiți-vă 
că acest drum este de 2,5 ori mai 
mare decît distanța de ia Pămint 
la Lună 1).

La fiecare rotație prin tunel ei 
capătă o accelerație suplimentară 
de la electrozii de accelerare. A- 
jungînd la viteza necesară sînt 
„scoși" din accelerator fiind în
dreptați asupra unei ținte speciale. 
Aci ci produc o serie întreagă de 
reacții nucleare sfărîmînd nuclee
le substanței din care este forma
tă ținta, dînd naștere unei serii de 
particule elementare : mezoni, neu
troni, hiperoni, antiprotoni.

După cum arăta savantul V. I. 
Veksler cu ajutorul acestui sin
crofazotron fizicienii sovietici cau
tă să soluționeze interesanta și 
importanta problemă a structurii 
protonilor și neutronilor — parti
culele de bază ale nucleului ato
mic. Se va căuta, totodată, să se

stabilească în ce mod sînt legați 
de structura protonilor și neutro
nilor, mezonii, hiperonii și alte 
particule recent descoperite.

Trebuie să subliniem, de aseme
nea, faptul că comanda tuturor 
agregatelor acceleratorului se e- 
fectuează la o distanță apreciabilă 
dintr-un alt pavilion. Această „co
mandă de la distanță“ este nece
sară deoarece în timpul funcționă. 
rii sincrofazotronului apar radiații 
deosebit de periculoase pentru or
ganisme. Pînă și aparatele fizice 
din jurul acceleratorului vor fi 
prolejate împotriva acțiunii radia
țiilor cu ajutorul unor ziduri groa
se de beton.

După cum ne arată ziarul 
„Pravda", în prezent un mare co. 
lectiv de ingineri și tehnicieni ai 
laboratorului de electrofizică al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
lucrează la punerea la punct a tu
turor subansamblurilor accelerato
rului și la pregătirea dării , lui în 
funcțiune. Experiența dobîndită, 
permite să se treacă la elaborarea 
proiectelor pentru acceleratori și 
mai puternici, cu ajutorul cărora 
se vor putea obține protoni cu o 
energie de 50 miliarde de electro- 
volți.

Intrarea în funcțiune a sincrofa
zotronului va însemna o uriașă 
biruință a științei moderne ofe
rind savanților sovietici noi posi
bilități de studiu al nucleului ato
mic.

SAVA OPRESCU

Fondiștii de pe dealul Negru
cade în zăpadă dar pornește 
din nou. Dar iată că schiorii 
au început să se apropie de 
sosire.

Tinerelor Eugenia Haza și 
Ionescu Eugenia li s-au rupt 
schiurile la cîțiva metri îna
inte de sosire. Au așezat a- 
tunci ambele picioare pe un 
schiu și au ajuns cu „bine“ 
la destinație.

Rînd pe rînd sosesc toți 
sțhiorii.

Comisia calculează rezulta
tele. Pe locul I s-a clasat la 
seniori-sate: Mînăstireanu din 
Botoșani iar la fete tânăra 
Eugenia Ionescu.

La seniori oraș — Scaciuc 
Vasile din Șiret și Lamoș 
Geta din Dorohoi au câștigat 
primele locuri.

Campioni regionali sînt la 
juniori oraș: Olteanu Dumi
tru din Suceava și Sindrilaru 
Rodica din Cîmpulung, iar 
la juniori-sate: Ioniță Vasile 
din Fălticeni și Silvia Grobos- 
chi din Rădăuți.

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru).— O mare 
parte din cei 134.208 tineri 
care au participat la Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului 
în regiunea Suceava sînt ti
neri schiori. Reprezentanții a- 
cestora s-au adunat sîmbătă 
și duminică la Vatra Dornei 
pentru a se întrece în etapa 
regională. Tinerii schiori (fete 
și băieți) din orașele și sa
tele regiunii Suceava aștep
tau cu nerăbdare concursul.

Soarele răsărise deasupra 
brazilor. Schiorii au pornit 
în concurs, suind pieptiș pan
ta dealului Negru. Tînărul 
țăran muncitor V. Mînăsti- 
reanu este de prin părțile Bo
toșanilor. In timpul liber el 
s-a antrenat în vederea con
cursului. Un concurent are nu
mai 14 ani și este de loc din 
satul Capul Codrului. Are 
schiuri mici, construite de el,

Tînăra Aspazia Blîndu din 
satul Boșani și-a lăsat la 
start cojocelul și a pornit la 
întrecere. Din cînd în cînd

in sala Constructorul din Galaji

La Stîna din Vale
ORADEA — (de la cores

pondentul nostru).
Orașul Oradea a cunoscut du

minică o bogată activitate spor
tivă. S-a desfășurat aici faza fi
nală a Campionatului R.P.R. de 
cros; a început să se desfășoare 
finala 
ne de box la juniori.

O mare afluență de spectatori 
și concurenți a cunoscut faza pe 
regiune a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului.

Pe pârtia de la Stîna din Vale 
s-au desfășurat întrecerile de 
schi. După ce ultimii concurenți 
au trecut linia de sosire, oficialii 
concursului au înregistrat pe foile 
de concurs următorii campioni 
regionali: Ana Maroși — Lunca 
Vașcăului la fond senioare, Ale
xandru Nagy din Șimleu la fond 
juniori, Cornelia Dipmber — 
Oradea la junioare. La sla'om 
seniori, pe primul loc s-a clasat 
V. Berecky din Săcueni, iar la 
juniori Trandafir Popec din Șim
leu.

La gimnastică băieți și fete, 
campioane regionale au fost de
semnate echipele raionului Ineu.

Campionatelor républica

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru).— Orașul Ga
lați a găzduit sîmbătă și 
duminică, faza regională a 
Spartachiadei de iarnă a ti
neretului la care s-au întîl- 
nit campionii raionali la te
nis de masă și șah.

La întrecerile disputate în 
sala colectivului spOrtiv „Con
structorul“ a asistat un nu
meros public. Deși cei care 
s-au întîlnit nu au fost ju
cători cunoscuți de tenis de 
masă, ei au demonstrat spec
tatorilor talentul și posibili
tățile lor

Iată acum reprezentanții

regiunii Galați la faza pe țară 
a Spartachiadei de iarnă la 
tenis de masă. Fete-sat: Lu
cia Peher („Progresul“-Mă- 
cin); iar la fete-oraș, Agripi- 
na Donțov („Constructorul“- 
Galați). La băieți-sat, A. 
Bedros (,,Recolta“-Liești), iar 
la oraș: T. Grigoriu („Con- 
structorul“-Galați). Cu a- 
ceeași însuflețire s-au desfă
șurat și întrecerile de șah. 
După terminarea partidelor 
au fost declarați campioni re
gionali următorii jucători: 
La fete: Victoria Coman din 
Focșani iar la băieți D. Al- 
der de la G.A.S.-Odobești.

126.596 de tineri au participat 
la Spartachiadâ în regiunea Cluj

CLUJ — (de la coresponden
tul nostru Oprea Marin).

Peste 160 de tineri clasați pe 
primul loc în etapa raională a 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului, s-au întîlnit în cadrul eta
pei regionale pentru a-și disputa 
întâietatea.

Concursul de schi s-ă desfășu
rat pe dealul Feleacului în pădu
rea Făget, iar la celelalte dis
cipline sportive (șah, tenis de 
masă, trîntă) în orașul Turda.

126.596 participant. In mobiliza
rea tineretului |a această compe
tiție s-au remarcat in mod deo
sebit orașele Cluj cu 36.422 par
ticipant și Turda cu 12.415 par
ticipant.

De asemenea a fost întărită 
baza materială a colectivelor 
sportive. In întreaga regiune 
s-au confecționat 374 perechi 
schiuri. 279 săniuțe, 150 perechi 
patine din lemn, precum și nu
meroase garnituri de șah.

V. Ciocîltea pe locul trei 
la Dresda

DRESDA. — Turneul interna- 
țional de șah la Dresda a luat 
sfîrșit marți seara cînd s-au dis
putat partidele Întrerupte din ul
tima rundă. Cu mult interes a 
fost urmărită partida dintre Cio- 
cîltea și Sliwa. Ețupă cum se știe, 
la întrerupere, maestrul polonez 
avea un pion în plus și perspec- 
tive de victorie. Ciocîltea s-a a- 
părat însă admirabil, și a obți-- 
nut remiza în cea mai lungă par
tidă a turneului care a durat 
aproape 11 ore, efectuîndu-se 117 
mutări. Șahistul romîn a totali
zat astfel 10’/i puncte ocupînd 
locul 3 în clasamentul final, după 
șahiștii sovietici Holmov și Aver- 
bach. Victor Ciocîltea a reușit să 
întreacă cu un avans de puncte 
apreciabil concurenți bine cunos
cuți în șahul internațional ca 
marele maestru Pachman, maeș
trii internaționali Uhlmann, Sliwa 
șl alții. De remarcat victoria pe 
care Ciocîltea a obținut-o în fața 
maestrului internațional Holmov 
(U.R.S.S.) unul din cîștigătoriî 
turneului.

Participanții au luptat să-și 
reprezinte cu cinste raionul sau 
orașul. După ce întrecerile au 
luat sfîrșit. tinerilor clasați pe 
primele locuri le-au fost decer
nate premii. Au primit astfel 
plachete tinerii: Topliceanu Ga- 
briel (Zalău) clasat pe primul 
loc la concursul de șah, Berindei 
Avram (raionul Cîmpeni) cam
pion regional la schi, Rozalia 
Hodnăgy din Cluj cîștigătoarea 
concursului la tenis de masă, Ia- 
kab Alexandru din comuna Ma- 
cău, raionul Cluj, clasat pe lo
cul I la trîntă.

Spartachiada de iarnă a cu
prins în întreaga regiune în pri
mele etape la concursurile de 
schi, șah. săniuțe și trîntă

Spectacolele de azi
Patria, V. Alecsandrl, I. C. 

Frimu, Înfrățirea intre popoare: 
Serenada străzii; Magheru, Ele
na Pavei, I Mai: Trei starturi; 
Republica, Filimon Sîrbu, Bucu
rești: Bel Ami; Lumina, 8 Martie: 
Reprezentație de gală; Central, 
Arta, Olga Bancic: La marginea 
orașului; Victoria : Ian Huss ; 
Maxim Gorki: Ciclu „Săp
tămâna Mondială a Tineretului“ 
Timpuri Noi, Vasile Roaită: O 
călătorie în epoca preistorică ; 
Alexandru Popov, Alexandru 
Sahia, Miorița: Drum periculos; 
Grivița: Tăunul; Cultural: Insula 
fără nume; Unirea, Iile Pintiiie, 
Popular: Vagabondul (seria a

11-a), La noi, la Todirești; Con
stantin David: Alarmă în munți. 
Șurubul lui Marinică; Flacăra: 
Accidentul; T. Vladimirescu, 
Volga, N. Bălcescu: Matrozul 
Cijik; Carpați: Poveste netermi
nată; Munca: La revedere, dom
nule Grock; Moșilor: Scăpat din 
ghearele demonului; 23 August : 
Vagabondul (seria l-a); M. Emi- 
nescu: O noapte pe Mont Blanc; 
8 Mai: Stele pe aripi, Pagini din 
lupta partidului; Rahova: Căi al
bastre; Aurel Vlaicu: Brutarul 
din Valorgue; Coșbuc: Star fără 
voie; Donca Simo, Libertății: 
Furtuna echinocțiului.
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