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MULT ȘI
cu 

mă- 
mica i-a cumpărat un 

costum nou. A venit mai tîr- 
ziu acasă pentru că a zăbovit 
prin magazine. Voia ca da
rul să fie frumos și bun.

Fiecare om al muncii do
rește ca în schimbul banilor 
săi să primească produse 
multe, frumoase și trainice. 
Dacă stofa preferată prezintă 
defecte în țesătură, sau cu
lorile nu sînt armonios îm
binate, cumpărătorul pără
sește magazinul cu o strîn- 
gere de inimă. Ii este necaz 
că mai sînt încă muncitori și 
tehnicieni care-și fură singuri 
căciula, lucrînd produse de 
calitate necorespunzătoare.

Cantitatea și calitatea nu 
trebuie considerate două pro
bleme separate sau — mai 
mult — urmărite una in 
detrimentul celeilalte. Numai 
realizarea ambelor cerințe, în 
cele mai bune condițiuni, asi
gură reducerea prețului de 
cost, mijloc principal pentru 
reducerea prețurilor de vinzare, 
pentru creșterea salariului real 
al muncitorilor.

Mult, dar... bun — nu con
stituie un proverb. Dar cele 
trei cuvinte exprimă cerințele 
mereu crescînde ale oameni
lor muncii, exigența lor În
dreptățită, 
noastre, I 
ocupați de sporirea 
ției și tn același timp 
bunătățirea calității 
selor. 
țioși 
rate.

In 
rilor, 
duselor se bucură de atenția 
întregului colectiv. Organi
zarea cursurilor de minim 
tehnic, extinderea inițiativei 
grupei sindicale nr. 19 de la 
uzinele „21 Decembrie" din 
Capitală, aplicarea metodelor 
Savelieva și Ciutkih — iată 
cîteva măsuri care sînt luate 
pentru a se obține un indice tot 
mai înalt de calitate, pentru 
ca produsele din magazine 
să exprime la un nivel mereu 
mai înalt, măiestria celor ce 
le-au lucrat.

Calitatea — 
iul obiectiv in 
tre cele trei

LUI Doret, un băiat 
ochii ca murele,

Fruntașii zilelor 
inovatorii, sînt pre- 

produc- 
de îm- 
produ- 
preten- 
cumpă-

Ei înșiși sînt 
cu produsele

majoritatea întreprinde- 
problema caiităjii pro-

iată principa- 
întrecerea din- 

brigăzi din 
schimbul tineretului de la
cooperativa meșteșugărească 
„Sporul", unitatea I-a, secția 
damă. Cine a cîștigat ? 
bună seamă cei care au
crat mai bine, cei ce-și cu
nosc meseria. Cine a cîști

De 
iu*

gat ?... Tot fetele din brigada 
Elenei Simion. Cu 13 la sută 
au depășit ele indicele de ca
litate, întrecînd brigada nr. 2 
cu numai un singur procent. 
Cine a cîștigat ? Oamenii 
muncii, cumpărătorii, căci lor 
li s-au pus Ia dispoziție pro
duse de calitate superioară.

Calitatea produselor 
cauza tuturor tinerelor 
brigadă. Elena Bucă, 
tanța Constantinescu, Florica 
Răducanu, purtătoare ale Me
daliei Muncii, fruntașe în e- 
xecutarea ireproșabilă a cos- 
tumașelor din olandă pentru 
cei mici, au frați și surori în 
toate întreprinderile. La fa
brica de postav „Victoria“- 
Cisnădie, țesătorii Chiriță Ne- 
goescu, Mihai Fleps își depă
șesc planul cu 6-16 la 
Mult produc ei, dar și 
Controlul calității nu 
plîns încă de produsele 
De altfel brigada din 
aceștia fac parte a primit de
numirea de brigadă de cali
tate Alexandru Ciutkih și ea 
îndreptățește această cinstire.

Inchipuiți-vă însă că un 
cumpărător și-a luat o pătură 
colorată. Ca asoect... fru
moasă, nimic de zis, dar... 
ghinion. Cînd să se acopere 
constată că este... neacoperit. 
Din curiozitate, omul cu pri
cina ia metrul și măsoară : 
1.70 metri. Ce-i scris pe etiche
tă ? 1,95 metri. Vinovatul ? Fa
brica...N-are de unde să s'‘~-ă- 
țitul că primii vinova'i sînt Ma 
ria Stănian, Maria Kreuder, 
Hans Kast, tot de la „Victo- 
ria“-Cisnădie, care nu au res
pectat prescripțiile S.T.A.S.- 
ului. Iată dar că, alături de 
conștiinciozitate, se afirmă, 
destul de periculoasă, boala ne
păsării, a neglijenței față de 
îndeplinirea sarcinilor privind 
calitatea produselor.

La întreprinderea 
sul“ din Galați există 
care se mulțumesc să 
ducă puțin și... prost, 
aceștia face parte și țesâtoa- 
rea Anica Butnaru. Faptul că 
produsele sale 
cutate este un 
al nestăpînirii 
a împiedicat-o 
participe la cursurile de mi
nim tehnic din întreprindere ? 
Cine i-a împiedicat pe mem
brii comitetului organizației 
de bază 
cupe de 
duse de 
Cine a 
varășa Lavrinia Hermănescu, 
secretara acestui comitet, să 
analizeze într-o ședință pro
blema participării tineretului 
la îmbunătățirea calității 
produselor ? Firește că ni-

este 
din 

Cons-

sută, 
bun.

s-a 
lor. 

care

Fu
tineri 

pro- 
Dintre

sînt rău exe- 
rezultat firesc 
meseriei. Cine 
pe Anica să

U.T.M. să se preo- 
tinerii care dau pro- 

proastă calitate ? 
împiedicat-o pe to-

Modernizări
Constructorii de tractoare din 

Orașul Stalin au obținut în ulti
mii ani realizări de seamă. Des
pre acest lucru vorbesc și indicii 
de plan. Față de anull948, pro
ducția globală pe uzină a crescut 
cu 962 la sută, iar productivita
tea miincii cu 440 la sută. Din 
directivele Congresului partidului 
cu privire la cel de-al doilea plan 
cincinal au reieșit pentru con
structorii de tractoare sarcini 
deosebit de importante. Va trebui 
să se sporească producția * de 
tractoare în așa măsură îneît în 
anul 1960 uzina să producă 6000 
tractoare și 2000 motoare.

Produsele evoluează
încă tn primul an al noului 

cincinal colectivul de aici are de 
realizat un număr însemnat de a- 
semenea sarcini. In cursul acestui 
an se vor face modificări la une
le tractoare pe care le produce 
uzina pentru ca utilizarea lor să 
se extindă. Astfel vor fi realizate 
tractoare forestiere și tractoare 
destinate mecanizării operațiilor 
de recoltare a stufului.

Un obiectiv principal este șl 
modificarea tractorului U.T.O.S. 
— 2, pentru a-i mări viteza în 
scopul folosirii lui ca tractor ru
tier. Se vor face o serie de noi 
modificări la tractoare pentru a 
putea fi folosite și la acționarea 
noilor tipuri de combine.

Cerințele exportului impun șl 
ele o serie de modificări și adap
tări la tractoare fată de condițiile 
climaterice din țările calde.

Se hotărăsc măsuri 
chibzuite

In vederea îndeplinirii acestor 
sarcini, conducerea întreprinderii 
a luat măsuri menite să asigure 
creșterea continuă a productivi
tății muncii. Planul de producție 
pe acest an a fost întocmit după 
ritmul cel mai înaintat din lunile 
anului trecut.

Datorită măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice stabilite și aplicate 
din timp. îndeplinirea planului de 
producție se desfășoară ritmic de 
Ia începutul anului. Pe luna Ia
nuarie planul a fost realizat și 
depășit, atît la producția globală 
cît și pe sortimente.

In anii cincinalului se pune și 
mai mult în fața uzinei proble
ma extinderii tehnicii noi.

Direcțiunea a hotărît organiza
rea unor consfătuiri la care mun
citorii fruntași, inginerii și tehni
cienii din diferite sectoare ale u-

se

toate 
între- 
oame- 

lucrate

meni. Aceste întrebări 
însă valabile pentru 
comitetele U.T.M. din 
prinderile care trimit 
nilor muncii produse 1 
necorespunzător.

De 8 ani principalele mij
loace de producție aparțin oa
menilor muncii. In acești ani 
s-a intensificat lupta pentru 
ridicarea onoarei întreprinde
rilor. Marca fabricii, prinsă 
pe fiecare produs, reprezintă 
cartea de vizită a tuturor 
muncitorilor și tehnicienilor 
care fac parte din colectivul 
respectiv de muncă. Trebuie 
să te simți răspunzător ca 
produsele fabricii tale să 
bucure de aprecierea cumpă
rătorilor, să nu-ți simți con
știința împăcată dacă vei lăsa 
pe cel din dreapta sau din 
stìnga ta fără să-l ajuți să nu 
lucreze neglijent.

Comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. sînt chemate să 
se ocupe mai mult de proble
ma îmbunătățirii calității 
produselor. Ele răspund de 
felul cum muncesc tinerii, ac
tivitatea lor se măsoară nu 
numai după numărul frun
tașilor în producție ci mai cu 
seamă după cantitatea și ca
litatea muncii tuturor. Orice 
abatere în procesul de pro
ducție se răsfrînge asupra 
calității produselor, a prețului 
de cost și ?n ultima instanță 
asupra economiei noastre na
ționale. Așa trebuie explicat ti
nerilor pericolul atitudinii ne
glijente, al muncii de mîntu- 
ială „ca să iasă norma“.

Nu ședințe cu teme la voia 
întîmplării, nu consfătuiri șa
blon în care nu se spune ni
mic le sînt necesare tinerilor. 
Ele nu le folosesc, ba mal 
mult, îi plictisesc. Puneți în 
discuția tinerilor pe cei ce lu
crează bine ca să-și împărtă
șească experiența, ca și pe 
cei ce lucrează prost, discu
tați despre marca fabricii, o- 
noarea întregului colectiv, 
despre necesitatea de a cu
noaște și însuși tehnica nouă 
și o să culegeți roadele cele 
mai frumoase.

Cel de-al 11-lea Congres al 
partidului nostru a cerut îm
bunătățirea simțitoare a cali
tății produselor din sectorul in
dustriei ușoare. De asemenea, 
și în industria grea e necesa
ră o mai mare îmbunătățire a 
calității producției.

Poți spune cu fruntea sus 
că-ți iubești fabrica, colecti
vul, doar dacă lupți și pen
tru calitate.

„Scìntela tineretului“radicale ale producției
Din înfăptuirile 

uzinei de tractoare 
„Ernst Thälmann“

de 
tara

un

Proletari din toate t*rile>
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Au început însămînțările
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — In ultimele zile in 
unele raioane din regiunea Cluj 
timpul s-a încălzit, fiind prielnic 
lucrărilor agricole de primăvară. 
Tractoriștii, colectiviștii, țăranii 
muncitori cu gospodării indivi
duale care și-au pregătit din timp 
mașinile, uneltele agricole, semin
țele au ‘ieșit la lucru în cîmp.

Mecanizatorii de la S.M.T. Lu
duș, de pildă, au părăsit stațiunea 
într-un cadru festiv îndreptîn- 
du-se spre gospodăriile colective 
cu care au încheiat contracte pen
tru executarea lucrărilor agricole 
de primăvară. De asemenea au 
mai ieșit la cîmp alte 7 brigăzi 
de tractoare de la S.M.T. Bonțida 
și 3 brigăzi de la S.M.T. Sărmaș. 
Muncitorii din gospodăria de stat 
din Bădeni, raionul Turda, au 
început deja însămînțatul, Pînă 
acum ei au însămînțat 20 hectare 
cu mazăre. Colectiviștii din Bol- 
duț au însămînțat 1,74 hectare cu 
grîu de primăvară. In această 
muncă s-au evidențiat în mod 
deosebit tinerii Ciocan Gavril, 
Munteanu Dumitru și Bocoș A- 
lexandru. Au început de asemenea 
însămînțările de primăvară și co
lectiviștii din satul Boian, tot din 
raionul Turda Brigada a IV-a 
care a ieșit printre primele la 
cîmp a însămînțat 2 hectare cu 
floarea soarelui. Alte gospodării 
colective din regiune ca cele din 
Vișea și Gădălin raionul Cluj 
arături pentru însămînțările 
primăvară.

Urmînd pilda 
colectiviștilor

L-
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f Meșteșugărești din R.P.R.
ț ir Despre o adunare gene- 
f rală și niște observatori pasivi. 
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În familia colectiviștilor
Tinerii din satele și comunele 

regiunii București parti
cipă cu întregul lor entu

ziasm Ia transformarea socialistă 
a agriculturii. Organizațiile de 
bază U.T.M. de la sate, sub în
drumarea organizațiilor de par
tid, au organizat în cinstea Săp- 
tămînii Mondiale a Tineretului 
vizite la gospodăriile agricole 
colective și întovărășirile agri
cole. Gospodăria agricolă colec
tivă din Mărculești, care a recol
tat anul trecut 4.000 kg. de po
rumb boabe la hectar, a fost vi
zitată de cîteva ori de tineri ță
rani muncitori din comună. Co
lectiviștii le-au arătat rezultatele 
lor poftindu-i și acasă să vadă 
belșugul de produse obținut în 
gospodăria colectivă. In urma a- 
cestor vizite, în gospodărie s-au 
înscris 38 de familii dintre care 
15 ale tinerilor țărani muncitori.

Anul trecut, cei 45 de utemiștl 
din gospodăria colectivă din Că- 
zănești au realizat fiecare cel pu
țin 120 zile-muncă. In casele lor 
se găsesc bucate din belșug. Con- 
vingîndu-se de avantajele inuncii 
în comun alți 10 utemiștl au in
trat în gospodăria colectivă.

In gospodăria colectivă din 
satul Preasna și în întovărășirea 
agricolă din comuna Gurbănești 
au intrat toți cei 61 de utemiștl 
din sectorul individual.

La propunerea tineretului, 
gospodăria colectivă „Fili- 
mon Sîrbu" din raionul 

Călărași a hotărît ca in acest an 
să dezvolte sectorul zootehnic cu 
încă 200 de oi, 20 de vaci de lap
te, 40 de scroafe și cu 1.100 de 
păsări. Tinerii și-au luat angaja
mentul să fie primii la respecta
rea regulilor agrotehnice pentru 
sporirea producției la hectar.

Sprijinind formarea de
gospodării agricole colective și 
întovărășiri agricole, la S.M.T. 
Slobozia, de pildă, s-au organi
zat echipe formate din comuniști 
și utemiști care au mers în sa
tele din jur pentru a arăta țăra
nilor muncitori avantajele lucră
rii în comun a pămîntului cu 
mijloace mecanizate. In urma a- 
cestui fapt au luat ființă 5 noi 
întovărășiri agricole la Slobozia 
Veche, Gheorghe Lazăr, Beiciu, 
Bora și Lunca.

noi

zinel vor studia problemele legate 
de introducerea și extinderea teh
nicii noi.

La prima consfătuire, care a 
avut loc zilele acestea, s-a discu
tat problema turnării în coji de 
bachelită. A reieșit că la cele 7 
repere care se toarnă pînă în pre
zent cu ajutorul acestei metode, 
s-au economisit în total 100 tone 
metal.

Productivitatea muncii la aceste 
repere a crescut cu 100 la sută 
și s-au obținut economii la ma
noperă în valoare de 424.000 lei.

S-au discutat cu viu interes 
măsurile ce trebuiesc luate pentru 
extinderea turnării în coajă a al
tor 35 repere. Cu ajutorul noii 
metode va fi posibil ca numai în 

să se economisească 
din consumul de me- 
acum.
consfătuiri vor fi or-

luna martie 
două treimi 
tal de pînă

Asemenea 
ganizate în fiecare lună, după un 
plan stabilit, discutîndu-se teme 
diferite printre care: extinderea 
metodelor rapide de prelucrare a 
metalelor la rece, noi metode la 
operațiile de forjare, obținerea u- 
nor aliaje noi ale fontei în vede
rea înlocuirii oțelurilor și a me
talelor scumpe, înlocuirea lianți
lor din pămîntul de formare

Curenți de înaltă 
frecvență

eto

Curentul de înaltă frecvență este 
tot mai mult folosit la executarea 
diferitelor operații de prelucrare 
a pițș^or de tractor. Numai anul 
trecut călirea cu curenți de înal
tă frecvență s-a extins de la 13 
repere la 54. In cadrul secției 
C.I.F. a fost elaborat noul proce
deu de turnare a cuzineților. A- 
gregatele de călire au fost intro
duse chiar pe unele linii de fabri
cație de la sectorul uzinaj-motor. 
Procedeul tehnologic de călire cu 
ajutorul curenților de înaltă frec
vență a adus uzinei economii în 
valoare de 15 milioane lei.

Datorită rezultatelor obținute 
crește mereu interesul muncitori
lor și tehnicienilor pentru extin 
derea acestei metode noi în me
talurgie, cu ajutorul căreia se ob
ține o considerabilă mărire a pro
ductivității muncii.

Colectivul secției C.I.F. are 
mult de lucru. Aici se fac și pro
iecte pentru realizarea agrega-

telor speciale, care pînă nu 
mult n-au fost cunoscute în 
noastră.

La 15 Ianuarie a avut loc
eveniment de seamă. Intr-una 
din hale a intrat în funcțiune un 
nou agregat semiautomat pentru

ORADEA. — (De la corespon
dentul nostru). In ultima vreme, 
pe meleagurile regiunii Oradea, 
timpul a fost călduros. Pămîntul 
a prins să se zvînte. Aceasta a 
îndemnat pe țăranii muncitori să 
pornească bătălia însămînțărilor 
de primăvară, lupta pentru obți
nerea unor recolte sporite la hec
tar în primul an al celui de-al 
doilea cincinal.

In putină vreme, colectiviștii 
din Bale au însămînțat 5 hectare 
cu grîu de primăvară. Și colec
tiviștii din Pătai s-au dovedit a 
fi la fel de harnici. Ei au semă
nat primele două hectare cu grîu 
de primăvară.

In raionul Marghita și în în
treaga regiune muncile agricole 
de primăvară continuă. Colecti
viștii, țăranii muncitori întovără
șiți și cu gospodării individuale 
muncesc cu însuflețire, străduin- 
du-se să execute însămînțările în 
timp cît mai scurt.

[Întîlnirea maestrului) 
[ Mihail Sadoveanu j 
feu tinerii din Capita’ăi 
[ ------------------------ j
!
(
i
i
i
i
1
ii
;
( Dumitru Micu a expus în fa- -, 
j ța tinerilor o prezentare a J 
j operei marelui scriitor

Aseară a avut loc la Casa J 
de Cultură a Sindicatelor din 
bulevardul 6 Martie, întîlnirea j 
tinerilor din Capitală cu ma- J 
estrul Mihail Sadoveanu, ma- j 
nifestare organizată de Casa j 
de Cultură a Sindicatelor din ) 
București, împreună cu Editu- j 
ra Tineretului, cu prilejul Săp-j 
tămînii Mondiale a Tineretu-1 
lui. ]

La îpeeput, criticul literar ] 
■'umitru Micu a exnus în fa-j 

I 
I După aceasta a luat cuvîn- j 
j tul maestrul Mihail Sadovea- ) 
} nu. Scriitorul și-a exprimat j 
I bucuria pe care o simte aflîn- j 
! du-se în mijlocul tinerilor săi) 
} cititori și le-a făcut un în- j 
j demn cald și părintesc de a-și J 
î pune în slujba progresului 1 
( patriei toate forțele lor tinere, { 
f de a se strădui să-și dezvolte { 
i nu numai mușchii și forța fi- J 
[ zică, ci să dea minții și sufle- { 
} tului lor c’t mai multe cunoș-j 
( tințe, să soarbă cu nesaț te- ) 
I zaurul neprețuit ai culturii, j 
( Cuvîntul marelui nostru j 
l scriitor a fost ascultat cu o I 
I deosebită atenție și dragoste j 
I de către tinerii participanți la j 
ț întîlnire, )

De la începutul anului și 
pînă în prezent, în regiu
nea București au in-
în cele peste

(Continuare tn pag. III-a)

Și tinerii din industrie cinstesc Săptămîna Mondială a Tineretului cu noi și nenumărate succese în 
muncă. In clișeu, brigada de tineret a lui Emil Fîntînaru, de la secția cazangerie a uzinelor Mao 

Țze-dun, lucrează cu însuflețire la autocisterne.
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Ptnă în comuna Stnnicolau 
romîn e cale de clteva poște, 
pe drumul ce duce de la 
Oradea la Salonta.

In amurgul serilor de iarnă, 
ulițele comunei par aproape 
pustii. Ici-colo, ctte o codană 
cu năframa legată sub bărbie, 
mai tulbură liniștea serii, mer- 
gind cu ulciorul la „artiziana" 
din fața sfatului, pentru a lua 
apă de băut. Apa o duc de aci, 
nu doar că n-ar avea ftntîm în 
curți. Sînt cu toții gospo
dari, dar apa de aci e mai 
bună, vine taman de la o sută 
de metri adincime.

La prima vedere, țăranii 
muncitori din Stnnicolau par 
mohorîți, neprietenoși. Dar, 
din vorbă în vorbă, aproptm- 
du-te de ei, oricare te primeș
te bucuros și te și găzduiește.

Așa am ajuns musafirii lui 
moș Vasile, care nu de mult a 
împlinit 70 de ani. De altfel 
se ține zdravăn moșul. Cosește 
mai abitir declt fiu-său. fapt 
recunoscut chiar și de acesta 
din urmă.

— Și, ziceți că veniți toc
mai de la București ? — între
bă unchiașul. Lungă cale, nu 
zic ba I Poftiți, dezbrăca(i-vă, 
ședeți aci pe laviță I Pune, 
măi fată, pe foc și fă o ratotă 
din vreo 6 ouă, că oamenii or 
fi flămînzit I — se adresă a- 
poi nurorii.

...Un blzîit scurt ne între
rupse discuția. Venea de la di
fuzorul așezat la loc de cinste 
ne perete. Pe o melodie bine 
cunoscută, crainicul anunță 
„Jurnalul satelor". N-a fost 
chip să mai discut cu bătrlnul 
ptnă nu s-a terminat emisiu
nea

— Ei, asta n-am mai cre
zut-o I — spuse în cele din ur
mă moș Vasile, Să ascult eu 
cum vorbește sau cum cîntă 
unul la București ? Și asta toc
mai de unde ? Din casa mea 
de la Stnnicolau, hăt la 500 ki
lometri de București! Zău 
dacă mă dumiresc I la, spune 
cum vine asta ?

Nu știu dacă unchiașul a

înțeles explicația; fapt este 
că n-a mai pus întrebări. în 
schimb, a început să-mi poves
tească despre radioficarea co
munei lor

— La început, au fost puse 
clteva difuzoare — la cămi
nul cultural, la colectivă, la 
alte instituții. Cînd s-a pro
pus oamenilor să-și instaleze 
și ei. unii au fost bucuroși, 
alții dădeau din umeri, mulți 
nu vroiau. „Ne-om duce la 
cămin și-om asculta“. Numai 
că la cămin nu poți merge toa
tă ziua. Mai ai și treburi pe 
acasă. Dar mulți tot n-au 
vrut Ce să vă mai spun, eu 
sînt bătrîn, dar am fost prin
tre primii care și-au pus difu
zor. Acum sînt multe in co
mună. Primii care au ascultat 
la difuzoare au fost copiii. As
cultau la școală și tare mult 
le plăcea.

...Și, deodată, făcînd o 
paranteză, moș Vasile spuse :

— Tare deștept trebuie să 
fie și copilul cela de la „Ra-

LA TRIBUNA : tineri din U. R. S. S., 
R. P. Chineză, India, Finlanda și R.P.R.

La Casa de Cultură a Sindicate
lor s-au întîlnit tineri bucureșteni 
cu prieteni de peste hotare. Obiec
tul întîlnirii — un schimb de pă
reri, de impresii și amintiri des
pre tineretul sovietic, despre Com- 
somol. O asemenea întîlnire este 
firească mai ales acum în zilele 
Săptămînii Mondiale a Tinere
tului...

Urările de bun venit s-au sfîr- 
șit și a început să se depene fi
rul discuțiilor — ca între prie
teni. După cum e obiceiul, oaspe
ții au avut întîietate.

„Comsomolul reunește în rîn- 
durile sale pe cei mai buni tineri 
sovietici. El îi ajută să devină 
oameni de nădejde. Și eu sînt 
comsomolistă, a spus Tatiana Flo- 
rova, preparator la catedra de 
economie politică a Universității 
„C. I. Parhon". Acum însă nu voi 
vorbi ce înseamnă pentru mine 
Comsomolul ci voi povesti cîteva 
fapte ale comsomoliștilor.

Vanea Suslov a terminat odată 
cu mine în 1953 Facultatea de 
economie politică. Era unul din
tre cei mai buni studenți. A fost 
propus pentru aspirantură luînd 
examenul de admitere cu „foarte 
bine“. După un an Comsomolul 
a chemat pe tineri să ajute la 
dezvoltarea agriculturii sovietice. 
Vanea a plecat atunci ca preșe
dinte de colhoz. Și iată 
1956 colhozul condus de 
printre cele din frunte, 
nu este încă totul. El nu 
trerupt munca științifică 
contră, avînd acum un larg cîmp 
de experiență, obține rezultate 
mai bune“.

Tatiana Florova a povestit mai 
departe : „Dacă procedezi ca Sus
lov sau ca Nicolai Șadrin atunci 
ești într-adevăr comsomolist. Șa
drin, pe timp de furtună, a salvat 
pe un tovarăș accidentat. Azi 
numele lui stă alături de cei mai 
vrednici comsomoliști care au în
ființat un sovhoz în ținuturile 
desțelenite“.

Șiu-Ven-de, student în anul II 
al Facultății de filologie ne-a

povestit multe lucruri interesante 
despre tineretul Chinei noi: 
„Cen Liu, de la Uzina de 
stat Diesel din Șanhai, a îmbu
nătățit într-un singur an fabrica* 
rea a 27 piese diferite și a spo
rit producția de 15 ori. Tinerii 
din detașamentul de cercetări 
geologice au lucrat timp de 22 
zile în deșertul Gobi deși nu 
aveau apă, iar muștele și țînțarii 
roiau mereu în jurul lor. Ce i-a 
determinat pe tineri să munceas
că astfel ? Dragostea de patrie* 
Ce i-a ajutat în lupta lor? Exem
plul comsomoliștilor care le-a fost 
viu mereu în minte“.

Iată că acum la tribună se 
află un tînăr blond. De cum îl 
vezi îți dai seama că patria îl 
este în nordul Europei. Vorbește 
Narhi Toiro — finlandez, student 
la Facultatea de construcții din 
București : „Noi am învățat de la 
tinerii sovietici că pentru a fi cu 
adevărat folositori trebuie să în
vățăm, să ne calificăm. Pentru 
aceasta Uniunea Tineretului De
mocrat din Finlanda a inițiat 
cercuri de citit și de studiu. Ea 
luptă de asemenea pentru ca ti
nerii să aibă aceleași drepturi cu 
vîrstnicii. Tinerii noștri nu aș
teaptă pasivi viitorul, ci luptă 
pentru ca el să fie mai fericit“.

A luat cuvîntul și un tînăr din 
patria noastră — Tomescu Ion, 
— student la Facultatea de zia
ristică. „Comsomoliștii muncesc 
acolo unde este mai greu — a 
spus el — construiesc noi orașe 
și sate. Aceasta trebuie să fie 
un îndemn pentru noi, să nu ne 
ferim de greutăți ci să fim prin
tre primii care să luptăm cu ele“«

Și alte fapte din convorbirea 
studenților romîni cu studenții 
străini care învață în R.P.R. au 
venit să întărească convingerea 
că viața și lupta comsomoliștilor 
constituie exemple demne de 
urmat pentru tinerii din întreaga 
lumi.

ANGELA

că în 
el este 

Aceasta 
și-a în- 
ci dinde 

în
de

trat 
întovărășiri agricole 
ființate, mai mult de 
tineri și tinere. Numeroși tineri 
au intrat In noile gospodării co
lective precum și în gospodăriile 
colective și întovărășirile exis
tente. Pentru a convinge pe țăra
nii muncitori de avantajele lu
crării tn comun a pămîntului cu 
mijloace mecanizate aproape 
10.000 de tineri de la sate, co
lectiviști și întovărășiți fruntași, 
învățători, mecanizatori, arată pe 
bază de fapte superioritatea 
muncii în comun.

300 
nou 
3.000

AVRAMESCU

Consfătuirea 
era pe sfîrșite. 
De la masa pre
zidiului secre
tara comitetului 
U.T.M. Ana Io- 
nescu, cuprin
dea cu privirea
întreaga sală. Vorbea un tînăr 
student grec, Hagiathanasie An
drei, despre tara sa, despre ti
neri care trăiesc și luptă în Ci
pru...

...A început dansul. Studenții 
străini — coreenii Co Cion San, 
Ton San Mo și Iun Ben Cil, tî- 
nărul grec Hagiathanasie — au 
format o „periniță“ împreună cu 
tinerii din Ministerul gospodă
riei comunale și industriei 
cale. Se dansează și se rîde.

Veselia este cuvîntul de 
dine. Este doar săptămîna tine
reții.

La o masă tovarășul Pieptea, 
de la comitetul raional U.T.M. 
„Gh. Gheorghiu-Dej", povestește 
unui grup de tineri întîmplări 
hazlii din timpul taberei studen
țești de la Sinaia.

— „La plecare am organizat 
un festival de despărțire în care 
am prezentat un program muzi
cal. Să-l fi văzut pe studentul 
negru Ahmed cîntînd „M-a făcut 
mama oltean"...

Deodată muzica se oprește și

lo-

or-

salemn 
jocului 
fetele bat din palme. Jocul este 
cunoscut șl apreciat. Pe Ioc se 
aleg și jucătorii. Dănălache Ion 
este legat la ochj și cu o foar
fecă în mînă este pus să taie 
din „sfoara cu surprize“ un pa
chet. După o clipă de ezitare el 
taie cu convingere sfoara unui 
pachet voljiminos. înconjurat de 
ceilalți, desface ambalajul. Ciu
dat : în interior un alt ambalaj. 
Răbdător, tînărul desface și pe 
al doilea... Trec cîteva minute 
și în încordarea generală Dănă
lache desface mereu ambalaje, 
unul după altul, din ce în ce mai 
mici. Tnsfîrșit, ultimul. Un ho
hot general de rîs izbucnește în 
grupul tinerilor. Dănălache ține 
în mînă... o cutie de cremă. 
Faptul n-ar avea semnificație 
dacă n-am ști că tînărul este 
vestit printre tovarășii lui prin 
pantofii săi veșnic nelustruiți și 
necurățați. Să fie numai o 
tîmplare ?

N-au contenit rîsetele și un alt 
joc se anunță : concursul 
răspunsuri. Tinerii primesc bile
te cu întrebări și cel ce dă răs-

se anunță deschiderea 
„cu foarfecă“. Băieții și

punsul exact 
primește un pa
chet cu sur» 
prize.

Din nou la 
dans. Dar pere
chile de dansa
tori n-au liniș- 
dansator 

un ghiveci 
flori. E|

pe

în-

de

te. Apare un 
parteneră cu 
luminos de 
prietenește pe umăr 
din dansatori, îi oferă politicos 
ghiveciul și-l ia In schimb fata. 
Jocul continuă pînă cînd muzica 
se pierde în zarva iscată de un 
alt joc de societate Un tînăr 
— și de data aceasta poznașul 
Dănălache — este legat la ochi 
avînd în față, așezate, ca porțile 
de slalom, pe parchet cîteva sti
cle. El trebuie să treacă printre 
ele fără a lovi vreuna. Tînărul 
pornește șovăind, dar este aju
tat de „prieteni" ce-i șoptesc : 
„mai la dreapta“... încet, ridică 
sus piciorul...“ Emoțiile celui le
gat la ochi sînt răsplătite. N-a 
lovit încă nici una. Dar de ce 
rîd cu hohote toți tinerii din 
sală ? Ah, am uitat să vă spun : 
sticlele fuseseră ridicate cu mult 
înainte și deci...

In mijlocul tinerilor, studenții 
străini rîd, petrec și dansează. 
Simt că sînt între prieteni.

Noaptea a pus de mult stă- 
pînire pe oraș. Dar cine se gîn- 
dește la plecare ?

G. PETRE

fără 
vo- 

bate 
unul

ani o fidio Țepeluș" ! Cîți 
avîna ?

După ce-l explic 
chiar copil, parcă tot 
să creadă...

— Și, așa cum 
continuă moșul, văztnd copiii 
că-i frumos să asculți la difu
zor, au început să se țină de 
capul părinților. Cu rugăminți, 
cu plinsete, dar tot nu s-au 
dat bătuți. Astăzi sînt in co
mună peste 300 difuzoare. Ele 
ne învață multe lucruri cu fo
los. Eu, de pildă, am aflat 
ieri dimineață cum se face ia- 
rovizarea cartofilor și acum 
mă bate gîndul cum să-mi fac 
rost de niște scînduri ca 
să-mi pregătesc și eu cartofii 
de sămtnță pentru primăvară.

— Dar scîndurile pot fi în
locuite cu o leasă din nuiele 
șl asta nici nu costă bani. Pu
țină muncă și gata I — inter
vin eu.

— Da, ai dreptate! La asta 
nu m-am gîndit. Și continuă :

că nu-i 
nu-i vine

spuneam,

— Dar, vezi... Ctnd mergi 
la București, poate tot ar 
fi bine să vorbești cu tovarășii 
de la radio. Spune-le, rogu-te, 
și un păs al meu. Ts bune lu
crurile ce ni le spun. Și ctn- 
tecele ne plac. Dar ctnd ne 
dau nouă, țăranilor, sfaturi In 
lucrarea pămtntului sau creș
terea vitelor, am vrea să le 
auzim mai pe înțelesul nostru, 
rostite mai rar, ca să putem 
pricepe mai bine.

— Asta nu-i greu, unchia- 
șuie.

— Șl mai am un păs... dar 
m-a cam luat gura pe dina
inte și poate vreți să t'ă cul
cați. Vezi dumneata, noi iar
na cam prin jurul casei ne pe
trecem vremea. Dar nici n-a
pucă să iasă bine colțul ierbii, 
că omul a și plecat la muncă, 
dis-de-dimineață ptnă seara 
ttrziu. Tare-mi pare rău să 
mă despart de cutia asta is
teață. Nu știu cum aș face s-o 
iau cu mine la ctmp. Lingă ea,

parcă-s mai ttnăr, mai ales 
ctnd doinește Maria Tănase !

...în cameră era întuneric. 
Difuzorul își încheia misiu
nea pentru încă o zi. Trecuse 
de miezul nopții. în mintea 
mea dăinulau crîmpeie din 
viața nouă a acestei comune. 
Vedeam aevea pe copiii din 
Stnnicolau care au desfășurat 
cu părinții o bună muncă de 
agitație pentru radioficare, pe 
moșul acesta de 70 de ani și 
pe atîția alți țărani de aici 
pentru care difuzorul a adus 
o lume nouă, o lumină nouă, 
necunoscute de ei înainte.

— Lasă, moș Vasile, nu te 
necăji. La vară, emisiunile de 
seară pentru sate se vor trans
mite în orele ctnd vă veți în
toarce de la muncă. Și va veni 
și vremea ctnd veți putea as
culta emisiunea nu numai a- 
casă, ci chiar și tn luncă.

I. GAVREA

-f
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CARIOCA

Carnavalul cu toate ale lui nebunii, 
Armăsar ce își rupe căpăstrirn avînt, 
Ș’ arhanghel de patima lui tulburat, 
Ati aflat despre aceste vreodat’ ?

O, jazzul ce străpunge noaptea 
Ca un pumnal în ritm de stacato... 
Stînd în cafenea încep să visez. 
/Și gînduri mă-nconjoară și plîng./

Unde al vostru plîns nimeni mrl svîntă. 
Și săracul e fără apărare,
Fugind de capcanele ce i se-ntind.
Unde te spînzură pentru un fleac.

*) 
genii

Auzit-ați de mîndre saloane
Unde floarea orașelor noastre s-adună ? 
Noblefea lui aici se-ntîlnește, 
Ați aflat despre aceste vreodat’ ?

Eu despre un alt Rio vreau să vă spun: 
Despre un Rio de Janeiro.
Unde doar cerul ne este adăpost,
Oraș gol de aur, plin de foame și frig. -

Vi s_a spus cum ne-ncinge-alcoolu-n văpăi, 
Cum ne mistuie dragostea trupul, 
Și cum setea de viată ne-omoară, 
Despre aceste aflat-ați vreodat’ ?

Vi s-a spus despre Rio vreodat’ ?,
Despre golful său Corcovadd, 
Despre vara-i fierbinte și roadele ei, 
Despre toate aflat-ati vreodat’ ?

Da, gîndul mi-1 duc la Favella*) 
Mocirlă în care putrezește viața, 
Ochi mohorît cu priviri ce pîndesc. 
/ Gînduri

Nicolas Guillen
poet Cuban

Auzit-ați
In inima
Un pumnal otrăvit.
De Rio peste care tîrziul coboară...

In roniînește de ȘTEFAN BITAN
Favella — cartier muncitoresc din Rio, unde trăiesc indi-

de Rio, 
căruia stă înfipt

t

mă inundă și stele pălesc !

W/Wz
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Reprezentant strălucit al 
dei de scriitori pașoptiști, 
șindu-i însă pe cei mai

UNUL CARE CÎNTA
S)1a 11

8 1 ■

.1

75 ani de la moartea lui Cezar

Exemplul unui scriitor
pleia- 
depă- 

t____  _ rriulți
dintre aceștia printr-o poziție mai 
radicală, de răzvrătit și de tribun, 
Cezar Bolliac se apropie în această 
privință de Bălcescu — care re
prezenta gîndirea cea mai înain
tată a generației de la 1848. Lu- 
înd parte la toate acțiunile cultu
rale și politice dintre 1830—1848, 
Bolliac a desfășurat o susținută 
activitate de agitator împotriva 
rînduielilor feudale din Țara Ro
mînească, fiind arestat și con
damnat la închisoare în multe 
rînduri. In timpul revoluției de la 
1848, e unul din conducătorii de 
frunte, iar apoi unul din cei pa
tru secretari ai guvernului pro
vizoriu alături de Bălcescu, pre
zident al clubului Junimii și 
membru a] comisiei pentru eman
ciparea țiganilor pe care-i elibe
rează prin bilete semnate de dîn- 
sul. Cînd guvernul revoluționar 
este arestat datorită acțiunii tră
dătoare a generalului Odobescu, 
Bolliac participă la eliberarea lui 
împreună cu mulțimea avînd în 
frunte pe Ana Ipătescu. Refugiat 
în Ardeal după înfrîngerea revo
luției muntene, Bolliac duce în 
coloanele ziarului său Expatria
tul o bogată activitate publicisti
că în favoarea revoluției. întors 
în țară în 1857, după 9 ani de 
exil, Bolliac va desfășură pînă la 
sfîrșitul vieții sale — 26 martie 
1881 — o susținută activitate 
gazetărească, vădind o atitudine 
de astă dată mai moderată, dar

cetățean
In vara trecută, am stat cîteva 

tierul C., cînd lucrările erau 
ceput. Șantierul se întindea la

Seri vesele 
cu circul din Varșovia

Spectacolul pe care ni-l oferă 
colectivul Circului de Stat nr. 1 
din Varșovia, nu conține aproape 
nimic senzațional, cu totul ieșit 
din comun. Ceea ce se face re
marcat insă la fiecare număr al 
reprezentafiei este înalta cali
tate a interpretării, pregătirea, 
cît și străduinfa artiștilor polo
nezi de circ de a oferi un diver
tisment plăcut, o demonstrație 
de curaj și agilitate de înaltă cla
să Dorința de a îmbina aceste 
două lucruri a reieșit destul de 
limpede în efectul real'zat la mai 
multe numere de gimnastică și 
atletism cînd executan(ii și-au 
prins centuri cu becuri, dînd po
sibilitatea 
întuneric 
celor mai 
au plăcut 
mărul de 
Madejas în triplul trapez, 
patru- Barley în exercițiile la 
bare. O menfiune cu totul specia
lă merită acrobata Milicz care a 
dovedit o agilitate uluitoare.

distinctă a

să se urmărească pe 
pitorescul exercițiilor 
grele. Tocmai de aceea 
atlt trio Lottis in nu- 
patinaj cu rotile, trio 

cet

prea 
im- 

oînd 
și a 
tra-

O altă trăsătură 
acestei premiere ni se pare a fi 
ingeniozitatea. Artiștii polonezi 
au dovedit p frămîntar-e crea
toare pentru îmbogățirea nume
relor cu tot felul de amănunte 
hazlii și atractive, căutînd să 
aducă de fiecare dată ceva nou. 
Așa este, de pildă, meciul de 
fotbal cu dini al lui duo 
Muszynski ce provoacă neîntre
ruptele explozii de rîs ale spec
tatorilor, așa sînt caii călăriți de 
dini ai Măriei Muszynska și urșii 
lui Wawrzyniak care execută tot 
felul de acrobații cu o naturaleță 
uluitoare (merg pînă și pe mo
tocicletă) dovedind un dresaj la 
un înalt nivel, așa sînt armă
sarii arabi ai lui Basta Piotr 
care dansează cu grafie polca.

Am vrea să insistăm pu(in a- 
supra elementului comic în acest 
spectacol, nu numai pentru cali
tatea lui, ci și ca o critică indi
rectă la adresa felului cum se 
realizează momentele vesele în 
circul nostru. Observăm, în pri
mul rînd, că umorul practicat de 
artiștii polonezi este adevăratul 
umor de circ și nu un comic 
oarecare de estradă transplantat 
artificial pe arenă: scheciuri, 
scenete etc. (fără a mai discuta 
despre calitatea acestora care de 
multe ori este foarte scăzută la 
noi). Acest umor are ceva de 
farsă, are o anumită nuanfă de 
grotesc și este îmbinat cu acro
bație, într-un cuvînt e vorba de 
clovnerie autentică. Așa este, de 
pildă, dansul cu manechinele 
care provoacă ilaritatea spectato
rilor prin caraghiosllcul mișcări
lor mecanice, rigide ale acestora 
deși publicul descoperă mult mai 
tîrziu că e vorba doar de niște 
păpuși de mărime omenească. Așa 
este sceneta mimică în care jo
benul unuia dintre clovni ia foc 
și vine pompierul, se suie pe o 
scară și începe să-l stingă cu o 
stropitoare de grădină.

Cel mai important ni se pare 
a fi faptul că fiecare dintre clovni 
aduce un anumit specific 
umor, nu se mulțumește să 
pete genul celorlalți.

Iată doar cîteva calități 
oaspeților noștri care concurează 
în a ne oferi un spectacol deose
bit de plăcut și reconfortant din 
care au de profitat atlt publicul 
cit și confrafii de la Circul 
Stat din București.

ma- 
sens 
: a- 
fața 
„O,

O poetă a
Magdei Isanos îi era teamă de 

toamnă. Ar fi vrut-o numai ano
timp al culesului, al roadelor îm
plinite, fără tristețe, fără putre
zire. Privea cu ură toamna fti- 
zicilor, rece și dezolantă. Se în
grozea de apropierea ei : „Nici 
o frunză nu se clatină sus. / Ci
ne ți-a spus că-i toamnă, cine 
ți-a spus ? / In fructe dimineaț- 
am văzut / luciul morții, zimbe- 
tul ei temut“. Magdei Isanos îi 
era teamă de toamnă. O alunga: 
„Nu vă scuturați, florilor. / As- 
cultați-mă bine, surorilor. / Toa- 
mna-i departe“.

Toamna nu era departe. Noiem
brie al lui 1944 a venit să usuce 
cu suflarea lui rece florile 
plăpînde. Magda Isanos nu 
plinise încă treizeci de ani. 
ne-a părăsit. A murit tînără 
rămas tînără, ca o prezență
gică în mijlocul tinerei generații 
de poeți de astăzi și de mîine, 
mereu tînără, mereu printre ti
neri. A fost o poetă a tinereții. 
Conștiința că boala necruțătoare 
o va răpune în cele din urmă nu 
i-a întunecat tinereațea; i-a 
turizat-o numai, i-a dat un 
mai adine, un sens simbolic 
cela al rezistenței eroice în 
morții, al credinței în viață,
nu-i adevărat c-am să mor în cu
rînd !*' exclamă 
ră ingenuu, ca o fată tînără și 
plină de viață : 
ca pn copil în 
plină de un superb dramatism, e 
netă, categorică ; „necruțătoare“ 
o numește ea. E o bucurie în ciu
da morții și mai presus de 
moarte. Oricît de mare, oricît 
de certă ar fi primejdia, oamenii 
tineri nu pot crede niciodată cu 
convingere într-o moarte apropia
tă ; nu o pot crede în chip firesc, 
organic, așa cum florile de pri
măvară nu pot să conceapă ge
rul iernii. Magda Isanos nu cre
dea că o să piară, pentru că era 
tînără. Totul spunea că săvîrșirea 
ei dintre cei și dintre cele vii e 
cu neputință. Ea exista și se re
cunoștea în fiecare om, trăia și 
se oglindea în fiecare iaz, se le
găna în fiecare floare. Atîta vre
me cît aveau să dăinuie toate 
acestea, cum putea ea pieri ? 
„Buzele mele șopteau : voi muri ! 
/ Dar pe fiecare mare aveam o 
corabie". Pe chipul frumos al 
poetei, fără știrea ei, nevăzute 
pentru ea, pluteau totuși umbrele 
morții ; cu atît mai vii luminau 
ochii, ca un surîs

De unde venea lumina acestui 
surîs ? Dintr-o mare iubire de oa
meni, fără îndoială, dar nu numai 
din atît. Venea din speranța că 
oamenii, în ciuda tuturor mala
diilor umane sau sociale, își vor 
zidi —. poate după săvîrșirea po
etei, poate încă în timpul vieții 
ei — un trai așa cum îl visa și

★) Magda Isanos: „Versuri", 
cu o prefa(ă de Veronica Porum- 
bacu, E.S.P.L.A.

poeta și se bucu-

„Mă scaid în zi 
rîu". Bucuria ei,

tinerețiis)
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așa cum îl simțea apropiindu-se: 
„Peste cîmpiile viitoare / Vor 
străluci curcubee mai falnice, / 
Cîntece și petrecere va fi / Semă
natul și seceratul / Acelor cîm- 
pii".

Poeta spera în aceasta zi de 
mîine. Ea voia să trăiască și 
credea că o să trăiască pentru a 
se împărtăși din frumusețile ei. 
Era gata să facă orice pentru 
a-și ști nădejdile împlinite : 
„Iată : Dacă-aș ști că murind eu 
/ Ați porni mai degrabă, pumna- 
lu-i gata. / Oameni, dați-mi 
drapelul 1“

Nu știa precis care sînt culmile 
spre c<re trebuie să-i ducă pe oa
meni, în care pisc trebuie să-n- 
figă drapelul, dar avea încredere 
in inima ei, care nu putea s-o 
înșele. Știa că vor fi de dus bă
tălii grele. Nu se temea. Știa de 
asemenea că va avea de luptat cu 
balaurul care „tolănit pe diva 
nuri de mătasă“ stăpînește como
rile țării. Ii dădea putere con; 
știința că nu avea să fie singură 
in această luptă, îi presimțea pe 
cei ce vor veni, pentru a declan
șa marile energii ale poporului ; 
îi prevestea pe eliberatori: 
gații i-așteaptă gemînd. / Săra
cii — cîntînd". *" 
alegea pe cei săraci și năpăs- 
tuiți pentru a-și uni suferința 
cu suferințele lor. Și suferința ei 
se topea în suferința celorlalți, 
devenea o parte din suferința u- 
manității. Se gîndea din ce în ce 
mai rar la moartea ei; intona 
elogii la moartea eroilor popu
lari, îi întovărășea pe drumurile 
lor de luptă. Ca o soție sau mai 
degrabă ca o mamă, ea, poate 
singura dintre poetele noastre 
care nu a cîntat sentimentul ma
ternității, învelește în pînze de in 
pe luptătorii adormiți, le alină 
durerile, se roagă să nu mai fie 
vărsat în războaie sîngele oame
nilor, înalță un apel patetic că
tre bărbatul ei, minat să lupte 
pentru o cauză nedreaptă, „în 
mijlocul lumii care se cutremură / 
și se preface“. Poeziile ei ne dă
ruie simplu, fără emfază, ima
ginea plină de frumusețe a unei 
femei cu sufletul curat și lumi
nos ; în anii ultimului război 
această femeie a ridicat o frunte 
tînără și albă în fața morții care 
năvălea de pretutindeni. De frun
tea ei tînără și albă moartea s-a 
temut. Era o frunte de luptător. 
Iar moartea, pe luptători nu în
drăznește să-i înfrunte din față.

Magdei Isanos îi era teamă de 
toamnă. Ea cînta primăvara și, 
dăruindu-se oamenilor, se dăruia 
primăverii. Oamenii epocii noas
tre au luat-o în drumul lor spre 
primăvara comunismului și pe 
Magda Isanos. De pe fața poetei 
au pierit pentru totdeauna um
brele toamnei. Lumina ochilor, 
ca un surîs, i s-a revărsat în
treagă pe chip.

FLORIN MUGUR

„Bo-

Dintre oameni, îi

militînd cu consecvență pentru 
idei democratice.

Bolliac este cunoscut și apre
ciat ca primul poet social al nos
tru. Poetul a scris și drame, care 
însă nu s-au păstrat, una din ele 
Matilda, fiind reprezentată cu 
succes la 1836. Debutul său ca 
poet — volumul de poezii Medi
tații apărute la 1835 — stă sub 
semnul unui romantism sumbru, 
cețos. Bolliac se eliberează însă 
curînd de concepțiile pesimiste, 
în centrul poeziei sale făcîndu-și 
loc o tematică socială, legată de 
marile probleme ale timpului. Su
ferințele țărănimii iobage, a țiga
nilor robi, combaterea luxului, a 
risipei și a corupției morale a 
stăpînilor care țin în întuneric 
și suferință poporul, sînt temele 
care revin cu consecvență în 
multe din poeziile sale, ca de pil
dă : Carnavalul, Sila, Fata de 
boier și fata de țigan, Țiganul 
vîndut, Muncitorul etc., poezii 
care nu se ridică insă pînă la o 
atitudine ferm revoluționară, poe
tul apelînd, în numele frățietății 
creștine, la mila celor atotputer
nici. Concepția sa se maturizează 
însă treptat odată cu apropierea 
revoluției. După 1842, întîlnim în 
creația iui Bolliac poezii ca : E- 
pistola, Cîntec oltenesc, Clăcașul, 
în care prezentarea stării 
în care trăia țărănimea 
este însoțită de 
voltă. In Epistola, de pildă, poe
tul conchide că „pentru un boier 
nu e altă îndreptare decît un Ro- 
bespier“, iar în Clăcașul, iobagul, 
ajuns la capătul răbdării și al 
suferințelor, se decide să-și cu
cerească prin luptă dreptul.

Foarte importante sînt artico
lele literare ale lui Bolliac, care 
vorbesc despre rostul și menirea 
poeziei: Către scriitorii 
Răspuns . la articolul Poezia, 
mai ales studiul său Poezia, pu
blicat ca prefață la volumul de 
poezii din 1847, studiu care, cu 
toată stîngăcia și caracterul naiv 
al unor idei

grele 
iobagă 

îndemn la re-

noștri, 
Ș>

formulate, dovedește

autorului 
poeziei.

o atitudine înaintată a 
în problema rolului 
„Este timpul — spune Bolliac — 
ca poezia să se ocupe să puie în 
mișcare toate resorturile sale la 
o prefacere întreagă, la o refor
mă totală_de conștiință : schim
barea tuturor ideilor ce a avut 
pînă acum și are astăzi omul 
despre lume. Să cerceteze cu de- 
amănuntul izvoarele inegalității 
în societate și să nimicească toa
te formele și reformele sociale, 
politice și religioase, prefăcînd 
acea iubire numai teoretică de li
bertate și egalitate în libertate și 
egalitate practică și actuală“.

Rînduri’.e acestea scrise de Bol
liac acum 90 de ani, sînt 
deosebit de actuale și, gîndindu- 
ne la discuțiile de la Conferința 
pe țară a tinerilor scriitori care 
s-a încheiat zilele trecute, ele 
au astăzi semnificația unui me
saj, venit peste decenii de la un 
strălucit înaintaș : „O, juni poeți 
romîni 1 Nu vă lăsați a vă încre
dința că poezia nu este alt decît 
a spune frunză verde, că politica 
este un venin omorîtor al vieții. 
Misiunea poeziei este de a întări 
sufletele prin pictura patimilor, 
mizeriilor și măririlor umanită
ții, de a înălța adevărul, drepta
tea, de a înobida libertatea, de a 
se coborî în inima poporului... de 
a-i da curaj și energie, de a cere 
progresul, de a lupta spre a îm
pinge neamul omenesc către ur
site mai ferice... Amar acelora 
care deturnă poezia din calea ei 
și vor s-o facă instrument al 
moleciunii sufletelor, al deprava- 
țiunii animei I Aceea nu și.au cu
noscut misiunea lor“. Atitudinea 
cetățenească a operei literare și 
publicistice a lui Cezar Bolliac, 
cel care, după cum spunea Emi- 
nescu „cîntă iobagul și-a lui lan
țuri de aramă“ este o pildă în- 
suflețitoare de patriotism și 
dragoste față de popor pentru 
toți tinerii noștri.

D. PACURARIU

zile pe șan- 
abia la în- 

marginea 
unei păduri, pe o distanță de vreo 12 km. Pînă 
în satul cel mai apropiat aveai de mers cîteva 
ceasuri bune. La un capăt al șantierului, în 
miez de pădure, lucra o echipă de 6 băiețandri. 
O zi, două, ei își spuseră vrute și nevrute. Un 
lungan tuciuriu și oacheș, socotindu-se mai um
blat prin lume, se înverșuna în a povesti în- 
tîmplări de-ale lui cu oameni de seamă. „Pe 
aia cu ministrul o știți ?“... Eram la Bicaz și 
vine ministrul la noi. Aud că discută cu unul, 
cu altul și într-o zi se oprește în fața mea : 
„tovarășe Frîncu, ce părere ai, cum să așezăm 
macaraua ? Așa sau așa“... (și lunganul gesti
cula, înf ierbîntat) „Așa, tovarășe ministru!“. 
„Mă] tu minți, că nici n-ai fost la Bicaz“.., 
„Eu ? — sărea Frîncu. Gata, nu vă mai poves 
tesc nimic“. Peste vreun ceas, cerea cuiva o ți
gară și întreba : „Pe aia cu primul secretar o 
știți ?“. Ceilalți povesteau de pe-acasă, cu nos
talgie. Numai șeful echipei, un băiețandru sub
țirel și sfios, tăcea zile întregi, iar dacă-l în
trebai la ce se gîndește, ridica din umeri : 
„Așa... stau și eu“ — și tăcea mai departe

După o săptămînă, băieții băgară de seamă 
că n-au ce sâ-și mai spună, dar pe nesimțite se 
îngrijorară de șeful echipei. „Savule, ce ai ?“. 
El ridica din umeri. „Așa... stau și eu 1“. „Și 
dacă vrea să plece? — se întrebau ceilalți. 
Nu-i el prost, de pomană... Dacă-i pe-așa, ple
căm și noi, că n-am crescut în pădure, cu săi 
bătăciunile“. Lucrau în silă, cu gîndul aiurea. îl 
pîndeau pe Savu, ho-tărîți ca în clipa cînd o vrea 
să-și ia valea, să-l urrneze. Intr-o seară, se 
dezlănțui furtună și baraca în care locuiau se 
umplu de apă. Asta-i întrista de tot. Indemnîn- 
du-se unul pe altul, băieții se pregătiră dc 
drum. „Nu, asta nu se poate, se îngrozi șeful 
echipei. Trebuie să terminăm aici“. „Taci, măi, 
ușă de biserică, parcă 
„Eu ? Nu. eu nu...“.

„Atunci de ce arăți 
„Așa... mi-i dor și mie

tu

de pe altă lume?“ 
cine mi-i dor“... și

ca
,,.-lșa... 1111-1 uvi ț>l „XIV de vine mi-i UUI ... 
Savu se propti în ușă, hotărît să-i oprească.

Tîrziu. băieții se potoliră, dar păreau și mai 
abătuți. Frîncu, lunganul tuciuriu, se ascunse 
sub pătură și, oftînd, începu să scrie, el știa 
cui. „Hai să cîntăm, zise careva, să treacă urî- 
tul. Savule, dă-i drumul". „Nu, se apără șeful 
echipei, asta nu, că eu miorlăi urît de tot“. 
Băieții voiau să se înveselească — și asta-i 
ațîță. „Savule, trebuie să cînți“. „Nu, se rugă 
el, asta nu. Uite, dacă vreți, mă sui pe baracă 
și cînt cucurigu. Bine ? Fac orice“. „Nu, Savule, 
trebuie să cînți“.. Neavînd încotro, Savu își 
călca pe inimă. Cînta așa de fals încît ceilalți 
rîdeau cu lacrimi. „încă un cîntec... încă... și

M O Ș

încă o inifiativă în sprijinul 
iubitorilor de muzică

MIRCEA ANDREI

Un aspect din timpul spectacolului
,,Scìntela tineretului“

Pag. 2-a 24 martie 1956

Caiete-program de la concertele 
Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu“... Unul poartă titlul „Ca
iet program al ciclului de con
certe Beethoven“, pe coperta „în 
stil“ a celuilalt stă scris : „W. A. 
Mozart“, pe prima pagină a al
tuia se află un portret al lui Jo- 
hann Sebastian Bach. 
monografii, de variate 
uni, puse la îndemîna 
de concerte de către 
Filarmonicii.

După un succint portret al lui 
Beethoven, E. Pricope ne pre
zintă cu competență unele dintre 
lucrările cele mai de seamă ale 
genialului compozitor, făcînd în 
același timp referiri la istoria 
unor forme muzicale ca uvertura 
și simfonia. Rigurozitatea știin
țifică în prezentarea tematică a 
lucrărilor se îmbină și cu o în
cercare de a evoca în cuvinte, 
fără vulgarizări, ideea poetică de 
bază a creațiilor analizate, con
ținutul lor ideo-emoțional. Acolo 
unde există cele mai mici indica
ții programatice date de compo
zitor, E. Pricope le împărtășește 
auditoriului ajutîndu-i astfel să- 
și contureze mai ușor imaginea 
despre acel conținut de viață, de 
idei, de sentimente pe care a

Sînt trei 
dimensi- 

amatorilor 
lectoratul

înfățișate apoi într-o formă so
bră dar atrăgătoare, faptele de 
demult fiind animate de discuta
rea lor în lumina problemelor 
mai generale ale culturii muzi
cale a vremii șl ale individualită
ții creatoare a lui Bach. Apoi, se 
analizează cu seriozitate „Missa 
în si monor“, autorul tinzînd să-1 
ajute pe ascultător să înțeleagă 
nu numai construcția acestei mo
numentale capodopere ci și fon
dul ei umanist.

Caietul-program scos cu prile
jul bicentenarului nașterii lui 
Mozart are proporțiile unui ade
vărat volum.

Scris „cu condei“ el se parcur
ge ușor, dîndu-ți în general o i- 
magine justă a vieții și persona
lității lui Mozart. Autorul ei se 
ridică împotriva interpretărilor 
superficiale, salonarde, anti-isto- 
rice ale muzicii Iui Mozart și 
subliniază conținutul ei uman 
răscolitor. V. Cristian îl situează 
pe Mozart. în epoca în care a 
trăit, făcînd incursiuni și în do
meniul vieții literare din 
vreme.

După această introducere 
caracter general, autorul 
pănă încet firul p

acea

cu 
dea- 

povestirii 
vieții lui Mozart. Fără a reliefa 

vrut să-] înfățișeze compozitorul în primul rînd elementele senza. 
(de ex : simfqniile III, V, VI sau 
uverturile).

In caietul-program scos cu pri
lejul primei audiții a Missei în 
si minor de J. S. Bach, E. Prico- 
pe prezintă foarte pe scurt cîteva 
aspecte ale înțelegerii contempo
rane a personalității lui Bach și 
ale interpretării muzicii sale. Via
ța și creația lui Bach ne sînt

ționale (de care viața lui Mo
zart nu a fost lipsită), el caută 
să prezinte acele fapte care să 
îngăduie explicarea procesului de 
maturizare 
Cunoaștem 
minune în lume, dar și 
învățămintele pe care 
din călătoriile sale din
me, Aflăm elemente de anecdotică

al
succesele

compozitorului, 
copilului- 
unele din 
le-a tras
acea vre-

De curînd, am revăzut locurile copilăriei 
și astfel am aflat de moartea bătrînei 

crîșmărițe Vronea. Mi-o amintesc îndoită ca o 
seceră, cu obrajii scobiți și buza de jos lăsată. 
Oamenii spuneau că are atîția bani încît ar pu
tea să cumpere un sat întreg. Vronea purta ba
nii în sîn, într-o pungă mare, din piele de mie! 
Copii nu avea, dar luase pe lîngă ea un nepot 
slăbănog, pe Ilisîie. Un an. doi, cît era încă băie
țandru, Ilisîie păștea vacile și se ducea la școa
lă. Vronea își pusese în gînd să-1 lase moște
nitor și ’ 
trebuie să 
trimis să 
zicînd că 
greutățile 
pînă cînd 
și alerga în tîrg, să le vîndă. Cînd se întorcea, 
Vronea îl bătea măr, să-i știe de frică și să 
n-ascundă vreun leu. Cu vremea, Ilisîie a prins 
gust de avere și se ruga să crape bătrîna, ca 
să rămînă stăpîn. Odată s-au țigănit rău de 
tot pentru niște cuie de potcovit, pe care Ilisîie 
le vînduse fără știrea ei, oprind banii. Vrajba 
s-a încins, aprigă și Vronea a sărit să-i a- 
puce grumazul. Atunci el, pierzîndu-și mințile 
a pleznit-o peste față cu o sticlă de lam 
pă. Noaptea întreagă Vronea s-a tăvălit prin 
crîșmă, încercînd să-și scoată cioburile din ochi. 
Ilisîie n-a vrut s-o ducă la doctor și bătrîna a 
căpătat albeață. După întîmplarea asta crîșma 
a trecut pe numele lui. In trei ani, a ridicat două 
rînduri de case și s-a îngrășat de nu i se mai 
vedeau ochii.

In patru zeci și cinci, fiind foamete în sat, 
s-a gîndit să-și sporească averea. Intr-o zi — 
de unde, de ne unde — a adus jumătate de va
gon de făină mucegăită. Oamenii n-au mai în
trebat dacă-i bună ori nu, că-i seca foamea. Au 
dat pentru ea vite și pămînt. Apoi, mai toți au 
bolit între viață și moarte. Ilisîie a fost închis 
trei ani. Cînd s-a întors, avea umerii căzuți și 
ochi sălbatici...

Vronea îl simți în casă abia după cîteva zile, 
întinse mîinile în gol și întrebă : „Ai venit, Ili- 
sîie ? Tu ești ?“ El se feri și nu răspunse. Vro
nea rămase cocoțată în pat, ca o buhă și nu 
mai întrebă nimic. Cu toate astea, știa ce se 
întîmplă în casă. îndată ce nu-1 mai simțea pe 
Ilisîie, cobora din pat și pipăia toate, pe rînd. 
Mai întîi se ducea la oale și gusta din mînca- 
rea rămasă. „A avut lapte și plăcinte și mie nu 
mi-a dat”... Odată, cotrobăind prin ladă, găsi 
niște sandale din hîrtie presată, din acelea pen
tru morți. Pricepînd că Ilisîie le cumpărase 
pentru ea, țipă, scoasă din minți, apoi zvîrli 
sandalele în sobă. „Așa să arzi tu la talpa ia
dului, cum ard astea”... De atunci, în fiecare zi, 
Vronea îl blestema într-una.

într-o zi i-a spus: „Ilisîie, tu 
înveți cum se face banu”. Seara l-a 

fure găini. El a plîns cu sughițuri, 
nu-i hoț, dar Vronea l-a învinețit cu 
de la cîntar. Azi așa, mîine mai rău 
Ilisîie s-a dat pe brazdă. Fura găini

încă... Băieții adormiră istoviți de atîta rîs. Era 
prima seară veselă de cînd veniseră pe șantier.

A doua zi, păreau înviorați. „Savule, cîntă“. 
Flăcăul își aduse aminte cìntecele din sat și 
nu se mai sfii, iar băieții, ascultîndu-1, mureau 
de rîs. „Bine că rîdeți, gîndea Savu. Nu mi-i 
ciudă... Acuma sînteți ai mei“... Se duse la con
ducerea șantierului și după vreo două cea
suri de harță, puse mîna pe un acordeon și 
niște fluiere. Seara, cînd se întoarse la baracă, 
cìnta cu o veselie fără seamăn, apoi se încinse 
o horă. Pe nesimțite, băieții se legară de Savu 
și, cînd 1] se părea că-i puțin îngîndurat, se ne
linișteau. „Savule, ce-i cu tine ?“. El își reve
nea brusc. „Eu ? N-am nimic... Ascultați“ — și 
cînta așa de fals, de rîdeau și lemnele-n pă
dure...

Intr-o zi, Frîncu cel tuciuriu îl întrebă, în 
taină: „Tot ți-e dor?“..... Și mai tare“... „Și mie,
zise Frîncu. Savule tu te însori ?“..... Mă însor...
Aștept să vie și ea, aici... I-am scris de trei ori 
și am chemat-o“......Și eu... îngînă Frîncu, apoi
o întoarse repede . auzi Savule, aia cu minis
trul nu-i adevărată... Nici cu primul secretar... 
Ei, Savule. hai să cîntăm, amîndoi“...

Savu pregăti un mic festival, la care erau 
invitați și alți brigadieri. Toți se învoiră, numai 
să cìnte și el..... Nici vorbă, cîni două ceasuri in
șir“... Sîmbătă seara baraca fu transformată în 
sală de spectacol. Savu scoase din cufăr un 
costum național, cu gîndul să-l îmbrace. Toc
mai atunci, careva îi aduse o scrisoare. El citi 
un rînd, apoi altul și îngălbeni. Logodnica îi 
scria că îl lasă și se mărită cu cine vrea... A 
doua zi avea nunta... Savu căzu pe pat, ca un 
butuc. „Trebuie să plec acum, s-o văd numai 
o clipită și să-i spun că nu pot trăi fără ea... 
Atît... Poate că totuși“. Atunci se iscă hărmă
laie „Savule, hai. că încenem 1“. El se uită la 
băieți ca de pe altă lume. Nu, eu nu pot“..... Da.
ce-i cu tine ? Trebuie să cînți ?“. „Nu, acuma 
nu pot“...

Băieții erau neliniștiți și parcă înciudați, Pri 
vindu-i, șeful de echipă se simți vinovat, dar 
ii era cu neputință să cìnte.

— „Savule, cînți ? Nu ? Nu vrei ? Atunci să-l 
ia dracu de festival. Hai la culcare 1“.

— Nu, eu nu pot, 
tească.

— Măi, haideți să-1 
zise Frîncu.

Băieții se hotărîră 
mîini, doi de picioare. . Nu. nu pot“ Văzînd că 
nu-1 iartă. Savu scoase scrisoarea, apoi izbucni 
în plîns. Frîncu vru să citească cu glas tare, 
dar se opri îndată. Scrisoarea trecu din mînă 
în mînă...

Pe la miezul nopții, băieții îl conduseră la 
gară, șaisprezece kilometri pe jos.

încercă Savu să-i

ducem cu forța pe

brusc și-l apucară

liniș-

scenă.

doi de

y

>'

>
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Ilisîie blestema lumea și-ar ff vrut s-o rupă-n 

dinți. Crîșma s-a dus, celelalte-s pe ducă. Cău- 
tînd o scăpare, se apucă de negoț pe sub m'nă. 
Avea oameni prin sate, care-i dădeau grîu și 
vinars să vîndă. Trăgea nădejde să adune bani 
— și cînd s-o nimeri bine, să deschidă crîșmă 
într-un orășel, unde nu-1 știe nimeni. Așa o duse 
cîteva luni. Intr-o zi de tîrg se învîrti printre 
oameni și puse ochii pe unul care vînduse boii. 
Seara îl pîndi în pădure și se repezi, turbat. 
Omul țipă de răsună pădurea și atunci se au
ziră glasuri pe^ aproape. Ilisîie își ridică haina 
în cap și scăpă cu fuga. Ajunse acasă pe la 
miezul nopții. Strînse în grabă niște bulendre, 
cu gîndul să-și ia valea.

— Ilisîie...
Vronea căzuse pe marginea patului șl trăgea 

să moară. Privind-o simți că se răsucește ceva-n 
el. „Ai zis că-mi dai avere, tu 1 izbucni. Acuma 
dă-mi, că de nu te-omor.
după tine...”

— Ilisîie...
Simțind că i se 

se zvîrcoli și începu 
de sub ea. De opt 
jac punga din piele de miel, cu banii. îi adu
nase într-o viață întreagă^ iar acum, cînd înțe
legea că se duce, nu știa ce să mai facă cu ei.

Am ajuns să curăț

apropie sfîrșitul, 
să cotrobăiască în 
ani ținea ascunsă

Vronea 
strujacul 
în stru-

legea că se duce, nu știa ce să mai facă cu
— Tu ești
— Eu, și
Ea hohoti
— Ilisîie,
— Eu, de
— ...Na...

bani.
Ilisîie se uită 

hîrtii și într-o 
vechi,‘din urmă 
„Nu mai îs buni, tu 1 Ăsta-i averea pe care mi-o 
lași ? Uite cîți a strîns, uite cum i-a ținut 1 Și- 
acuma... ce vrei să fac cu ei ?”

— Is mulți, Ilisîie? Ți-ajung?
— Mulți... și-,ajung...
Bătrîna se lăsă pe perină, împăcată. El ră

mase țeapăn, cu punga în mînă. „Șapte sute de 
mii 1 Și ce vrei să mai fac cu ei? Ce? Șapte 
sute de mii 1 Nu mai sînt buni, nu mai merg“... 
Se uită la hîrtii, pe rînd. Fiecare avea în colț, 
un semn, un V. „V.V.V... Vronea, Vronea, Vro
nea...” Deodată, îi veni în minte că viața bătrî- 
nei îi ca banii aceștia. Nu mai merge, nu mai 
e bună... Și a lui? viața lui, cum e? Șapte sute 
de mii... Șapte sute... Simți că-1 cuprinde ceva, 
ca un fel de turbare și se năpusti asupra bă- 
trînei. „Na, bani, na! Să te saturi odată“ și-i 
îndesă hîrtiile în gură. Vronea horcăj slab, tot 
mai slab, apoi se stinse, ca și cînd n-ar fi fost. 
Ilisîie fugi, uitînd să-i aprindă luminarea...

Ilisîie ? 
mă rog să 
scurt, apoi

mori, 
zise :

fi...n-aș mai
Vronea îi întinse pungaȘi cu

del.a punga soioasă, doldora __ 
clipa se cutremură. Erau bani 
cu ani, vreo cîteva sute de mii.

din timpul călătoriilor sale în Ita- în revistă a popularizării crea- 
lia dar și preocupările artistice 
care i-au fost proprii în timpul 
lor. 11 vedem pe Mozart în pri
mii ani ai „robiei de la Salz- 
burg“, apoi încercînd să spargă 
zăgazurile care-i frînau dezvolta
rea și încercîndu-și norocul la 
Mannheim și Paris. Sub titlul 
„Servitute și libertate“, autorul 
descrie ruptura dintre Mozart și 
„stăpînul său“, obtuzul arhiepis
cop Colloredo și arată semnifica
ția ei generală ca și rezonanța ei 
în creația lui Mozart.

V. Cristian stăruie apoi
pra așa numitei „perioade de la 
Viena“ a vieții lui Mozart.

Urmează un capitol intitulat 
„Scurt istoric al audițiilor mo- 
zartiene în Romînia“ în care — 
întemeindu-se pe o lucrare de 
prof. George Breazul, precum și 
pe cercetarea unor documente 
despre viața de concert mai re
centă, s* face o scurtă trecere

asu-

ției lui Mozart în țara noastră.
Apoi sub titlul „Analiza unor 

lucrări de W. A. Mozart“ se pu
blică prezentări tematice ale unui 
număr de 22 lucrări de Mozart.

Toate acestea dovedesc că lec
toratul Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“ își continuă cu 
rîvnă nobila activitate de popu
larizare a muzicii, de educare a 
iubitorilor de muzică; concertele- 
lecții și programele de sală sînt 
pregătite cu migală și prezentate 
cu regularitate amatorilor.

Pînă acum au apărut caiete- 
program monografice despre ma
rii clasici ai muzicii universale. 
Pe drumul acestora trebuie mers 
înainte. Dar sînt așteptate și al
tele, despre muzica romînească. 
Un început s-a făcut prin reuși
tele caiete-program despre Geor
ge Enescu, istoria învățămîntu- 
lui muzical la noi (de G. Brea
zul), sonate romînești ș.as Este

însă încă prea puțin, mult prea 
puțin. Așteptăm un amplu vo
lum despre George Enescu, altele 
despre discipolii și continuatorii 
săi de azi. Istoria artei muzicale 
din patria noastră mai are încă 
pînă la maturitate și asemenea 
contribuție ar fi binevenită.

Avem nevoie de lucrări mult 
mai multe, scrise la diferite gra
de de specializare și accesibilitate.

Accesibilitatea caietelor-pro- 
gram sau a altor lucrări de 
popularizare nu trebuie însă con
fundată cu tratarea superficială 
a unor fapte istorice sau să se 
creadă că aici pot fi permise nu
meroase greșeli de date, nume, 
traducere, citate etc., cum se 
întîmplă în unele din aceste lu
crări (în special în 
lui W. A. Mozart).

Roadele activității 
țiativă a lectoratului
sînt așteptate cu nerăbdare și de 
acum încolo,

C. TEODORIU.

cel închinat

pline de înî-
Filarmonicii



Despre o adunare generală 
și niște observatori pasivi

Frumos rînduite, cu nici o pie
să lipsă, zeci de dosare se află 
la Comitetul raional U.T.M. Fă
găraș. Cuprinsul ? Dări de seamă 
și procese verbale de la adună
rile de alegeri ale organelor con
ducătoare U.T.M. din unele orga
nizații de bază. Răsfoiesc unul 
pe a cărei copertă stă scris : Or
ganizația de bază ArPaȘu deJos. 
Atenția mi-a fost atrasă în mod 
deosebit de aprecierea făcută de 
tovarășul Gheorghe Iov, instruc
tor al comitetului raional : „In 
Arpașu de Jos adunarea de ale
geri s-a desfășurat în mod satis
făcător... Sînt sigur că munca în 
această organizație de bază se va 
îmbunătăți". Este justă aprecie
rea instructorului nostru raional? 
A făcut el tot ceea ce trebuia pen
tru a fi îndreptățit să tragă o 
asemenea concluzie ?

*

Pe la ora prînzului am poposit 
în comuna Arpașu de Jos înso
țită de tovarășul Petre Sevestrian, 
secretarul comitetului 
U.T.M. care se ocupă cu 
de propagandă.

Din dosarul mai sus 
știam că utemistul Emil 
a fost ales secretarul acestei or
ganizații de bază. N-a fost greu 
să-l găsesc. Intr-un birou al coo
perativei am putut sta liniștiți de 
vorbă.

— Aș dori să discut cu toți 
membrii comitetului.

— Foarte ușor îi putem mobi
liza — mi-a răspuns secretarul. 
Și nu numai pe ei ci, dacă vreți, 
pe toți utemiștii. Se gîndi apoi o 
frîntură de secundă și continuă. 
Mai greu e să-l mobilizăm pe Va
sile Boieru.

In acel moment m.am gîndit 
cu admirație la instructorul comi
tetului raional. După ce citisem 
piesele din dosarul organizației 
Arpașu de Jos ( o dare de seamă 
superficial redactată, o hotărîre 
așișderea), care mă făcuse să pun 
la îndoială aprecierea instructoru
lui, în acele momente am înclinat 
totuși să cred că instructorul 
Gheorghe Iov a luat măsurile ne
cesare care au determinat într-un 
timp scurt îmbunătățirea muncii 
în această organizație. In minte 
însă îmi stăruia o întrebare: de 
ce pe Vasile Boieru e mai greu 
să-l mobilizeze? Răspunsul l-am 
primit de la Emil Moraru.

— Pentru că din cei 24 de ute
miști cîți cuprinde organizația

raional 
munca

amintit 
Moraru

încheierea celui de-al 2-lea Congres 
al Cooperației Meșteșugărești din R.P.R.

rilor existente, să ajute Ia elabo
rarea raportului și a proiectului 
de hotărîre. Cuvîntul lui ar fi fost 
ascultat, de observațiile lui s-ar 
fi ținut seama. De lq el utemiștii 
au așteptat sfaturi și ajutor. Tov. 
Gheorghe Iov s-a transformat în
să într-un observator pasiv. Adu
narea, cum era și firesc în urma 
unei asemenea pregătiri, s-a des
fășurat la un nivel scăzut. Nici 
cei cîțiva utemiști care au luat 
cuvîntul și nici chiar instructorul 
raional în intervenția sa n-au 
dezbătut problemele serioase care 
există în această organizație.

Adunarea de dare de seamă și 
alegeri s-a terminat. Noul comitet 
a fost ales. In viața organizației 
trebuia să se 
etapă. Imediat după 
însă tovarășul Gheorghe Iov a 
plecat în altă organizație de bază. 
Noul secretar al comitetului, un 
tînăr fără experiență, a fost lăsat 
să se descurce singur. De fapt 
nu-i corect spus „singur“. In co
mitet au mai fost aleși doi ute
miști. Unul dintre ei este chiar 
fostul secretar al acestei organi
zații de bază. Dar pentru că 3 
fost „menajat“ de utemiști în 
adunare, tovarășul Alexandru La- 
zăr continuă să privească cu a- 
ceeași nepăsare sarcina de orga
nizație. Și aceasta, cu atît mai 
mult cu cît și instructorul raional 
„îl lasă în pace". Nu ne miră 
atunci de ce după opt zile de la 
adunarea de dare de seamă și 
alegeri situația în organizația de 
bază Arpașu de Jos se prezintă 
ca și mai înainte.

Atunci care este baza reală a 
aprecierilor făcute de tov. Iov ?

Spuneam la început că în a- 
ceastă comună am fost însoțită 
de tovarășul Petre Sevestrian. 
Normal ar fi fost ca în urma unei 
astfel de constatări (o adunare 
generală slab pregătită, un comi
tet nou ales lăsat neinstruit, o 
inactivitate aproape totală a or
ganizației de'bază) secretarul co
mitetului raional să fi luat mă
suri de îndreptarea situației. El 
însă s-a mulțumit să asculte cele 
spuse de utemiști și să constate 
iar după cîteva ore să ia trenul 
și să plece la raion.

Este condamnabilă 
instructorului Gheorghe Iov, 
organizația de bază Arpașu 
Jos. Cum poate fi însă calificată 
atitudinea unui 
lui comitetului 
unor asemenea 
Unui asemenea 
buie să i se pună imediat capăt.

LUCREȚIA FÎCIU

noastră, el e singurul țăran mun
citor și ...acasă n-are telefon. Pe 
cînd ceilalți... Toți sînt funcțio
nari.

Drept să vă spun, acest răs- 
puns m-a uimit. In comună sînt 
zeci de tineri dornici să fie pri
miți în organizație (unii dintre 
ei, după cum am aflat ulterior, 
ca : Vasile Grama, Victor Bog
dan, Vasile Gheorghe, Nicolae 
Dobrin etc., au participat activ la 
Spartachiada de iarnă a tineretu
lui). Luni de-a rîndul însă nici- 
unul n-a fost pus în discuția adu
nării generale U.T.M. pentru a 
fi primit în rîndurile ei. Iși înde- 
plinește această organizație sar
cina încredințată de partid de a 
face educație comunistă tineretu
lui ? Faptele răspund ia această 
întrebare. De ani de zile în co
mună a luat ființă o gospodărie 
agricolă colectivă. Comitetul 
U.T.M., și utemiștii. habar n-au 
cîti tineri sînt înscriși în gospo
dărie. Și acest lucru e explicabil. 
Organizația de bază U T.M. din 
comuna Arpașu de Jos n-a dus 
aproape nici un fel de activitate 
‘n rîndul tinerilor țărani mun
citori.

Nu de mult, cu toții am trăit 
un mare eveniment: s-a ținut cel 
de al II-lea Congres al partidu
lui. Documentele Congresului 
constituie pentru fiecare dintre 
noi un vast program de muncă. 
Pentru cunoașterea în aprofun- 
zime a tezelor formulate la Con
gres, a sarcinilor, multiple care 
stau în fața organizațiilor de 
U.T.M., s-a indicat comitetelor 
U.T.M. să organizeze 
acestor documente de către toți 
tinerii. Silvia Cucu a 
în vechiul comitet de 
educație. întrebată fiind ce a fă
cut comitetul în această privință 
a rămas puțin dezorientată. Nu-și 
amintea să fi primit o asemenea 
sarcină. De fapt, habar n-avea că 
organizația i-a încredințat și o 
altă misiune, aceea de a conduce 
cercul politic U.T.M.

Și despre toate aceste probleme 
vitale pentru organizația de bază, 
în darea de seamă nu s-a spus 
un singur cuvînt. Tovarășului 
Gheorghe Iov, comitetul raional 
i-a acordat o înaltă încredere: 
să răspundă de pregătirea și 
desfășurarea adunării generale 
de dare de seamă și alegeri din 
această organizație de bază. 
El avea sarcina să vie din timp 
în comună, să cunoască temeinic 
situația din organizația de bază, 
să muncească alături de ceilalți 
utemiști pentru remedierea lipsu-

Ședințele din ziua de 23

studierea

„răspuns“ 
munca de

des-chidă o nouă 
adunare

activitatea
în 
de

IAȘI (de la corespondentul nostru).— In laboratorul de pedolo
gie al Institutului Agronomic din Iași se desfășoară o intensă 
activitate științifică. Profesorul universitar Nicolae Bucur, împreu
nă cu colectivul său format numai din tineri cercetează în mo
mentul de față problema ameliorării săraturilor și în special utili
zare* rațională a acestor săraturi. Lectorul Lixandru Gheorghe și 
asistenții Constantin Teșu, Ilie Dumbravă și Dumitru Afușoaie 
au întocmit o serie de hărți ale rocilor, apelor și vegetației din 
diferite locuri ale Moldovei făcînd studii amănunțite. Pen
tru cercetarea fertilizării podzol ului din Moldova s-au recoltat 
probe de pămînt de la Răcăciuni, Tg. Neamț precum și probe de 
săraturi de pe valea Jijiei. Cercetările sînt cu atît mai importante 
cu cît numai în Moldova există peste 10.000 ha. de sărătură, pă
mînt care în momentul de față este neproductiv. In această pri
măvară loturile experimentale de sărătură vor fi cultivate cu 
plante care în urma cercetărilor de laborator promit o bună dez
voltare.

In fotografia noastră un aspect al activității colectivului labo
ratorului de pedologie al Institutului Agronomic din Iași.

Foto: E. CSIKOȘ

Coiful științei 
și tehnicii
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Vineri dimineața au continuat 
lucrările celui de al 2-lea Congres 
al Cooperației Meșteșugărești din 
R.P.R.

Ședința a fost prezidată de 
tov. Marcel Floreanu, vicepreșe
dinte al Uniunii Centrale a Coo
perativelor meșteșugărești.

In continuarea lucrărilor Con
gresului, tov. Dezideriu Nagy, 
vicepreședinte al U.C.E.C.O.M., a 
prezentat raportul asupra proiec
tului de statut al Uniunii Cen
trale a cooperativelor meșteșugă 
rești și a proiectului de statut al 
Casei Centrale a Asigurărilor So
ciale din Cooperația meșteșugă
rească.

La discuțiile asupra rapoarte
lor prezentate au luat cuvîntul 
Gh. Bălan, președintele U.R.C.M.- 
Ploești , N. Paraschiv, președin
tele U.R.C.M.-Bacău, Ion Achim, 
delegat din partea Uniunii 
piele-încălțăminte-București, El- 
vira Horvath, delegată din par
tea cooperativelor de artizanat 
din Timișoara.

Din partea cooperatorilor meș
teșugari din R. Cehoslovacă, 
congresul a fost salutat, de Iosef 
Kovacs, prim vicepreședinte al 
Uniunii Centrale a cooperativelor 
meșteșugărești, care a urat noi 
succese în muncă cooperatorilor 
din țara noastră și a înmînat 
Congresului un dar din partea 
meșteșugarilor din R. Ceho
slovacă.

S-a dat apoi citire Salutului 
trimis Congresului din partea 
cooperatorilor din R.P.F. Iugo
slavia, precum și telegramei de 
salut primită din partea Uniunii 
Centrale a Cooperativelor mește
șugărești din R. P. Albania.

Pe adresa Congresului au mai

sosit numeroase telegrame de sa
lut din partea colectivelor coope
rativelor meșteșugărești din dife
rite regiuni ale țării.

In continuarea discuțiilor, au 
mai luat cuvîntul : Alexandru 
Panti, vicepreședinte al U.R.C.M.- 
Regiunea Autonomă Maghiară, 
Ilie Bucur, președintele U.R.C.M.- 
Constanța și Iuliu Kiss, președin
tele U.R.C.M-Oradea

Din partea lucrătorilor din co
merțul de stat a vorbit tov. Jak 
Podoleanu, prim locțiitor al mi
nistrului Comerțului Interior.

Congresul a aprobat apoi ra
portul și a adoptat în unanimi
tate noul statut al Uniunii Cen
trale a cooperativelor meșteșugă
rești din R.P.R. și noul statut al 
Casei Centrale a Asigurărilor So
ciale din cooperația meșteșugă
rească.

★
Lucrările Congresului au conți, 

nuat după amiază sub președin
ția tov. Gh. Vasilichi.

Congresul a ales prin vot se
cret pe membrii și membrii su- 
pleanți ai Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Mește
șugărești din R.P.R. și ai Consi
liului Casei Centrale de Asigurări 
Sociale a Cooperației Meșteșugă
rești.

Au fost aleși de asemenea mem
brii comisiilor de revizie a 
U.C.E.C.O.M. și a Casei Centrale 
de Asigurări Sociale.

Delegații la Congres au adop
tat în unanimitate rezoluția celui 
de al 2-lea Congres al Coopera
ției Meșteșugărești din R.P.R. 
care trasează sarcinile de dezvol
tare pe viitor a cooperației meș
teșugărești.

martie
In cursul serii a avut loc șe

dința de închidere a Congresului.
Au participat tovarășii : P. Bo- 

rilă, J. Fazekaș. Ileana Răceanu, 
C. Mateescu, Al. Sencovici, C. 
Teodoru, A. Vlădoiu, reprezen
tanți ai instituțiilor de stat și or
ganizațiilor economice.

Ședința a fost prezidată de tov. 
Gh. Vasilichi. In cadrul ședinței 
a fost comunicat rezultatul alege
rii și componența organelor con
ducătoare ale U.C.E.C.O.M.

Comitetul Executiv al Consiliu
lui U.C.E.C.O.M. este alcătuit din 
tovarășii: Gh. Vasilichi, pre
ședinte, Ilie Alexe, Dezideriu 
Nagy, ing. Virgil Manoliu, ing. 
R. Acațiu, Vladimir Lazăr, vice
președinți, Marcel Floreanu, Gh. 
Augustin, Ion Bucur, Stan Udrea, 
Herman Wa'.dner, Petre Popovici 
și Marcela Maria Zoi, membri ai 
Comitetului Executiv.

Președinte al Comisiei de Re
vizie a U.C.E.C.O.M. a fost ales 
tov. Jean Ilie.

Președinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Casei de Asi
gurări Sociale a Cooperației Meș
teșugărești a fost ales tov. Mar
cel Floreanu.

Tov. Etelka Balaj a dat apoi 
citire salutului adresat Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Romîn și Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. de către ce! de 
al 2-lea Congres al Cooperației 
Meșteșugărești din R.P.R.

Delegații la Congres și-au ma
nifestat îndelung dragostea și 
atașamentul față de partid și gu
vern.

Tov. Gh. Vasilichi, președintele 
U.C.E.C.O.M. a rostit apoi cuvîn
tul de închidere a Congresului,

Cuvîntul oaspeților
va cuvinte despre spărgătoarele 
de gheață obișnuite.

In condițiile grele ale drumu
lui maritim de Nord navigația nu 
este de conceput fără ajutorul 
spărgătoarelor de gheață. Ele 
sînt vapoare de construcție spe
cială avînd partea din față as
cuțită și cu înclinare mare față 
de verticală ceea ce le dă posibi
litatea sau să taie ghețurile sau 
să le încalece rupindu-le apoi 
sub apăsarea greutății lor. Spăr
gătoarele de gheață actuale au o 
deplasare de 10.000—15.000 tone 
și sînt prevăzute sau cu cazane 
cu aburi, sau cu motoare Diesel 
de 20.000 — 30.000 de cai putere 
care pun în mișcare elicele.

La spărgătoarele de, gheață o- 
bișnuite aproape 30 la sută din 
deplasarea lor totală se folosește 
pentru depozitarea rezervelor de 
combustibil. Deși un asemenea 
vas de 10.000 tone poate încărca 
circa 3000 tone combustibil, du
rata navigației sale (fără escală) 
nu trece de 30 zile, căci consu
mul se ridică la peste 100 tone 
combustibil pe zi. De aceea spăr
gătoarele de gheață construite 
pînă-n prezent nu se pot înde
părta pe timp mai îndelungat de 
porturi.

Dar ce avantaje noi prezintă 
spărgătorul de gheață atomic în 
comparație cu cele obișnuite?

Pentru același tonaj, spărgăto
rul de gheață atomic va avea o 
putere de o dată și jumătate de 
ori mai mare și în loc de 30 de 
zile va putea pluti printre ghe
țuri fără escală timp de 2 sau 
chiar 3 ani. în loc de 100 de tone 
pe zi consumul de „combustibil“ 
de uraniu va fi de numai cîteva 
grame. Vaporul atomic va per
mite navigația la latitudini mai 
înalte, va prelungi sezonul de 
navigație în mările nordului, va 
deschide noi posibilități pentru 
cercetarea științifică a bazinului 
polar central.

Dispozitive 
matizare și 
rataj modern 
locație, helicoptere pentru 
ruri în regiunile polare — iată 
numai cîteva din realizările u- 
nor noi ramuri ale științei și 
tehnicii cu care va fi înzes
trat spărgătorul de gheață ato-

Nu peste mult timp printre ghe
țurile Arcticei convoaiele de va
poare vor fi conduse de un spăr
gător de gheață neobișnuit. For
ma sa suplă, construcția moder
nă, lipsa coșurilor de fum și a 
sălii cazanelor sau motoarelor, 
lipsa voluminoaselor încăperi de 
depozitare a combustibililor și în 
sfîrșit lipsa cunoscuților și bra
vilor fochiști va surprinde pe ori
care vizitator 
vas.

Vizitatorului 
gheață atomic 
însă toate 
Intr-adevăr, i

In numele cooperatorilor din 
R. Cehoslovacă, tov. Iosef Ko
vacs, prim vicepreședinte al 
Uniunii Centrale a Cooperative
lor Meșteșugărești, a transmis 
Congresului un fierbinte salut. 
El a împărtășit delegaților la 
Congres din experiența și reali
zările cooperatorilor din R. Ce
hoslovacă.

★
Congresul a primit de aseme

nea telegrame de salut din par
tea unor organizații cooperatiste 
de peste hotare.

In telegrama primită din par
tea Biroului de organizare al 
Uniunii cooperativelor de pro
ducție din întreaga Chină scrie: 
,,Cu ocazia, convocării celui de 
al II-lea Congres al Cooperației 
Meșteșugărești din țara dvs. 
permiteți-ne să vă transmitem 
urări fierbinți și să vă dorim o 
continuă dezvoltare a coopera
ției meșteșugărești și obținerea 
de mari succese“.

O telegramă a fost primită din 
partea Uniunii Centrale a coope
rativelor din R.P.F Iugoslavia. 
După ce propune ca uniunile de 
cooperative din ambele țări să 
examineze posibilitatea schimbu
lui de delegați în cursul anuluî 
1957, în vederea cunoașterii re
ciproce a dezvoltării coope- 
rației, a formelor de cola
borare și a schimburilor re
ciproce, în telegramă se spu-i 
ne: „Cooperatorii și organi
zațiile cooperatiste din R.P.F. 
Iugoslavia urmăresc cu inte
res dezvoltarea cooperației din 
celelalte țări, de asemenea și 
în țara dvs.

In numele cooperatorilor din 
R.P.F. Iugoslavia vă transmitem 
sincere și cordiale salutări“.

„Sîntem convinși că hotărtrile 
Congresului dvs. — scrie în te
legrama primită din partea U- 
niunii Centrale a cooperativelor 
meșteșugărești din R.P. Albania 
— vor contribui prin succese și 
mai mari la cauza construirii so
cialismului în R.P.R.“.

legației din R. D. Germană, a 
exprimat dorința micilor mese
riași din R. D. Germană de a cu
noaște și învăța din realizările 
cooperației meșteșugărești din 
țara noastră.

★
Salutînd Congresul în numele 

cooperatorilor din R. P. Polonă, 
tov. Wladyslaw Gogolewski, prim 
vicepreședinte al Uniunii Centrale 
a cooperativelor meșteșugărești 
din R. P. Polonă, a spus : „Noi, 
reprezentanții cooperatorilor polo
nezi, urmărim cu mult interes 
dezbaterile Congresului și vom 
căuta să aplicăm cele învățate".

★
Participarea delegației micilor 

meseriași cooperatori din R. P. 
Ungară la Congresul dvs. — a 
spus tov. Aleva Lajos, președin
tele cooperativelor micilor mese
riași din R. P. Ungară — ne-a 
dat posibilitatea de a face cunoș
tință cu realizările mișcării coope
rației meșteșugărești din R.P.R. 
Constat că ați realizat succese im
portante.

★
In salutul adresat Congresului, 

tov. Kiril Lazarov Dimitrov, vice
președinte al Uniunii Centrale a 
cooperativelor de producție meș
teșugărească din R.P. Bulgaria, 
a arătat că sub conducerea Par
tidului Comunist și a guvernului 
lucrătorii din cooperația mește
șugărească aduc o contribuție 
însemnată la satisfacere^ nevoi
lor de fiecare zi a ^nenilor 
muncii.

Vorbitorul a urat cooperatorilor 
din țara noastră noi succese în 
sporirea producției mărfurilor de 
larg consum.

★
Salutînd Congresul, Hen Hun, 

vicepreședinte al Uniunii Cen
trale a cooperativelor de produc
ție din R.P.D. Coreeană a spus: 
„Oamenii muncii din țara noas
tră și toți cooperatorii urmăresc 
cu mare plăcere succesele obți
nute de poporul romîn și de 
membrii cooperativelor meșteșu
gărești din R.P.R.

în numele lucrătorilor coope
rației meșteșugărești din Uniu
nea Sovietică tov. V. I. Levkin, 
vicepreședinte al conducerii Con
siliului Central al cooperativelor 
meșteșugărești din U.R.S.S. a 
transmis un salut fierbinte, 
cordial, tuturor cooperatorilor din 
R.P.R.

Vorbind despre activitatea coo
perației de producție sovietică, 
tov .V. I. Levkin a arătat că a- 
ceasta s-a dezvoltat pe baza pla
nului cooperatist al lui Lemn. In 
cei 38 de ani ai dezvoltării sale, 
cooperația de producție sovietica 
a devenit o organizație economică 
puternică care cuprinde acum pes
te 13.000 de cooperative în care 
lucrează mai mult de 2 milioane 
de meșteșugari.

Cooperația de producție a rea
lizat în 1955 de 2 ori mai multe 
produse decît în anul 1950. In 
anii celui de-al 5-lea cincinal pro
ductivitatea muncii a sporit cu 
47,5 la sută, iar prețul de cost 
al producției ș-a redus cu 27,7 la 
sută.

In aceste zile oamenii sovietici 
muncesc cu entuziasm pentru în
deplinirea istoricelor hotărîri ale 
celui de al XX-lea Congres al 
P.C.U.S. care a trasat sarcini 
mari și cooperativelor de produc
ție.

Mulțumind pentru invitația de 
a participa la Congresul Coope
rației Meșteșugărești din R.P.R., 
tov. Paul Hess, conducătorul de-

al unui asemeneamembru al birou- 
raional în fața 

constatări grave? 
fel de muncă tre-

\ spărgătorului de 
: i se vor explica 

aceste 
coșurile de 

din exterior nu mai 
cesare pentru că noul „com
bustibil“ — uraniul — nu 
produce fum, sala cazanelor 
sau motoarelor este înlocuită 
cu sala reactorului atomic; nu 
mai sînt necesare voluminoase
le săli de combustibil pentru că 
tot combustibilii! ce va fi con
sumat nu depășește cîteva zeci 
de kilograme, iar noii „fochiști“ 
— operatorii — îmbrăcați în 
halate de o albeață strălucitoa
re vor sta în fața unor pupitre 
de comandă ale reactorului ob- 
servînd cadranele și apăsînd pe 
butoane.

Ce a determinat pe savanții 
sovietici care au terminat de cu
rînd proiectarea spărgătorului de 
gheață atomic să aleagă tocmai 
un astfel de tip de vapor pe care 
să-l înzestreze cu un „motor" a. 
tomic ’

înainte de a răspunde la a- 
ceastă întrebare să spunem cîte-

Utemistul Heinz 
Munster a înregis
trat la cabinetul 
tehnic al uzinei 

Bocșa Romînă din raionul Re
șița 76 propuneri de inovații, 
Nouă, dintre inovațiile sale 
s-au și aplicat, 34 sînt 
în studiu, iar celelalte 
necorespunzătoare.

Una dintre inovațiile

încă 
sînt

1

I 
I 
I
)
1 
1 
) 
)

!
Una dintre inovațiile sale J 

este deosebit de valoroasă. Este j 
vorba de aceea care privește j 
turnarea butucilor de la piu-) 
gul de vie și care aduce o eco- 
nomie anuală antecalculată ] 
de 14.139 lei. Ea constă în) 
confecționarea unui miez me-\ 
talie care, folosit la turnare,} 
înlocuiește operațiile de gău-) 
rire., Piesa nu mai are astfel •! 
nevoie de nici o altă prelu- j 
crare.'

Utemisjul Heinz Milnster 
este un neobosit căutător al 
unor inovații care să ușureze 
munca omului și în același 
timp să realizeze mari econo-

Corespondent
IOAN ROTÄRESCU

Încă din anul 
trecut, in cadrul 
întreprinderii „E- 
lastic" din Sibiu 

ă o secție de valo
rificare a deșeurilor. Această 1 
secție este condusă de ingi- j 
nerul Cheiarescu Alexandru, j 
Pe întreg anul 1955 s-au va
lorificat deșeuri in valoare de 
504.000 lei.

în anul acesta s-a reușit J 
pînă acum să se confecțione
ze din deșeuri, produse in va
loare de 116.396 lei.

Astfel in lunile ianuarie și 
februarie a.c. au fost confec
ționate 1.090 dălți pentru lemn, 
1.070 dălți pentru fler, 6.508 
ciocane-lăcătuș de diferite mă
rimi, 
arcuri auto și 380 cuțitoaie 
pentru

Tot 
s-au

Un spectacol cu autorul piesei în sală
Publicul care a asistat joi sea

ra la Teatrul C.F.R.-Giulești, la 
spectacolul cu piesa „Se caută 
urgent un Shakespeare“ a aplau
dat nu numai valoarea și inter
pretarea acestei lucrări a drama
turgiei originale din R.D. Germa
nă, ci și prezența în sală a tî- 
nărului ei autor. Heinar Kipp- 
hardt, care se află în țara noa
stră la invitația Institutului Ro- 
mîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea.

In numele colectivului Teatru
lui C.F.R.-Giulești H. Kipphardt, 
a fost salutat de Ion Manolescu, 
artist al poporului din R.P.R.

După spectacol, 
german a declarat, între 
unui redactor al Agenției Ager- 
pres :

„M-a impresionat foarte plăcut 
modul în care actorii și regizorul 
au pus în scenă „Se caută urgent 
un Shakespeare“. Piesa mea se 
joacă în multe teatre din R.D. 
Germană, precum și peste hotare, 
dar n-am văzut nicăieri, în afară 
de creația actorului Rudolf Wes- 
sely, o interpretare atît de izbu
tită ca cea a artistului Traian 
Dănceanu în rolul secretarului li
terar Fărbel. Aș fi nedrept dacă 
n-aș felicita și pe ceilalți valoroși 
actori din distribuția piesei“.

dramaturgul
altele,

„lipsuri“ 
fum 

sînt ne
noul „i 

uraniul 
sala 

este

moderne de 
tele-comandă, 
de radio și

auto- 
apa- 

radio- 
zbo-

ADRIAN OPRESCU

INFORMAȚIE
Se aduce la cunoștința tuturor 

absolvenților fostului Institut de 
Prevederi sociale care nu au dat 
examenul de stat că s-a aprobat 
o ultimă sesiune de examen care 
urmează să se țină în luna iunie 
1956 la Institutul Medico-Farma- 
ceutic din București.

Examenul se va da la urmă
toarele discipline:

Marxism-leninism; metodologie 
și organizarea prevederilor so
ciale ; expertiza capacității de 
muncă ; legislația socială.

Nu se cer lucrări de diplomă.
Pentru orice informație în le

gătură cu acest examen cei inte- 
. resați se vor adresa Ministerului 
Prevederilor Sociale — Sectorul 

I Cadre.

Sesiunea a Vll-a a Comisiei de Colaborare 
Tehnico-Științifică Romîno-Polonâ

In cursul lunii martie 1956 a 
avut loc la Varșovia, cea de-a 
Vll-a sesiune a Comisiei de 
Colaborare Tehnico-Științifică Ro- 
mîno-Potonă.

Protocolul care s-a semnat 
prevede un schimb reciproc și 
continuu de ajutor și de expe
riență tehnico-științifică în di
verse domenii ale economiei na
ționale. Hotărîrile luate în a- 
ceastă sesiune vor întări și mai 
mult colaborarea între cele două 
țări.

In baza Protocolului semnat, 
Partea romînă va preda Părții

polone documentație tehnico-* 
științifică și va transmite expe-, 
riența sa tehnicienilor care vor 
studia în Republica Populară 
Romînă în- problemele din dome
niul industriei de petrol, indus
triei construcției de mașini, ma
terialelor de construcții, indus
triei ușoare și alimentare.

La rîndul ei, Partea polonă va 
preda Părții romîne, documenta
ții și va primi vizite ale specia-* 
liștilor romîni în domeniul con
strucțiilor navale, industriei chi
mice, industriei ușoare cît și îno 
sectorul industriei alimentare. I

Modernizări!

27.5 șurubelnițe, 90 j

J
perioadă j
’ ' . ?

j 
I 
!

I 
)
J 
) 
]

lemnari.
in această

introdus în fabricație 
din deșeuri sortimente noi ca;, 
rașpile de potcovar, ciocane j 
de moară etc.
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Pe Ungă gos
podăria agricolă 
colectivă din Apa- 
teu, raionul Ineu, 

a luat ființă încă din toamnă 
un curs agrozootehnic, unde 
inginerul Bursa Pamfil de la 
punctul agricol a predat un 
mare număr de lecții.

La aceste cursuri participă 
în mod regulat peste 25 de 
tovarăși, printre care : Con
stantin Orb, Leon Hatsuc, Pe- 

( tru David și alții.
( în serile lungi de iarnă a- 
r cești colectiviști au avut mul

te de învățat. S-a discutat „ 
despre avantajele însămînță- ] 
rilor în cuiburi așezate în pă- j 
trat, folosirii îngrășămintelor ) 
chimice și alte probleme care j 
interesau pe colectiviști.

Toate acestea au contribuit J 
la ridicarea cunoștințelor a- j

i

!rî
i

1 grozootehnice ale membrilor j 
( gospodăriei colective în ceea ) 
I ce privește munca ce o vor j 
j desfășura in campania de j 
f primăvară. J
I Corespondent 1
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(urmare din pag. l-a) 
călirea supapelor de admisie și e- 
vacuare de la motorul Diesel 35.

Lucrul la noul agregat, deși la 
el se pot căli 2000—3000 supape 
pe oră față de 300 cîte se căleau 
înainte, cu vechea metodă, pe 
flacără, se deprinde repede.

Utemistul 
care a ajuns 
pape într-un 
mîndrește că 
mine planul 
operație în numai zece zile a ve
nit aici de curînd, ca muncitor 
necalificat 
duindu-se, 
serie.

O serie 
viață. La secția „nestandardizate' 
colectivul se străduiește să ter
mine cît mai curînd noile agrega
te pentru curenții de înaltă frec
vență. In atelierul condus de 
maistrul Ion Barbu se face încer
carea uneia dintre ele. Mașina dă 
rezultate bune la rodaj. Fruntașii 
în producție din sector, cum sînt 
strungarul Dumitru Moldoveanu, 
fierarul Constantin Purcărea, a- 
justorul utemist Ilie Cobilici și 
alții se mîndresc cu această rea
lizare. Peste cîteva zile agrega
tul va lipi, pentru prima oară, cu 
ajutorul curenților de înaltă frec
vență plăcuțele de metal dur pe 
suportul cuțitelor de strung s-au 
raboteză.

Colectivul atelierului condus 
de maistrul comunist Petre Duca 
execută ultimele lucrări la cel de 
al doilea agregat pentru turnarea 
centrifugală a cuzineților, lucrînd 
în același timp la noua mașină 
pentru dozarea șpanului de cu
pru.

Brigada de tineret din sector 
condusă de utemistul Mihai Pin-

Constantin Roman, 
să călească 800 su- 
sfert de oră și se 
este în stare să ter- 

lunar la această

și 
a

de

în scurt timp, stră- 
învățat noua me-

proiecte au și prins

tilie și-a prevăzut în planul de 
lucru ca tinerii care lucrează di
ferite operații la noile agregate 
să dea un randament sporit în 
muncă. Utemiștii Pantelimon Ro- 
manov, Eugen Popescu, Gheorghe 
Staicu și Traian Cojocaru au fost 
mereu în fruntea întrecerii, obți- 
nînd importante depășiri.

In acest timp, la secția C.I.F. 
se pregătesc proiecte de viitor. 
Stînd de vorbă cu inginerul Tra 
ian Seceleanu, șeful secției, am 
putut afla multe lucruri din ceea 
ce și-a propus secția să realizeze.

încă în acest an se termină 
proiectarea instalațiilor C.I.F 
pentru sectoarele oțelărie și for
je. La oțelărie’se va trece la că- 
lirea cu curent de înaltă frecven
ță a steluțelor, rolelor șenilei și 
altor piese importante ale tracto
rului K.D.-35. Dar ce se face la 
forje, unde nu se execută op- ații 
de călire ? Aici, curentul de înal
tă frecvență va fi utilizat la în
călzirea materialelor pentru for
jare.

Noutăți pentru turnători
într-una din halele turnătoriei 

am întîlnit un afiș așezat în așa 
fel încît nu puteai trece fără să-l 
vezi. El vestea angajamentul luat 
de colectivul de turnători, care 
la o consfătuire de producție țL 
nută recent în sector a hotărît să 
realizeze planul de producție pe 
1956 în 10 luni și 7 zile, și în a- 
celași timp să realizeze importan
te economii prin înlocuirea me
talelor scumpe.

Cu cîteva luni în urmă, la sec-

radicale ale producției
Din înfăptuirile uzinei 

de tractoare 
„Ernst Thälmann“

s-aturnătorie — neferoase 
problema înlocuirii nichelului 

aliajul de aluminiu pentru 
motorașului 
a motorului

ția 
pus 
din 
turnarea pistonului 
și a pistonului mare 
Diesel 35.

Ajutorul sovietic a 
șita experiențelor. Pe baza docu
mentației sovietice, după ce s-a 
terminat instalarea celor 2 cup
toare electrice pentru menținerea 
temperaturii metalului, s-a 
put turnarea acestor piese 
chile cu dornuri metalice.

Deși la început lucrul a 
greu, în scurt timp aplicarea noii 
metode a dus la rezultate frumoa
se.

In prezent, din aceeași cantita
te de metal lichid se toarnă mai 
multe piese. înainte un piston a- 
vea 5,600 kg iar acum pentru 
turnarea lui sînt necesare doar 
3,600 kg metal lichid. De la in
troducerea 
sit cîteva

Munca 
mult mai 
cuptoare lucrează utemistul 
mitru Olgoș, fruntaș la turnarea 
pistoanelor. El este în întrecere 
cu Teodor Turcu și Nicolae Bog
dan.

L-am întrebat cum reușește să 
dea mai multe pistoane decît alți 
topitori, chiar mai vechi.

dus la reu-

înce- 
în co-

mers

metodei s-au economi- 
tone de nichel.
turnătorilor a devenit 
ușoară. La unul din 

Du-

— Aici, pe lîngă o bună orga
nizare a muncii, trebuie să fii în- 
demînatic — îmi răspunse el.

In timpul acesta a închis cochi- 
la, a turnat în ea metalul, iar 
peste un minut pistonul a și fost 
gata turnat. Utemistul Olgoș are 
ca normă să toarne 48 pistoane 
în 8 ore, însă el toarnă zilnic 
130. împreună cu schimbul 
Nicolae Bogdan, Olgoș vrea 
în luna aceasta să termine 
cina planificată pentru 3 oameni.

Turnarea în cochile se extinde 
continuu. în prezent se toarnă 
după noul proces tehnologic 18 
repere.

De aproape doi ani, la turnă
toria de fontă se fac experiențe 
pentru elaborarea fontei nodulare, 
care prin calitățile ei în multe ca
zuri poate înlocui oțelul.

Din șarjele de fontă nodu- 
lară care au fost obținute pînă 
în prezent, s-au turnat piese.im 
portante. După experiențele făcu
te, colectivul de la serviciul pre
gătirii siderurgice din uzină, con
dus de inginerul Iulian Cazacu, 
laureat al Premiului de Stat, lu
crează în prezent la pregătirea 
introducerii în fabricație a elabo
rării fontei nodulare.

120- 
său 

ca 
sar-

Și încă o metodă 
modernă

Nu de mult, inginerul Ion Bra 
tu s-a întors din Uniunea Sovieti
că. Acolo a vizitat uzinele de trac
toare din Lipețk, uzinele de auto
mobile Z.I.S. din Moscova, uzine
le de tractoare, automobile, moto
ciclete și biciclete din Minsk, uzi-

na de tractoare din Harkov și alte 
mari întreprinderi. In aceste uzi
ne se aplică pe scară largă tur
narea în modele de ceară a mul
tor piese mici dar complicate, 
pentru obținerea cărora înainte 
erau necesare multe operații cos
tisitoare.

Acest procedeu tehnologic nu 
se suprapune, ci se complectează 
armonios cu turnarea în coji de 
bachelită, deoarece în coji de ba- 
chelită se toarnă piese relativ 
mari, îij^timp ce în ceară se toar
nă piesP mici.

In curînd, turnarea în forme de 
ceară va fi introdusă la mai multe 
repere și la uzinele de tractoare 
din Orașul Stalin. Toate proiec
tele au fost executate în uzină, 
pe baza documentației sovietice, 
iar pregătirea turnării, cu tot uti
lajul necesar, a și fost realizată 
în procent de peste 70 la sută.

La început, acest atelier va 
funcționa în cadrul sectorului de 
oțelărie, dar pentru viitor este 
prevăzută, numai pentru turnarea 
de precizie, înființarea unei tur
nătorii speciale.

Tehnica avansată care-și face 
loc mereu mai mult în producția 
uzinei „Ernst Thälmann” consti
tuie una din cele mai puternice 
forțe de stimulare a creșterii pro
ductivității muncii, a reducerii 
prețului de cost și fără îndoială 
a îmbunătățirii calității produse
lor. Tineretul uzinei îmbrățișează 
cu interes această revoluționare a 
procedeelor și mijloacelor de pro
ducție.

CAROL SZABO
corespondentul „Scînteii tinere
tului" pentru regiunea Stalin

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

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară l"
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A venit rîndul Algeriei ?
Recentul discurs al ambasado

rului american la Paris în fața 
Clubului presei anglo-americane, 
nu a fost lung. El a provocat to
tuși multă vîlvă în cercurile di
plomatice occidentale. După cum 
se știe, în cadrul acestui discurs, 
ambasadorul american Dillon a 
asigurat pe de o parte Franța de 
„sprijinul Statelor Unite" în re
zolvarea problemei Algeriei, iar 
în același timp a situat reglemen
tarea acestei chestiuni în ' ' ‘ 
problemelor privind 
N.A.T.O.

O examinare mai atentă 
cursului lui Dillon cît și a ulti
melor acțiuni diplomatice ameri
cane, a părerilor presei oficioase 
în ce privește poziția S.U.A. față 
de Africa de nord, permite să se 
tragă concluzii semnificative.

Sprijinul pe care Statele Unite 
s-au oferit să-l acorde brusc 
Franței în rezolvarea problemei 
algeriene, survine la scurt timp 
după ce parlamentul francez a 
învestit cu puteri depline guvernul 
pentru rezolvarea problemei Al
geriei și după ce a fost dat pu
blicității în buletinul oficial al 
Republicii franceze, textul legii 
adoptate de guvern în această 
chestiune. Dintru "bun început 
deci. Statele Unite se impun ca 
părtașe la reglementarea unei 
chestiuni în care practic nu sînt 
angajate. Nu întîmplător presa 
franceză reamintește că încercă
rile Statelor Unite de a „media“ 
în conflictul din IndoChina, de a 
sprijini Franța în această regiu
ne, a dus practic la izgonirea 
Franței de aici. Pe această linie 
intervenția Statelor Unite în tre
burile Africii de nord este apre
ciată la Paris ca „un semn rău".

A devenit astfel clar că ames
tecul Statelor Unite în Africa de 
nord ca și în general în Orien
tul Apropiat și Mijlociu are me
nirea să întărească pozițiile ame
ricane în dauna pozițiilor „alia- 
ților" occidentali. în această or
dine de idei este interesantă de
clarația senatorului american 
Mansfield. Recent, ocupîndu-se 
de situația din Africa de nord, el 
a calificat-o ca „implicînd ame
nințări grave pentru Statele 
Unite". Senatorul american a a- 
rătat fără nici un fel de ocol că 
„deși în prezent situația din a- 
ceastă regiune poate fi conside
rată ca fiind îndepărtată și neim- 
plicînd interesele americane“, 
crurile se pot schimba. El a re
amintit că în ciuda miilor de 
lometri care despart S.U.A. de 
Algeria, în Orientul Apropiat, 
Taivan și Coreea se aflau în
tr-o situație similară. Ele erau 
niște „simple nume geografice".

Fără îndoială, declarația de 
mai sus este edificatoare prin în-

rindul 
direct

a dis-

lu-

ki-

săși conținutul 
ei. Ea denotă că 

Africa de nord și, în mod spe
cial Algeria, începe să ocupe un 
loc din ce în ce mai important în 
ansamblul politicii colonialiste a- 
mericane. De asemenea nu poate 
fi considerat izolat faptul că în 
proiectul privind ajutorul pentru 
străinătate prezentat de curînd 
Congresului de președintele Ei
senhower, Africa de nord este 
situată pe același plan cu 
tul Mijlociu din punct de 
al importanței în planurile 
unii americane.

Algeria ocupă un loc 
tant în preocupările americane și 
ca punct de presiuni împotriva 
celorlalte țări arabe. Situînd a- 
ceastă' țară „în perimetrul
N. A.T.O.“, oficialitățile americane 
au mînă liberă să proiecteze ex
tinderea construcțiilor militare, a 
bazelor aeriene și navale care ar 
fi îndreptate, de pildă, direct îm
potriva Egiptului a cărui politică 
provoacă îngrijorări la Washing
ton.

Nu trebuie subapreciat nici ce
lălalt aspect — al relațiilor fran- 
co-americane. Amestecîndu-se în 
problemele Algeriei, Statele Uni
te urmăresc indiscutabil să for
meze din această problemă o sur
să de șantaj împotriva Franței. 
Faptul că „reafirmarea sprijinu - 
lui" survine în momentul în care 
presa occidentală vorbește despre 
divergențe între Franța și Statele 
Unite în subcomitetul Comisiei
O. N.U. pentru dezarmare, nu 
poate fi înțeles decît ca oferta 
voalată a unui tîrg. în același 
timp, Statele Unite ar dispune de 
o permanentă armă de „mane
vră“ pentru a obține sprijinul 
Franței într-o serie întreagă de 
probleme în care acest sprijin 
pare în prezent nesigur.

Amestecul american în problema 
Algeriei survine în condițiile elabo
rării unei „politici noi“ a Statelor 
Unite față de țările din Orient. 
Esența acestei politici ar consta, 
chipurile, în respingerea „princi
piilor colonialismului". Presa oc
cidentală a reluat pe larg ideea 
că acționînd de pe poziții „anti
colonialiste", Statele Unite țin
tesc în mod evident pozițiile An
gliei și Franței din această re
giune. Nu întîmplător „New He
rald Tribune" scria: „...a sosit 
momentul ca S.U.A. să se desoli
darizeze oficial de colonialism 
chiar cu riscul de a provoca oare- 
cari fricțiuni cu unii dintre alierii 
noștri din N.A.T.O.“. Or, se în
țelege foarte bine că printr-o po
litică astfel elaborată, diplomația 
americană și-ar îndrepta direct 
tăișul împotriva pozițiilor Franței 
în Africa de nord cărora le poar
tă în prezent „atîta grijă".

Amestecul Statelor Unite în 
problema Algeriei nu este de na-

tură să faciliteze reglementarea 
acestei chestiuni, după cum ames
tecul american în problema Ci
prului, în problema teritoriului 
indian Goa și în alte chestiuni 
nu a fost de natură decît să com
plice și să împiedice obținerea 
unui rezultat pozitiv. Amestecul

intereseloramerican este contrar 
soluționării problemelor litigioase 
pe cale pașnică, pe calea colabo
rării conform năzuințelor 
poarelor algerian și francez.

pu-

Nici colții nu vor putea ft de folos...

Proclamarea Republicii Pakistan

Orien- 
vedere 
imixti-

împor-

Buldogul e vestit pentru colții 
săi și pentru forța pe care o are 
înlrecîndu-și în această privință 
fratele mai voluminos, dogul. In 
schimb este mult mai puțin in
teligent în comparație cu alte 
rase de cîini și de aceea se dă 
de multe ", * ‘ j
confrați de ai săi. Deci nu în
totdeauna colții 
contează 
lucru ar fi trebuit să-l cunoască 
ziaristul britanic care semnează 
în „Daily Telegraph“ un articol 
despre situația din Orientul Mij 
lociu și Apropiat în care dove
dind mai multe cunoștințe în 
dentistică decît în politică, a- 
firmă bucuros : „Declarației tri
partite (declarația anglo-franco- 
americană din 25 mai 1950 pri
vind Orientul Mijlociu și Apro
piat N.R.) îi cad în sfîrșit dinții 
de lapte. Măselele de minte tre
buie să urmeze în scurt timp. Iar 
agenția „Reuter“ nu se lasă mai 
prejos și spune că se caută ca 
declarația trioartită să devină 
„mai colțoasă“. Iată de unde 
provine greșeala. Au apărut întîi 
colții dar mintea cam întîrzie.

Și „colții“ se prezintă cam 
astfel în versiunea agenției 
Reuter. Vasele flotei engleze 
și ale flotei a Vl-a americane ar 
urma să staționeze în partea de 
sud a Mării Mediterane și din 
cînd în cînd să viziteze porturile 
Israelului și ale țărilor arabe. Se 
p-evede chiar și instituirea 
blocade atît terestre eît și 
vale în jurul frontierelor 
țări arabe. Cele trei puteri occi
dentale urmăresc, pare-se, o 
îmbinare între metoda amenin
țărilor și cea a momelilor, cău- 
tînd bineînțeles, 
colților. Și 
urmărește 
O.N.U.-ului. 
nai“ nu se

ori preferința altor

sînt cei care 
în primul rînd. Acest

unei 
na- 

unor

Deschiderea sesiunii Scupșcinei 
Populare Federative a R. P. F. Iugoslavia

Inscripiie pe marginea unor fotografii

Teorie și fapte
ce ingratitudine I — ca 
greviști să nu se lase inti
midați și să opună rezisten
tă. De aceea politia din De- 
troit a născocit costumul de 
apărare împotriva greviștilor, 
pe care îl puteți vedea 
fotografiile alăturate, 
au fost răspîndite tn 
întreagă de agenfia 
Press-foto“, pesemne

Dar 
timp 
osa-

idilice",

Capitaliștii americani și 
teoreticienii lor se lansează 
în tot felul de afirmafii cu 
privire la așa-zisa „prietenie" 
care domnește între patronii 
și muncitorii din S.U.A. Ba 
chiar uh ministru — cel al 
muncii — a declarat că „teo
ria lui Marx despre exploata
rea muncitorilor e demodată 
pentru America..."

Acestea sînt vorbele, 
care sînt faptele ? în 
ce „teoreticienii" ridică 
nale „colaborării
dintre clase, muncitorii — 
—. mai prozaici — declară 
greve pentru a-și cere drep
turile lor. Au fost în grevă 
minerii, turnătorii, telefoniștii, 
docherii și lucrătorii din 
multe alte profesii. Acum e 
pe punctul să se declare o

$ mare grevă a muncitorilor 
! feroviari deoarece tratativele 

cu „bunii" lor „prieteni" (cum 
ar zice domnul ministru al 
muncii) nu dau roade.

>> Tot din dragoste pentru 
I" muncitori, cu prilejul grevelor 

polițiștii sînt puși să tragă cu 
arma. Și probabil din prea 
mare iubire pentru salariafii 
lor, patronii uzinei „Perfect 

cerci Company" 
grija existentei 
cinci muncitori 
nei greve.

Se mai întîmplă uneori

au scutit 
pămtntene 
în timpul

de 
pe 
u-

în 
Clișeele 

lumea 
„United 

ca o
pildă a înaltei „frății1' dintre 
patronii și muncitorii Ameri
că. Costumul e din metal re
zistent la gloan(e, e prevă
zut la ochi cu vizoa
re de sticlă prin care 
proiectilele nu pot pă
trunde, pe deasupra ca
pului are un far, iar la 
mijlocul pavăzei se des
chide un mic orificiu, 
prin care trece (eava 
pistolului automat 
polițistului. Asta ca 
nu mai existe nici o 
doială cu privire 
„gingașele simțăminte" 
nutrite fajă de munci
tori.

Privind aceste foto
grafii nu po(i -ă nu te 
gîndești că teoria lui 
Marx nu-l deloc demo
dată și ieșită din uz tn 
America... Ba dimpotri
vă.

camuflarea 
pentru aceasta se 
probabil folosirea 
„Wall-street Jour- 
sfiește și arată că 

există intenția ca trupele care ar 
trebui destinate actualei comisii 
O.N.U. de armistițiu pentru Pa
lestina să fie „în primul rînd 
forțe ale Statelor Unite". în 
lumina acestei afirmații trebuie 
judecată și întrunirea care a a- 
vut loc la 22 martie la Washing
ton a Consiliului național de 
securitate al S.U.A., cel mai de 
seamă organism cu caracter mi
litar, cu prilejul căreia s-a dis
cutat situația din Orientul Mij
lociu.

Dacă pînă mai ieri se vorbea 
doar de acțiuni diplomatice sau 
în ce! mai rău caz economice, 
astăzi într-un cor — și nu este 
greu de ghicit cine îl dirijează — 
presa reacționară occidentală cere 
intervenția fățișă împotriva unor 
țări arabe care nu sînt dispuse 
să se supună dictatului america- 
no-englez.

Apropiata reuniune la cererea 
delegatului S.U.A. a Consiliului 
de Securitate va lămuri unele 
intenții ale puterilor occidentale 
în Orientul Mijlociu și Apropiat.

Situația din această regiune 
nu trebuie simplificată. Trebuie 
să ținem seama nu numai de 
cele cîteva aspecte actuale ale 
evenimentelor din această regiu
ne, citate sumar mai sus, ci i‘ 
unele probleme mai generale.

Ne vom opri doar asupra 
două dintre aceste chestiuni, 
par a fi mai la ordinea zilei.

de

a
ce

îmbinarea amenințărilor cu 
momelile este de fapt în tradiția 
politicii britanice față de țările 
coloniale și ea își găsește acum 
doar noi forme de exprimare. 
Dacă despre ajnenințări s-a po
menit, rămîne acum, în 
cuvinte, să 
meii.

Ajutorul 
promis cu 
ca o armă 
nora dintre țările din 
arab. Acestei forme mai vechi i 
se adaugă acum pactele militare 
de genul celui de la Bagdad. în 
acest fel puterile occidentale ur
măresc și dezbinarea țărilor din 
Orientul Mijlociu și Apropiat și 
alimentarea unor noi conflicte in 
această regiune, în afară de cel 
dintre statul Israel și țările a- 
rabe. Astfel Irakul, singura țară 
arabă care face parte din pactul 
de la Bagdad, pare a fi menit 
să ralieze în jurul său — sub 
o formă sau alta — unele dintre 
statele arabe care au astăzi gu
verne mai puțin ferme. Acest 
nou „centru“ al lumii arabe ar 
trebui să contracareze populari
tatea de care se bucură politi
ca independentă a Egiptului. în 
legătură cu aceasta se fac cele 
mai diferite presupuneri privind 
viitoarea atitudine a Iordaniei. 
Astăzi este lucru cunoscut că di
plomația engleză luptă din răs
puteri pentru a-și menține pozi
țiile în această țară și după 
spectaculoasa alungare a lui 
Glubb Pașa.

De asemenea, nu lipsesc presiu
nile asupra Libanului ca și în
cercările de a submina alianța 
dintre Egipt, Siria și Arabia 
Saudită.

O altă problemă care gene
rează anumite stări de fapt în 
Orientul Mijlociu și Apropiat este 
cea a contradicțiilor 
terile occidentale, în 
tre Anglia și Statele

în ultima vreme și 
spus mai cu hotărîre 
problemele acestei regiuni, unde 
altă dată țări ca Siria sau Li
ban erau piețe tradiționale pen
tru mărfurile franceze. In acea
stă privință este cunoscut faptul 
că actualul guvern francez nu 
are o atitudine favorabilă față 
de pactul de la Bagdad, încheiat 
fără ca Franța să fie măcar con
sultată. Dorința Franței de a 
juca un rol mai activ în pro
blemele Orientului arab se ex
primă și prin propunerea făcută 
joi de Pineau — ministru de ex
terne al Franței — pentru întru
nirea unei conferințe a celor trei 
puteri occidentale care să dis
cute situația din Orientul Mijlo
ciu și Apropiat.

în concluzie : indiferent dacă 
vor folosi colții sau dinții de 
lapte, imperialiștii nu vor reuși 
să intimideze sau să înșele po
poarele țărilor care și-au cîștigat 
independența sau luptă pentru ea.

Popoarele din Orientul Mij
lociu și Apropiat își cunosc in
teresele, știu cine le sînt prie
tenii și cine dușmanii și nu vor 
permite, sub nici o formă, o in
tervenție în treburile lor interne.

S. VERONA 
S. BRAND

cîteva
vorbim și despre mo-

economic trîmbitat și 
insistență este folosit 
pentru subjugarea u- 

Orientul

dintre pu- 
special în- 
Unite.
Franta și-a 
cuvîntul în

CARACI 23 (Agerpres).—TASS 
transmite: In dimineața zilei de 
23 martie, la reședința guverna
torului general al Pakistanului a 
avut loc solemnitatea depunerii 
jurămîntului de către primul pre
ședinte al Republicii Pakistanu
lui, Iskander Mirza. înainte de 
aceasta, guvernatorul general Is- 
kander Mirza a dat citire decretu
lui prin care la 23 martie Pa
kistanul se proclamă republică is
lamică, și apoi a aprobat acest 
decret.

La ceremonie au participat 
peste 40 de reprezentanți speciali 
ai țărilor care au relații diploma
tice cu Pakistanul.

Printre cei prezenți se afla A. I.

Mikoian, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
reprezentant special al guvernului 
sovietic, precum și persoanele care 
îl însoțesc.

La 8 dimineața, cu prilejul pro
clamării Pakistanului ca republică, 
a avut loc o "paradă militară.

Președintele Iskander Mirza a 
rostit o cuvîntare.

La orele 11 A. I. Mikoian, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și reprezen
tanții speciali ai altor țări, și-au 
remis scrisorile de acreditare pre
ședintelui Iskander Mirza.

A. I. Mikoian a avut o scurtă 
convorbire cu primul ministru 
al Pakistanului , Mohammed Aii.

BELGRAD 23 (Agerpres). — 
Agenția Taniug anunță că vineri 
dimineața s-a deschis la Belgrad 
sesiunea Scupșcinei Populare Fe
derative a R.P.F. Iugoslavia.

Pe ordinea de zi a sesiunii fi
gurează, printre altele, un pro
iect de lege cu privire la planul 
de dezvoltare generală (planul 
social) pe anul 1956, un proiect 
de lege cu privire la bugetul fe
deral pe anul 1956, un proiect de 
lege cu privire la administrația 
de stat și un proiect de lege cu 
privire la organele federale de 
administrație, un proiect de lege 
prin care se recunoaște statutul 
de neutralitate permanentă a Au
striei și un proiect de lege cu 
privire la teatre.

Tn ședința de vineri după a- 
miază, prezidată de Moșe P jade,

președintele Scupșcinei Populare 
Federative, Milentije Popovici, 
membru al Vecei Executive Fede
rative, a prezentat proiectul ds 
lege cu privire la bugetul fede-» 
ral pe anul 1956.

TINIRHI
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Organizația unită a studen
ților sudanezi a fost primită 
in U.I.S.8

Cuvîntarea lui A. I. Mikoian la mitingul de la Caraci
CARACI 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: In cea de a 
doua jumătate a zilei de 23 mar
tie, în parcul „Djihanghir“, pa
voazat sărbătorește, a avut loc un 
miting de masă al cetățenilor 
orașului Caraci.

La miting au participat aproxi
mativ 100.000 de oameni. La mi
ting au participat în calitate de 
oaspeți de onoare, reprezentanții 
speciali ai statelor străine, sosiți 
la Caraci la invitația guvernului 
pakistanez pentru a participa la 
festivitățile cu prilejul proclamă
rii Pakistanului ca republică.

Mitingul a fost deschis de pri
mul ministru al Pakistanului, Mo- 
hammed Aii.

întîmpinat cu căldură de asis
tență, A. I. Mikoian, reprezen
tantul special al Uniunii Sovie
tice, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
rostit la miting o cuvîntare în 
care a spus între altele:

„îngăduiți-mi ca în numele gu
vernului sovietic, al popoarelor 
Uniunii Sovietice și al meu per
sonal să vă felicit în aceasta zi 
memorabilă cu prilejul proclamă
rii Republicii Islamice Pakistan 
(aplauze).

Acest evepiment este o etapă 
importantă în viața poporului pa
kistanez. El marchează întărirea 
continuă a independenței naționa
le și a suveranității Pakistanu
lui. Popoarele Uniunii Sovietice 
privesc cu profund interes și sim
patie năzuința poporului pakista
nez de a-și întări independenta. 
Urăm din toată inima succese în 
viața și munca sa pașnică con
structivă, în :nflorirea și progre
sul republicii dvs. (aplauze).

In legătură cu acest eveniment 
istoric pentru Pakistan, aș vrea 
să subliniez năzuința noastră 
sinceră spre îmbunătățirea și dez
voltarea relațiilor de prietenie, 
spre colaborare între țările noas
tre, spre crearea atmosferei de 
înțelegere reciprocă și de încre-

Uniunea Sovietică a urmat și 
va urma în mod invariabil politi
ca de coexistentă pașnică a sta
telor, indiferent de deosebirile în 
sistemele lor sociale. Noi consi
derăm că relațiile de prietenie 
dintre state pot fi înfăptuite cu 
succes pe baza cunoscutelor cinci 
principii ale coexistenței pașnice. 
In relațiile sale cu Pakistanul, 
ca și cu alte țări, Uniunea Sovie
tică tinde spre întărirea colabo
rării reciproc avantajoase, în do
meniul economic, cultural și în 
alte domenii.

Se știe că există mari posibl-

lități, care nu sînt nici pe departe 
folosite pentru dezvoltarea unei 
astfel de colaborări. Dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și de bună 
vecinătate dintre U.R.S.S. și Pa
kistan, pe baza principiilor încre
derii și respectului reciproc, va 
constitui fără doar și poate o nouă 
contribuție la cauza întăririi pă
cii "n întreaga lume (aplauze).

Permiteți-mi în încheiere să 
urez încă odată fericire și pros 
peritate popoarelor Republicii Pa 
kistan, întărirea independenței și 
creșterea bunăstării“ (aplauze 
furtunoase).

8 PRAG A 23 (Agerpres) — g
8 Ceteka transmite : O delega- | 
| fie a Uniunii Internaționale o | 
g Studenților a vizitat recent g 
8 Sudanul la invitația Uniunii lj 
| studenților de la Universitatea 
g din Khartum.
2 în urma vizitei delegației 
g U.I.S. și a tratativelor duse
8 cu Organizația unită a stu- 
| denților sudanezi a fost reali-
8 zată o înfelegere tn legătură 
8 cu admiterea acestei organiza-
| fii ca membră a U.I.S.

8
8
I
8

înțelegere reciprocă și de 
dere necesară (aplauze).

A. I. Mikoian va vizita 
R. D. Vietnam

HANOI 23 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 23 martie a fost 
dat publicității la Hanoi un co
municat al guvernului Republicii 
Democrate Vietnam cu privire la 
apropiata sosire în R.D. Vietnam 
a unei delegații guvernamentale 
sovietice în frunte cu A„ I. Miko
ian, prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Nehru salută convocarea 
conferinței studenților 
Asiei și Africii.

8
8
8

DJAKARTA 23 (Agerpres). |
— Agenția indoneziană de 8 
știri „Antara", a anun(at joi 8 
că primul ministru al Indiei, | 
Nehru, salută convocarea con- « 
ferinfei studenților din țările 8

g Asiei și Africii la 5 mai la | 
8 Bandung. 
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Azi încep finalele

La Poiana Stalin
POIANA STALIN (de la tri

mișii noștri). — Ieri după amiază 
numeroși sportivi sosiți din toate 
colțurile țării la Orașul Stalin 
pentru a participa la finala de 
schi a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, au fost întîmpinați pe 
peronul gării de vocea crainicului 
care îi îndrepta spre autobusele ce 
urmau să-i ducă la combinatul 
sportiv de la Poiana Stalin. Am 
călătorit într-unul din aceste au
tobuse împreună cu două dele
gații de sportivi : din regiunile 
Craiova și Timișoara. Drumul 
pînă la Poiana Stalin este gătit 
sărbătorește. De o parte și de alta 
sute de steaguri multicolore și 
urări de bun sosit îi întîmpină pe 
oaspeți. Timpul este minunat. Ieri, 
cei peste 100 tineri și tinere au 
făcut cunoștință cu traseul.

Tot ieri, sportivii fruntași de la 
asociațiile Dinamo și C.C.A. aflați 
în stațiune pentru antrenament 
au fost repartizați pe lingă tinerii 
finaliști ai 
a-i ajuta.

Spartachiadei pentru

Astfel, maeștrii sportului, Ena- 
che Constantin, Sutnedrea Ion, 
Olteanu Gheorghe, Lepădatu 
Florea, Frăsilă Dumitru, au făcut 
recunoașterea traseului împreună 
cu fina’.iștii. Ei vor ajuta de ase
menea azi sportivilor înainte de 
concurs, la ceruirea schiurilor și 
le vor da ultimele indicații tehnice.

Stînd de vorbă cu antrenorul 
lotului R.P.R. de schi Ștefan Stăi- 
culescu care se află la Poiana 
Stalin, am putut afla părerea sa 
că printre concurenți se află cîte
va elemente talentate, ca Cotfas 
Iu'.ia elevă la Școala profesională 
textilă din Orașul Stalin, care va 
avea un cuvînt greu de spus în 
lupta pentru primul loc în proba 
de junioare 3 km. oraș.

De asemenea printre sportivi se 
află Idor Nicolae din comuna 
Fundata, raionul Stalin, localitate 
care a dat țării numeroși schiori 
de valoare printre care maeștrii 
sportului Olteanu Gheorghe, Su- 
medrea Ion și alții. •

La 
sește

punct de vedere, concursul se va 
desfășura în condiții bune. Astăzi 
dimineață pe stadionul de iarnă 
din Poiana Stalin se vor desfă
șura primele pro.be din cadrul fi* 
na'.ei pe țară a Spartachiadei.

După festivitatea de deschidere, 
care va avea loc la ora 9 dimi
neață, se va da plecarea în prima 
probă de 3 km. junioare oraș.

La ora cînd transmitem a sosit 
ultima delegație sportivă din re* 
giunea Baia Mare.

raionale
pe raion nu 

ca o perfor- 
Tînărul En-,

Poiana Stalin zăpada se gă- 
din abundență, din acest

Performanțe
Firește, un record 

spune atât de mult 
manță republicană,
cioiu Florian din comuna Gliei* 
megioaia, raionul Tr. Severin, nici 
nu are această pretenție. Noi nu 
vom face decît să consemnăm re
zultatul lui și să atragem atenția 
asupra faptului că ajutat, tînărul 
nostru va realiza mai mult. Șl 
acum iată despre ce e vorba. Par- 
ticipîndvla un concurs de tir or
ganizat la centrul de raion, în 
proba de armă liberă, din 50 do 
puncte posibile el a realizat 46, 
performantă cu care Encioiu Flo
rian a doborît recordul pe raion 
deținut tot de el.

Tînărul Huja Ion din comuna 
Negrești raionul Oaș, deși nu are 
decît 14 ani, s-a calificat pentru 
faza regională a Spartachiadei, 
alături de alți sportivi din alte 
raioane, dar mult mai virstnici 
decît ei.

Eșalonul tinerilor sportivi

Rezoluția Plenarei C. C. 
al P. C. Francez

ÎN 24 DE ORE
MOSCOVA. Comitetul sovietic 

al participanților la întîlnirea de 
pe Elba a primit din partea lui 
Joseph Polovski, secretarul orga; 
nizației „Veteranii americani ai 
întîlnirii de pe Elba“, invitația de 
a trimite în S.U.A. la 25 aprilie 
1956 un grup de veterani sovie
tici ai celui de-al doilea război 
mondial, pentru a lua parte la în
trunirea organizată cu prilejul 
celei de-a 11-a aniversări a întîl
nirii trupelor sovietice și ameri
cane pe fluviul Elba. Comitetul 
Sovietic al participanților la în
tîlnirea de pe Elba a acceptat in
vitația.

,,Scînteia tineretului"
24 martie 1956 pag. 4-a

NEW YORK- — Joi la amiază 
a avut loc în prezența secretaru
lui general al O.N.U., Dag Ham- 
marskjoeld, ceremonia arborării 
drapelelor celor 16 țări noi mem
bre ale acestei organizații. In fe
lul acesta numărul drapelelor ță
rilor membre ale O.N.U., arbo
rate astăzi, se ridică la 76.

LA PAZ. După cum anunță co
respondentul agenției United 
Press, avînd în vedere că în luna 
mai vor avea loc alegeri generale, 
președintele Boliviei, Paz Esten- 
soro, a desărcinat vechiul guvern 
și a constituit altul nou. Noul 
guvern este format din șapte mi
niștri noi șl șase din vechiul ca
binet.

700 cetățeni sovietici 
din America Latină 

se întorc în U. R. S. S.

au

BUENOS AIRES 23 (Ager
pres). — TASS transmite: La 23 
martie a părăsit Buenos Aires 
plecînd spre Odesa vasul argen
tinian „Entre Rios“, pe bordul că
ruia se află 700 de cetățeni so 
vietici din regiunile apusene ale 
Ucrainei și Belorusiei, care
plecat în America Latină înainte 
de 1939.

Cetățenii sovietici care se re- 
patriază mulțumesc din tot sufle
tul guvernului sovietic pentru po
sibilitatea ce li s-a acordat de a 
se înapoia în patrie. Ei își expri
mă cu toții năzuința de a munci 
pentru binele patriei socialiste.

PARIS 23 Corespondentul A- 
gerpres transmite : După discu
tarea raportului lui Jacques Du- 
clos „Cu privire la problemele po
litice actuale în lumina rezultate
lor Congresului al 20-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice“, plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Fran
cez a adoptat o rezoluție în care 
se subliniază importanța excep
țională a hotărîrilor Congresului 
al 20-lea al P.C.U.S. pentru co
muniștii din toate țările, pentru 
mișcarea muncitorească interna
țională și pentru popoarele din 
întreaga lume.

In rezoluție se subliniază în
deosebi teza cu privire la posibi
litatea preîntîmpinării războaielor 
în actuala epocă. Această teză, se 
spune în rezoluție, are o mare 
însemnătate în dezvoltarea luptei 
pentru consolidarea păcii. Plenara 
respinge concepția oportunistă, 
potrivit căreia coexistența pașnică 
a statelor ar presupune renunța
rea la lupta pentru interesele cla
sei muncitoare, pentru socialism 
și pace.

Referindu-se la problema căilor 
de trecere ale diferitelor țări la 
socialism, plenara subliniază că 
trecerea la socialism pe cale par
lamentară nu este cu putință fără 
acțiuni intense permanente în 
apărarea libertăților democratice.

„Comuniștii francezi — se 
spune în rezoluție — nu pot să 
subaprecieze eforturile burgheziei 
care caută să bareze această 
cale.

Trecerea la socialism pe cale 
parlamentară nu trebuie confun
dată cu imaginara trecere la so
cialism fără luptă și fără condu
cerea clasei muncitoare de către 
avangarda ei comunistă“.

Plenara C.C. atrage în deosebi 
atenția asupra necesității unității 
de acțiune a clasei muncitoare 
franceze. Ea subliniază că hotărî-

rile Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S. însuflețesc pe toți comu
niștii în lupta pentru învingerea 
obstacolelor care mai stau încăobstacolelor care mai 
în calea spre această unitate de 
acțiune. Plenara își exprimă sa
tisfacția în legătură cu numeroa
sele călătorii în Uniunea Sovie
tică ale socialiștilor din diferite 
țări.

In rezoluție se arată în conti
nuare că fracțiunea parlamentară 
a partidului comunist, votind 
pentru guvernul Guy Mollet în 
problema algeriană, a creat ast
fel condiții favorabile pentru lăr
girea frontului unit și pentru îna
intarea pe calea spre un nou front 
popular pentru a se împiedica 
revenirea reacțiunii la putere. 
Plenara cheamă pe toți comuniș
tii francezi să folosească aceste 
condiții favorabile pentru lărgirea 
legăturilor cu socialiștii în scopul 
reglementării problemei algeriene 
pe calea tratativelor.

Rezoluția plenarei atrage aten
ția comuniștilor francezi asupra 
necesității de a studia aprofun
dat documentele Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S.

„Lupta Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S. împotriva cultului 
personalității și împotriva încăl
cărilor de orice fel ale principiu
lui conducerii colective — se ara
tă în rezoluție — trebuie să ne 
determine și pe noi să întărim 
în Comitetul Central al Partidu
lui, în comitetele federațiilor și 
secțiilor, precum și în fiecare ce
lulă caracterul colectiv al condu
cerii, să lărgim discutarea liberă 
și aprofundată a problemelor la 
ordinea zilei, să încurajăm criti
ca rodnică a greșelilor și lipsu
rilor, căutînd numai să nu con
fundăm libertatea criticii cu li
bertate pătrunderii ideilor bur
gheze în rîndurile partidului și 
ale clasei muncitoare“.

în fiecare 
din rîndurile 
ridică noi tineri talentafi, tineri 
sportivi cu perspective. De ei, de 
acești tineri ne-am reamintit tn 
aceste zile, la sfîrșit de sparta- 
chiadă, cînd sărbătorim Săptă- 
mina Mondială a Tineretului. Ați 
auzit desigur despre performan
tele tînărului atlet Xenofonte Bo
boc. Acest ttnăr absolvent al școlii 
profesionale siderurgice din Re
șița a izbutit să se numere la 
vtrsta de 19 ani printre cei mai 
buni săritori în înălțime din tară. 
Intr-adevăr, el a trecut peste 
ștacheta înălțată la 135 m. sta
bilind un nou record de juniori 
al fării. Seriozitatea cu care se 
antrenează îl va ajuta fără îndo
ială să atingă performanta spre 
care năzuiește : 2 metri 1

Multă vreme s-a scris în rubri
cile de sport ale ziarelor despre 
gimnasta Elena Mărgărit. N-au 
trecut decît cîteva luni de cînd 
această tînără sportivă a înre
gistrat cea mai bună performantă 
din cariera sa : la meciul dintre 
reprezentativa fării noastre și re
prezentativa R. P. l/ngare, a ocu
pat locul al doilea în clasamentul 
individual compus, contribuind în 
mare măsură la 
zentativei fării 
trebuie uitat că 
Mărgărit s-au 
cu renume tn frunte 
mentata sportivă maghiară Mar 
git Korondi! Antrenorii lotului 
reprezentativ au numai cuvinte 
de laudă despre perseverenta pe 
care Elena Mărgărit o arată la 
antrenamente.

Anul trecut, comentatorii spor
tivi din întreaga lume au semna-

an, tn fiecare sezon 
masei de sportivi se

victoria repre- 
noastre. Și nu 

în urma Elenei 
clasat gimnaste 

cu experi-

CINEMATOGRAFE : Serenada 
străzii — Patria, V. Alecsandri, 
I. C. Frimy, înfrățirea între po
poare; Trei starturi — Magheru, 
Elena Pavel, 1 Mai; Bel ami — 
Republica, Filimon Sîrbu, Bucu
rești : Reprezentație de gală — 
Lumina, 8 Martie; La marginea 
orașului — Central, Arta, Olga 
Bancic; Jan Hus — Victoria; Cei 
5 din str. Barska — Maxim 
Gorki; O călătorie în epoca pre-

lat opiniei sportive performantele 
rugbiștilor bucureșteni tn cadrul 
turneului întreprins de aceștia la 
Londra, Cardiff și Swansea. 
Presa engleză de specialitate a 
avut atunci multe cuvinte de 
laudă despre tînărul fundaș A- 
lexandru Penciu pe care l-au enu
merat printre cei mai buni jucă-

Sportul profesionist — 
iată-l I

După cum transmite corespon
dentul agenției France-Presse, la 
22 martie a murit în spi
talul din Johannesburg boxerul 
sud-african Hubert Ossakow, în 
vîrstă de 21 de ani. Transportat 
fără cunoștință la spital, în arma 
loviturilor primite _în cursul me
ciului 
boxer nu a mai putut fi salvat 
de medici.

Acesta este al cincilea caz 
mortal înregistrat în ultimul an 
în boxul profesionist.

CÜ Willie Towell, tînărul

Frații Viziru —în Liban
Vineri dimineața au părăsit Ca

pitala plecînd pe calea aerului în 
Liban jucătorii de tenis — Gheor
ghe Viziru si Dumitru Viziru îm- 
oreună cu antrenorul Marin 
Bădin.

Cei doi jucători romîni vor par
ticipa la campionatele internațio
nale de tenis ale Libanului care 
vor avea loc la Beirut între 27 
martie și 1 aprilie.

♦♦

Spectacolele de azi
istorică — V. Roaită. Timpuri 
Noi; Drum periculos — Al. Popov, 
Al. Sahia, Miorița; Tăunul — 
Grivița; Insula fără nume — Cul
tural; Vagabondul (seria a Il-a), 
La noi, la Todirești — Unirea, 
llie Pintilie, Popular; Alarmă în 
munți, Șurubul lui Marinică — 
C. David; Accidentul — Flacăra; 
Matrozul Cijik — T. Vladimirescu, 
Volga, N. Bălcescu; Poveste ne
terminată — Carpați; La reve-

vreodată intori care au evoluat 
Anglia.

Desigur, nu putem 
derea nici pe tinăra 
Jacqueline Zvanevschi. Cohcurlnd 
anul trecut la campionatele euro
pene de tir, tn proba rezervată 
junioarelor, Jacqueline Zvanevschi 
a cucerit titlul de campioană eu
ropeană. Trăgind 40 de focuri tn 
cercul 10, tlnăra sportivă a ega
lat și recordul mondial 400 puncte 
din 400 posibile — realizat pînă 
acum numai de ctfiva bărbați și 
de nici o altă femeie din lumeț

Și cînd ne gîndim că tn rîn
durile acestea n-am vorbit nimic 
despre atlfi alți tineri sportivi: 
despre fotbaliștii Georgescu, Ene 
II sau Copil II, despre atleții Zoi- 
tan Vamaș sau lulius Iordan, 
despre boxerii Puiu Nicolae sau 
Vasile Czegely, despre luptătorul 
I. Cernea, sau despre scrimera 
Maria Taitiș, cîștigătoarea recen
tului turneu internațional de la 
LeipZig.

Acum, e pe cale să se atașe, 
tuturor acestora un nou eșalon de 
tinere speranțe ale sportului no
stru de masă. E vorba de luha 
Cotfas, Stelian Boteanu, Hari Ro- 
senberg, Victor Șerban, Lidia Lu
cian și alți finaliști ai celor pesta 
două milioane de tineri pârtiei- 
panți la întrecerile Sparta''n’qdei 
de iarnă a tineretului. Credem că 
forurile de specialitate. Comisiile 
Centrale, inspecțiile respective dm 
C.C.F.S., ca și asociațiile sportive 
vor ști să se îngrijească de urmă
rirea, educarea și ridicarea aces
tor noi tinere speranfe ale spor
tului nostru.

trece cu ves 
trăgătoare

S. SPIREA

dere, domnule Grock — Munca; 
Scăpat din ghearele demonului— 
Moșilor; Vagabondul (seria I-a' 
— 23 August; Furtuna Echinot 
țiului — Donca Simo, Libertății; 
O noapte pe Mont Blank — M. 
Eminescu; Stele pe aripi, Pagini 
din lupta partidului — 8 Mai; 
Căi albastre — Rahova; Bruta
rul din Valorgue — Aurel Vlalcu; 
Star fără voie — Gh, Coșbuc, 
Lecția vieții Boleslaw Bierut.
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