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FRUNTAȘUL BRIGĂZIICuvîntul tău

vor-

I

Ștefan

Ia discuții. Dar, în 
îndemn ia o dezba-

au răsunat de la

E CE unii ti
neri nu prea 
iau cuvîntul în 
ședințe ? De ce 
mulți tineri buni, 
capabili, nu-și 
spun deschis pă
rerea într-o 
alta? Iată în- 
frămîntă min- 
activiști ute-

chestiune sau 
trebări care 
tea multor 
miști, a multor tineri. De 
aceea am hotărît să 
bim astăzi despre acest lu
cru, despre curajul opiniei, 
despre exprimarea deschisă a 
părerilor.

Vom începe cu un fapt care 
ni se pare semnificativ. De 
curînd utemiștii de la Fabri
ca de confecții din Brăila 
s-au întrunit în adunare de a- 
legeri pentru a desemna noul 
comitet U.T.M. pe întreprin
dere. După darea de seamă 
s-a trecut................ .....
locul unul 
tere largă și adîncă a pro
blemelor, 
masa prezidiului avertismente 
de felul acesta :

— Tovarășii să nu discute 
în contradictoriu I

S-au înscris la cuvînt cîțiva 
tineri. Printre ei era și utemis
tul Gheorghe Țapu care fusese 
criticat. Dar, înainte de a-i 
da cuvîntul, delegatul comite
tului orășenesc U.T.M. care 
conducea adunarea a ținut să-l 
avertizeze:

— Tovarășe Țapu, fiindcă 
ai fost „înțepat“ să nu discuți 
in contradictoriu I Vorbește-ne 
numai despre criticile care ți 
s-au adus I

Țapu de altfel nu s-a lăsat 
Impresionat și a spus tot ce 
avea pe inimă, tot ce credea 
despre munca și activitatea 
comitetului U.T.M., despre 
uncie probleme șl aprecieri 
care n-au fost — după părerea 
lui — just prezentate sau ex
primate în darea de seamă. 
Alți tineri vorbitori, puțini la 
număr, „stimulați" de cei ce 
conduceau ședința, s-au măr
ginit să spună mai mult gene
ralități, au vorbit timid, n-au 
adus nici un fel de contribuție 
creatoare la analizarea muncii 
organizației.

Fapt este că în unele orga
nizații U.T.M. s-a făcut și se 
face prea puțin pentru dez
voltarea spiritului critic al ti
nerilor, pentru exprimarea des
chisă a părerilor, a opiniilor. 
Tn atmosfera dăunătoare a in
fluenței cultului personalității 
au apărut pe alocuri astfel de 
racile ca: încălcarea democra
ției interne de organizație, ne
socotirea părerii masei tineri
lor, lipsa de stimulare a criti
cii de jos și uneori gîtuirea 
criticii.

Partidul a chemat șl cheamă 
la stimularea criticii construc
tive, la activizarea maselor în 
dezbaterea celor mai variate 
probleme ale vieții noastre noi, 
la cea mai mare atenție față 
de părerile maselor.

Dar a nu stingheri critica, a 
stimula exprimarea deschisă a 
părerilor tînărului Intr-o pro
blemă sau alta nu e totul. Tre
buie să se țină seama de aceste 
păreri. Un reporter al ziarului 
nostru a vizitat de curînd că
minul fabricii „Electroputere“ 
din Craiova. Acolo lucrurile 
nu stau bine. Condițiile de ca
zare sînt proaste, nu există o 
activitate culturală de colec
tiv. Relatîndu-i reporterului 
toate acestea, tinerii i-au spus:

— Vă arătăm situația dar 
avem o singură condiție : să 
nu ne promiteți și dumnea
voastră că se vor lua măsuri.

De nenumărate ori acești ti
neri au luat poziție în fața di
feritelor foruri competente ce- 
rînd să se îmbunătățească si
tuația din cămin. De nenumă
rate ori au venit cu propuneri 
concrete de organizare, de îm
bunătățire a cazării. Dar cri
ticile lor, părerile lor, propu-

nerile lor n-au fost luate în 
seamă. Drept urmare, unii ti
neri dintre cei care sînt împie
dicați să-și exprime criticile și 
părerile personale sau care văd 
că poziția lor justă într-o 
chestiune oarecare nu e luată 
în seamă, devin închiși, se ab
țin de la exprimarea gîndu- 
rilor și părerilor lor.

Oricît ar părea de ciudat, 
polemica, ciocnirea de păreri, 
de idei mai este considerată de 
unii drept ceva neprincipial, 
necuviincios, drept patimă, 
„furie" în discuție. De aceea, 
te și plictisești la unele ședințe 
și discuții ale tineretului unde 
nu se desfășoară o largă și 
pasionată dezbatere a proble
melor, nu se exprimă multe 
păreri personale. De această 
meteahnă se resimte uneori, 
— trebuie s-o spunem — și 
ziarul nostru. Cîteodată nu 
găsești în el nici destul en
tuziasm, nici multă pasiune, 
nici idei noi și palpitante, nici 
tonul înflăcărat, ofensiv. In 
unele materiale, totul este im
perativ, sever, reținut: ..obli
gați“, „necesar", „trebuie“.

Nu întîmplător, în această 
atmosferă nu s-au dezvoltat 
îndeajuns în rîndurile tinerilor 
dintr-o serie de organizații, 
umorul și ironia ca mijloace 
de luptă împotriva a tot ce e 
putred și înapoiat. Mai mult 
decît atît. Vezi uneori un tî- 
năr care a discutat cu tine 
chiar acum într-o limbă plină 
de sevă, cordial. Dar iată-1 că 
se urcă la tribună sau se ri
dică în ședință, despăturește o 
foaie de hîrtie și începînd cu 
niște citate se apucă să înșire 
fraze generale, lipsite de orice 
idei personale.

A stîrpi orice gîtuire a cri
ticii de jos, a stimula pe toa
te căile exprimarea părerilor 
tinerilor, a-i stimula pe toți 
utemiștii să acționeze ca stă- 
pîni ai organizației, să se fră- 
mînte pentru problemele orga
nizației și să-și spună cuvîn
tul deschis în 
me — iată ce-i de 
pune astfel capăt indiferenței 
unora dintre tineri - •
nomenele negative ce se mai 
petrec în jurul lor, îi vom în
demna să ia poziție activă în 
viață, vom crea o puternică o- 
pinie publică împotriva a tot 
ce e nesănătos, dăunător.

Cu toții avem datoria să 
ne gîndim, să ne frăm'ntăm 
pentru problemele vieții cloco
titoare din colectivul nostru, 
din organizația noastră, din 
patria noastră. Să gîndim 
creator și să ne spunem pă
rerea. Să nu uităm însă nici o 
clipă că părerile noastre, cri
tica noastră, trebuie să fie con
structive, trebuie să servească 
cauzei vieții noastre noi, să nu 
dăuneze acestei cauze.

Un tînăr cu trăsături înain
tate se distinge prin faptul 
că nu-1 e teamă să-și spună 
părerea, nu bîrfește pe la col
țuri, ci ia atitudine în fața în
tregului colectiv. El nu-și 
spune cuvîntul, fără să gîn
dească bine. El este capabil 
să condamne pe oricine — 
de-ar fi propriul frate — dacă 
comportarea acestuia se pune 
de-a curmezișul intereselor co
lectivului, poporului.

Curajul opiniei, exprimarea 
deschisă a părerilor, trebuie să 
devină o trăsătură de carac
ter a tuturor utemiștilor, a tu
turor tinerilor I

Folosind just arma criticii, 
îndreptînd-o numai spre apă
rarea și dezvoltarea a tot ceea 
ce servește cauzei poporului 
muncitor, spre distrugerea a 
tot ce e putred și înapoiat, ti
nerii din țara noastră își vor 
dezvolta spiritul de inițiativă, 
vor da un aport mereu mal 
puternic la construirea socia
lismului.

„Scînteia tineretului“

Dacă ați afla despre tină- 
rul din fotografia noastră 
numai că e tractorist în bri
gada a IV-a de la S.M.T.- 
Făcăenl, raionul Fetești, pro
babil că veți dori să cunoaș
teți și alte amănunte. Aflați: 
utemistul
realizează aproape 
care zi 7,5 hectare 
In prima decadă a 
campanii a executat un vo
lum de lucrări de 45 hantrl; 
acest lucru i-a adus titlul de 
fruntaș pe brigadă.
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Olteanu 
în fie- 
arătură, 
acestei

Depășesc
viteza zilnică
la însămînțări

aceste proble- 
făcut. Vom

fa{ă de fe-
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O vizită neașteptată

• F. MINDRUȚ: Cu 
pas înaintea producției.

• GH. P' APOSTOL: Pre
gătirea studenților pentru se
minar.

9 I. MIHUȚ: Inimă tî- 
nără.

• C. ION: Instantanee».
• Mai spune-mi odată 

iubesc (cîntec).
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• C. PATTANTYUS: Orga
nizația U.T.M. trebue să de
vină sufletul acțiunilor edu
cative.

• ANA CARANFIL: Me
canizatorii din Grădiștea 
In campanie.

• V. ORAȘEANU: „Se fac 
puflne concursuri sportive 
între elevi“.

• Noi amănunte în legă
tură cu vizita lut N. A. Bul
ganin șl N. S. Hrușclov în 
Anglia.

• Pe harta lumii: Ceylon.
• Adunări consacrate ce

lei de a 86-a aniversări a 
nașterii lui V. I. Lenin.

NĂZUIND
SPRE ÎNĂLȚIMI

împreună cu controlorul Nea gu Constantin, Munteanu 
etalonarea manometrelor.

LA PORONINO
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aflam la Zakopane. Discu- 
cu un localnic, Gonșanița, 
care dealtfel aparține apro-

individuale 
de 16 și 17 
de însămîn-

vi-
17

co-

Pe ogoarele raionului Rîmnicu- 
Sărat munca pentru terminarea la 
timp a însămînțărilor de primă
vară se desfășoară cu succes. Fo
losind întreaga capacitate de lu
cru. a utilajului agricol, colecti
viștii, întovărășiții și țăranii mun
citori cu gospodării 
au depășit in zilele 
aprilie viteza zilnică 
(are cu 20 la sută.

Datorită creșterii continue a 
tezei de însămîntări, pînă la 
aprilie, 8 gospodării agricole 
lective, precum și comunele Pu
treda și Cotatcu, au terminat de 
însămînțat culturile din epoca I-a. 
Pe întregul raion însămînțarea a- 
cestor culturi s-a efectuat în pro
porție de 43,7 la sută.

De cîteva zile în raion, în co
munele unde temperatura solului 
este favorabilă, a început și în- 
sămîntarea porumbului. în numai 
cîteva zile au și fost însămînțate 
cil porumb mai bine de 200 de 
hectare.

Oamenii muncii de pe ogoarele 
raionului Rîmnicu-Sărat s-au an
gajat ca prin folosirea la maxi
mum a capacității de lucru a a- 
telajelor existente să execute în- 
sămîntarea principalelor culturi 
de primăvară pînă la 1 Mai.

Majoritatea brigă
zilor de mineri din 
Valea Jiului care lu
crează după metoda 
graficului ciclic de
pășesc sarcinile lu
nare de producție In
tre 15—20 la sută, 
iar unii mineri obțin 
lunar 
norme. Brigada mi
nerului Loan Marian 
de la Petrila, de e- 
xemplu, a extras tn

chiar două

nume
ximativ la încă 5.000 de locuitori 
din cei 20.000 ai orășeluiui. Era 
curios să afle ce lucruri m-au im
presionat, ca vizitator al renu
mitei stațiuni de iarnă poloneze. 
I-am înșiruit multe lucruri. Spre 
surprinderea mea însă, după vreo 
10 minute, începuse să mă pri
vească cu tîlc.

— Spune-mi, 
altceva nu le a 
impresionat ?

Am continuat. 
Din nefericire nu 
izbuteam ca prin 
cuvintele mele să 
alung acea privi
re mirată, dar bi
nevoitoare a exi
gentului interlo
cutor. Devenisem 
nerăbdător. Peste 
ce lucru extraor
dinar trecusem cu 
vederea ? La ce 
ținea atît de mult 
acest om simplu, 
îmbrăcat țărăneș
te, după portul 
locului. Și am 
aflat*:

— Lenin a trăit 
la Poronino, 
aproape... 
Există și 
zeu. Cum 
te, n-ai

însemnări la îndemnul 
unui localnic

Am pășit în interiorul casei. 
Prima încăpere. Un hol modest 
îngustat de o scăricică de lemn ce 
urca cei cîțiva metri ce despăr
țeau de camerele de sus. Peste

expusă într-o vitrină, citim: „Mă 
întrebafi de ce mă aflu în Au
stria*), Comitetul Central a stabi
lit Biroul aici (aceasta să rămînă 
între noi) : granița e aproape și 
o folosim: sîntem mai aproape 
de Petersburg, de unde primim 
gazete după trei zile de la apa
riția ior. E muit mai ușor să 
scrim în ziarele de acolo. Cola
borarea merge

la o vreme băiatul slăbea, nu 8 
mai rîdea și cit era ziulica de | 
mare ofta din adîncul rărunchi-1 
lor. Pe baci Munteanu îl chinuia 8 
bănuiala că i s-a îmbolnăvit fe-1 
ciorul. S-a înșelat. Pînă la ur-1 
mă, Iosif dădu glas pojarului? 
ce-1 mistuia :

— Vreau să merg la școală. 8
— Deh 1 Școala nu-i rea, dar | 

mintenaș, dragul meu, nu poți | 
mere. Pămîntul cere brațe de | 
muncă.

Băiatul nu a insistat. Cunoș- 8 
tea firea neînduplecată a tată
lui său, care din zori și pînă 
în noapte muncea aprio', îndîrjit 
să fie mereu „fruntea“ satului. 
Tn săptămînile următoare, ta
tăl și fiul nu schimbară multe 
vorbe.

Intr-o seară, baci Munteanu 
și Iosif se înapoiau obosiți de 
la cîmp. Străbăteau vatra Mu
reșului ca doi străini, fiecare 
preocupat de păsurile sale.

Iosif, altă dată încînitat de pri
veliștea cîmpiei, acum nu lua în 
seamă nici ciripitul gureș 
ak păsărilor nici frumusețea 
amurgului. Supărarea lui se 
contopea cu clipocitul tînguitor 
al Mureșului. Lîngă drumul de 
fier le-a ieșit in cale învăță
torul : -

— Bună seara, baci Muntea
nu. De ce nu-1 lași pe Iosif să 
meargă la școală ?

Bacnil s-a înfierbîntat. Fără 
să asculte vorbele învățătorului 
o ținea una și bună : „Omul să
rac n-are răgaz de hodimă. Pă
mîntul cere brațe de muncă 1“ 
In noaptea aceea n-a dormit. 
Suspinele lui Iosif îi secătuiau 
inima. In minte îi răsăreau ta
blouri vechi, însă neacoperite de 
praful uitării: lupta aspră, za
darnică, de a-și agonisi cîteva 
iugăre de pămtot, nedreptatea 

bogă- 
trezit

88

Dis-de-ditnineață zbîrnîitul 
g soneriei îmi alungă somnul^ 
8 In pragul casei, mă așteapta 
8 Ștefan, vechi prieten, mecanic 
g de locomotivă. Nu știu cum a- 
8 răt la fată. Dar oaspetele îmi 
8 ghicește neliniștea și se gră- 
8 bește să-mi explice scopul vi- 
8 zitei sale.
g — Iartă-mă că te deranjez. 
8 Viu direct de la depou. Am au- 
" zit că scrii un articol despre 

muncitorii de la I.C.A.R. Te rog 
să le transmiți și mulțumirile 
mele.

— Pentru ce ?
— Asta-i bună I Păi te duci la 

o fabrică, fără să știi ce se face 
acolo ? Despre busola locomo
tivei ai auzit ?

Neașteptînd răspuns, îmi face 
semn cu mîna să am 
își aprinde o țigară, se așează 
comod pe scaun și continuă...

La începutul lui februarie, 
8 conducea spre Hunedoara un 

tren cu tonaj sporit. Era o vre
me cumplită. Viforul se pieptea 
dușmănos cu cerbicia munților. 
Troiene mari se îngrămădiseră 
pe Valea Prahovei. Mărfarul 
suia încet către Sinaia. Convo
iul greu, panta grea cereau 

„ presiune nu glumă. Busola lo- 
8comotivei, manometrul, indica 
p precis energia

și vorbele veninoase ale 
tanilor. A doua zi și-a 
feciorul mai de dimineață ca de § 
obicei : 8

—- Să te gătești de drum. 8 
Vei merge la Școală... Vezi să g 
fii... 8O 

— Fruntea I izbucni tn rîs co- g 
pilul și sări iute din pat. 8 

La școala profesională din g 
Cîmpia Turzii, la Industria Sîr- 8 
mei, băiatul plecat din lunca 8 
mănoasă a Mureșului a respec- g 
tat făgăduia-la dată : întotdeau- 8 
na a fost între primii. 8

Prin anul 1953, Iosif a pășit | 
sfios în secția manometre de la 8 
I.C.A.R. Descurajat, a privit ro- 8 
tițele aparatelor de precizie și g 
mîinile sale mari. Dacă ar fi 8 
fost nevoie să ridice greutăți, ? 
să conducă hardughii de ma- 8 
șini, nu ar fi stat o clipă la în- | 
doială ; piesele astea mărunte | 
însă îl nelinișteau. 8

încet, încet îi pieri sfiala. g 
Tn atelier găsise o nouă fami- 8 
lie. Șeful de echipă, Vasile | 
Orelț, i-a explicat cu dragoste g 
cum se ascute freza pantogra- 8 
fulul, cum se decapează tubul ? 
burdon, cum trebuie asamblat | 
manometrul, cum se face e'.a- 8 
lonarea ete... |

— Tovarășe Iosif, ar fi nece- 8 
sar să urmezi școala de ridicare | 
a calificării — l-a sfătuit secre
tarul organizației 
U. T. M.

Feciorul lui baci 
acceptat bucuros 
Sub îndrumarea comuniștilor, a g 
pătruns tainele meseriei și a 8 
învățat că sporul muncii în-8 
seamnă mai multe și mai ieftine 8 
mărfuri în magazine, mai multe | 
școli, mai multe cămine la sate, 8 
mai mult zîmbet pe fețele celor g 
lăsați în vatra Mureșului, | 

De acum în viața utemistului 8 
Iosif Munteanu intervin nenu- g 
mărate „supărări“. |

Nopți de-a rîndul l-a frămîn- 8 
tat îngrijorarea că este primej- g 
duită sănătatea tinerilor care | 
lucrează la decapare — tratarea 8 
cu acid azotic a pieselor din g 
metal neferos. Oare era posi- | 
bilă excluderea decapării din 8 
procesul tehnologic ? Categoric. |

(Continuare tn pag. 2-a) |
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8comotivei, manometrul, 
| precis energia ce sălășluia în 
g cazan. Mecanicul, cercetînd în- 
8 grijorat vibrația acului, a reci- 
$ tit literele scrise pe cadran : 
8 I.C.A.R. Nu avea timp să se 
8 gîndească la ele. Dar cînd a 
| oprit în Sinaia, le-a privit în- 
8 delung, așa cum privești un 
8 prieten neîntîlnit de mulți ani 
£ și, spre mirarea fochistului, a 
8 exclamat:
f; — Bravo, tovarăși de la 
8 I.C.A.R. 1 Faine manometre 1

mai bine“.
Examinînd 

nul cîte unul do
cumentele expuse 
în această primă 
cameră, aflăm in
formații pretioa. 
se despre sosirea 
lui Lenin la Po- 
ronino. în vara a- 
nului 1913 Nadej- 
da Krupscaia s-a 
îmbolnăvit. Lenin 
a hotărît să se 
mute la Poroni- 
no. Aci a adus-o 
și pe Elisabeta, 
mama Nadejdei 
Krupscaia. La cî- 
teva zile după so
sirea la Poronino, 
Lenin scria rude
lor : „Acum cîte- 
va zile ne-am mu
tat... pentru vară 
la munte, în sa
tul Poronino, la 7 
km. de Zakopane. 
Acest sat se află 
lingă munții Ta- 
tra, la 6—8 ore de 
drum cu trenul 
de Ia Cracovia 
spre sud...“

De asemenea. îi. 
scria lui 
Gorki: 
sînt mai 
aici, —
este un plus. Bi
blioteci bune nu 

aceasta 
m’nus.

e

Statuia lui Lenin din fața casei-muzeu

vizitat 
casa în care a lo
cuit î

★

Mă aflam 
veranda unei 
se țărănești,,cons- 
truită după spe
cificul locului, 
din lemn. Acope
rișul se țuguia 
după obiceiul 
muntenilor, lăsînd 
să se vadă feres
trele unui cat. Pe 
o placă neagră 
de marmoră, lite
re de un galben 
încă proaspăt, în. 
crustau pentru 
veșnicie:

„V. I. 1 
partidului șl al statului so
vietic a trăit și muncit în 
Polonia Intre anii 1912— 
1914“.

Lenin fondatorul tot, pe pereți, în vitrine laterale 
;i al statului so- fotografii, facsimile, copii după

u-

Maxim
„Intrigi 

puține 
aceasta

Fără cărți 
greu“.

Pășim într-o al
tă cameră, în stil 
asemănător pri

mai mare. In față 
din urmă cu 44 de

răbdare,

de bază
8
88

Unul
din cei 80 la sută

prima jumătate a 
lunii aprilie 539 tone 
cărbune peste plan.

La mina Aninoasa. 
brigada comunistu
lui Aurel Cristea 
care s-a angajat să 
dea tn cinstea 
de 1 Mai 500 
de cărbune 
plan a extras peste 
plan numai tn prima 
jumătate a lunii apri-

zilei 
tone 

peste

lie 303 tone de căr
bune.

La Lupeni, lucrlnd 
după graficul ciclic 
brigăzile conduse de 
Ioan Lăzurcă șl A- 
lexandru Matei din 
sectorul 1 B. și-au 
depășit tn prima ju
mătate a lunii apri
lie sarcinile de pro
ducție cu 24 șl res
pectiv 19 la sută.

scrisori, ziare.
Chiar după primele minute, vizi

tatorul află că Lenin, de aci din 
Poronino, conducea activitatea 
partidului și în mod special zia
rul „Pravda“, al cărui prim nu
măr apăruse la 5 mai 1912. Eve
nimentele . sîngeroase de la Lena 
care prilejuiseră trecerea de la sta- • 
rea de spirit revoluționar la a- 
vîntul revoluționar al maselor, 
l-au determinat pe Lenin să se 
afle în apropierea Rusiei. Intr-o 
scrisoare de răspuns Iul Gorki,

ceva 
avem mărturii 
ani. în mod special atrage atenția 
numărul mare, diversitatea ziare
lor și revistelor poloneze și din 
Europa, în care sînt publicate ar
ticolele lui Lenin. Regăsim frec
vent titlul unul ziar: PRAVDA.

Lenin, deși se afla în afara 
granițelor Rusiei, conducea zi de

* Tn acel timp Galifla aparți
nea Austriei.

8
8
8 In aceeași zi poposesc în sec- 
8 ția manometre. Tn hala spațioa- 
| să, zeci de oameni aplecați a- 
8 supra meselor de lucru mește- 
8 resc cu migală rotițe și șuru- 
g buri care de care mai mărunte. 
8 Sînt în întrecere în întîinpinarea 
8 lui 1 Mai. Din totalul mun.cito- 
g rilor peste 80 la sută sînt tineri. 
8 Prezența lor și ordinea ce dom- 
8 nește pînă în cele mai ascunse 
| colțuri îmi creează impresia că 
8 mă aflu în laboratorul unei fa- 
8 cultăți. Iosif Munteanu, respon- 
g sabilul de brigadă, e un tînăr 
8 obișnuit, nu prea înalt, tăcut și 
g calm la mînie.
8 ...Tn toamna lui ’47 baci
8 Munteanu tuna și fulgera. Pri- 
8 cina era feciorul său Iosif. De

Munteanu a 
propunerea.

Priveliști de primăvară
Zorile albăstreau 

dealurilor. Soarele 
-îco Drivil r

— Am un bilet fn plus.tn plus.. — Tov. profesor aș vrea un 
bilet tn plus...!

Zorile albăstreau crestele 
dealurilor. Soarele nu răsă
rise încă. Privit de depar

te, satul părea că mai doarme. 
Dinspre ogorul imens al colectivi
știlor se deslușea un zgomot înă
bușit, depărtat. Ușor puteai re
cunoaște zgomotul tractorului.

Un glas limpede, mlădios în
cepu a umple tăcerea, revărsîn- 
du-se pe uliți, peste case, peste 
copaci...

„Drag îmi e bădița cu trac
torul'’.

Era vecina mea,
— De dimineață 

cîntecul, Marie.
— De, cînt și eu, 

vățătoare...
— Cine ară acolo

— nu știi ?
— Știu — zîmbi
Am înțeles totul, 

era Vasile Tocaci, 
frunte, din satul Luna de Jos- 
Cluj ; ea, la fel; se potrivesc. Și 
ca ei sînt atîția alți tineri în sa
tul acesta. Cîte n-ai putea is
torisi despre ei I Ți-e mai mare 
dragul să-i vezi; unul ară, altul 
seamănă... în cîntece tinerești, 
vesela,

Maria, 
ți-ai început

tovarășă în-

— o întrebai

fata, cu tîlc. 
Tractoristul 
utemist de

Vasul romînesc

Zîmbeam, glndindu-mă la dra
gostea celor doi, la sfiala fetei, 
cînd, o priveliște îmi atrase lua
rea aminte.

Pe o fâșie îngustă de pămfnt, 
pe coasta unui deal ara, cu un 
plug vechi ca vremea, țăranul in
dividual Simion Morar. Vitele 
își întind gîturile, opintindu-se 
în jug. Se opresc să răsufle o 
clipă. Omul își trece mina peste 
fruntea asudată, gîndindu-se poa
te la cei cinci din sat, mai „deș- 
tepți”, care n-au intrat încă în 
gospodăria colectivă. Privește cu 
jind parcă, spre ogorul mare al 
colectivei. Apoi mînă din nou.

Voi merge, dragi tovarăși, să-i 
vorbesc, să-i arăt adevăratul său 
drum. Sînt sigură că mă va în
țelege, pentru fericirea lui și a 
celor 3 copii pe care, îi are. Voi 
face aceasta, pentru că: 
Iubesc avlniul nou, al vremii noi, 
Iubesc pămtntul, oamenii șl (ara. 
Șl satul meu tn care a răsărit 
Pentru vecie, mlndră primăvara I

Corespondentă 
SUZANA POP

Vasul romînesc de pasageri „Libertatea* ancorat în portid 
Constanța,



NĂZUIND
SPRE

(Urmare din pag. l-a)

ÎNĂLȚIMI
Pentru un cui 

pierzi potcoava
— Nelule, unde vrei să 

jungi ? Intîrzii regulat de 
serviciu, timpul afectat munc 
îi irosești colindînd fără rost 
prin atelier, cîștigi mai puțin. 8

— Ia lăsați-vă de morală ! g 
Ce vă privește pe voi, dacă-mi 8 
ajung sau nu banii ? Ați uitat 8 
că luni de zile am fost fruntaș ? | 
In definitiv, îmi .îndeplinesc nor- % 
ma și sînt liber să mă distrez 8 
cum vreau, răspundea nepăsător g 
Ion Drogeanu cînd prietenii săi g 
îi arătau lipsurile. 8

Din .nenorocire el nu cunoș-1 
tea pe atunci proverbele : „Pen- 8 
tru un cui, piezi potcoava", sw 8 
„Cine nu bagă de seamă la | 
fapte mărunte, păgubește obra- g 
zul și punga“. Tîlcul lor l-a 8 
înțeles cînd a fost pus în ais- | 
cutia organizației de bază g 
U.T.M. Critica aspră, dreap- i, 8 
a tovarășilor îi înroșea obrajii. | 
Atunci, în clipe de grea încer- g 
care, cumpăna gîndirii a hotă- g 
rît calea de urmat: trebuia să 8 
dovedească că este un bun ule- 8 
mi st, un bun muncitor. 8

Au trecut luni. Ion Drogeanu 8 
și-a respectat angajamentul. § 
Astăzi conduce cu cinste bri-8 
gada „30 Decembrie““ și veni- 8 
tul său a crescut de patru ori. g

Șaradă g
Q

In pauza de prînz, o mînă de g 
tineri, ieșiți din cantină, stau 8 
Ia soare și încearcă să dezlege 8 
o șaradă. g

— I.C.A.R., înseamnă între- 8 
prindere de construcții aeronau- 8 
tice romîne — susține un flă-| 
cău căruia de-abia îi mijește g 
mustața. |

— Așa o fi — răspunde altul | 
și, arătînd cu mîna către venti- g 
latoarele produse de secția lăcă. 8 
tușerie, adaugă : Astea-s avioa-1 
ne ? 8

— întreprindere de condiție- 8 
nat aer — intervine grăbită o 8 
fată cu părul cînepiu, legat | 
strîns în basma.

— N-ai dreptate — îi re’ea- | 
ză vorba un „puști“ îmbrăcat g 
în uniforma Rezervelor de 8 
Muncă. g

— Atunci o fi institutul pen- 8 
tru cercetări agronomice al Ro- g 
mîniei — glumește un al patru- g 
lea dezlegător. |

Intr-un tîrziu se găsește răs- g 
punsul cuvenit : I.C.A.R, e o 8 
denumire veche, ce nu cores- g 
punde profilului producției. g 

Această denumire își găsește | 
totuși justificarea dacă ne gin- 8 
dim că exemplul lui Icar. 8 
viteazul legendar care a înce--1 
cat primul să învingă înălți- 8 
mile, îndeamnă pe muncitorii de 8 
aici, să tindă, asemenea lui, că-1 
tre înălțimi. 8

8 g iui ion progeanu... DAN PAUL g
?8 
ooooQoooooeoooooooooaoacooaoeooooooeooooocooapooooeeoeooeioooooooooeooo ooooooopoooooc*

? nu 1 Acidul azotic distruge im- 
8 puritățile depozitate pe piese. 
8 O singură picătură de ulei ră- 
| masă în manometru! aparatului 
8 de sudură ar da loc unei explozii. 
8 Atunci ce era de făcut ? Rezol- 
? varea a găsit-o singur. A con- 
8 ceput un dispozitiv care a ușu- 
8 rat efectuarea operației.
g — Iarăși se ține losif „ de 
8 fleacuri, iarăși adună rămășițe 
| de alamă ? Ei și, dacă lucrează 
8 cu freza culeasă din gunoi, 
8 mare scofală 1 șopti ironic un 
| tînăr.
8 — Așa crezi tu — îl a.pos-
| trofă tăios un bătrîn lucrător.
8 Din fleacuri, Munteanu a obți- 
8 nut 13.000 lei economii. Ce zici, 
I dispozitivul de înlocuit șurubul 
g de plombă făurit de el. tot fleac 
8 este ? Hei I Ești încă ucenic. 
| Dacă vrei să ajungi muncitor 
g de frunte, învață de la losif 1
8 Evitînd să discute despre pro.
1 priile realizări, losif Munteanu 
o mi-a povestit cu vocea-i bla- 
8 jină : „In luna februarie brigada 
8 noastră a depășit norma cu 172 
S la sută. Manometre de mare 
8 precizie și ieftinirea prețului de 
8 cost — iată care sînt țelurile 
| noastre“.
8 Cuvintele sale simple rostesc 
§ curgător cea mai autentică poe- 
8zie. Ion Bran, Chiriac Basma, 
8 Dumitru Vespe, Vasile Caisin, 
8 sînt doar cîteva personaje din 
8 mărețul poem. In 1956 brigada 
” condusă de Ion Bran lucrează 

în contul anului 1961.
Realizările brigăzii lui Ion 

Bran se vor adăuga la bilanțul 
general. Și cu siguranță că a- 
cest bilanț va fi bogat.

Cele 18 brigăzi de tineret au 
pornit o entuziastă întrecere în 
cinstea zilei de 1 Mai.

Unul din obiectivele urmărite 
pste reducerea consumului de 

8 materiale. Brigăzile de tineret 
8 din secția lăcătușerie, au hotă- 
| rît să producă din materialele 
g economisite două ventilatoare 
8 industriale.
g Transmițînd tinerilor din scc- 
8 ția manometre mulțumirile țo- 
î vărășești adresate de către prie. 
| tenul meu, mecanicul Ștefan, 
8 am aflat că ei nu sînt totuși 
8 satisfăcuți pe deplin de calitatea 
| manometrelor.
8 „Intre secția noastră și cele- 
g lalte secții nu există un deca- 
8 lai — mi s-a spus. Uneori pie- 
8 sele ca și tubul bu-don furni- 
gzat de uzina „Boleslaw Bierut“ 
8 le primim foarte tîrziu. Aceste 
S8 cauze duc la goluri în produc

ție, la muncă în asalt, la goană 
după cantitate în detrimentul ca
lității. Avem și lipsuri în atitu- 

" dinea față de muncă. Organi
zația de bază U.T.M. contri
buie activ la remedierea lor. Un 
exemplu concludent este cazul 
lui Ion Drogeanu...

I

Tineri cu aceleași 
atitudini

„300 bucșe „Stalineț“ — aceasta 
era comanda sosită cu cîteva săp- 
tătnîni în urmă la întreprinderea 
„T.C.U.P.“ din Bacău și care tre
buia executată în cel mai scurt 
timp. Deoarece la aceste piese nu 
pot lucra mai mulți muncitori deo
dată. s-a pus întrebarea : „Cui să 
fie dată comanda“ ? Cum este de 
așteptat, în astfel de situații sînt 
vizați cei mai buni lucrători. Co
manda a fost încredințată deci ti
nerilor strungari Constantin Gora 
și Ioan Andreescu. Treaba nu era 
de ioc ușoară. Dar iscusința le-a 
venit în ajutor. Efectuînd fiecare 
cîte o operație, ei au avut un flux 
tehnologic mare, astfel că lucra
rea a fost terminată Intr-o sin
gură zi, în ioc de două cîte fuse
seră prevăzute. Folosind la maxi
mum cele 480 minute de muncă și 
capacitatea mașinilor, dînd o a- 
tenție deosebită calității lucrului 
încredințat, ei au realizat la timp 
și în bune condițiuni lucrarea.

De multe ori cei doi tineri lu
crează împreună. Exemplul lor a 
servit de model și altor tineri din 
întreprinderea noastră și, în spe
cial, tovarășilor Gheorghe Naum- 
cef, șef de brigadă în echipa de 
montaj a armăturilor din fontă, 
Viorica Tcaciuc și Maria Frunză.

Influența pe care o are asupra 
tinerilor din întreprinderea noastră 
atitudinea față de muncă a aces
tor utemiști cred că e bine să fie 
cunoscută și de tinerii din cele
lalte întreprinderi ale patriei 
noastre. Tocmai de aceea v-am 
scris despre ei.

Corespondnt 
E TATARU

O In
laboratorul 
institutului

Institutul de cercetări chi
mice din Capitală desfășoară 
o rodnică activitate. în labo
ratorul de încercări fizico- 
mecanice al institutului se 
determină proprietățile ma
terialelor plastice. In foto
grafie : preparatorul îonescu 
Liviu, determinind rezis
tența la tracțiune a unui ma
terial plastic.

Cu un
Oamenilor le faci cea mai mare 

bucurie vorbindu-le despre ceea 
ce le este drag. Grădinarului vor- 
bește-i despre flori, mamei despre 
copil, profesorului despre elevi... 
tînărului inginer Eufrosina Ștefă- 
nescu... despre laborator. Aici, 
în laboratorul de control tehnic și 
purtabilitate din cadrul sectoru
lui textil al Institutului de Cer
cetări Textile, Pielărie și Cauciuc 
al Ministerului Industriei Ușoare, 
alături de colaboratori, se desfă
șoară adevărata ei viață. Cînd 
tînărul inginer îți prezintă labo
ratorul în care se studiază mate
riile prime, semifabricatele, firele 
țesăturilor, jocul ochilor are ce
va neobișnuit. Din simplul gest 
de indicare a obiectelor și apa
ratelor, din felul cum îți prezintă 
colaboratorii se desprinde lim
pede, fără tăgadă, nețărmurita 
dragoste față de profesiune.

Din 1953 conduce laborato
rul. Cîte lucruri n-a învățat 
în acest timp, cîte greutăți n-a 
avut de înfruntat pentru ca mun
ca de cercetare să fie cu un pas 
înaintea producției, să pregăteas
că condițiile pentru dezvoltarea 
ei! Institutul nou creat nu oferea 
condiții prielnice pentru desfășu
rarea activității de cercetare. Ca
mere mici, aparataj și oameni in- 
suficienți. Puterea însă nu stă 
numai în numărul oamenilor ci în 
entuziasmul lor creator, în munca 
de fiecare zi desfășurată pînă la 
uitarea de sine. începutul a fost 
greu, ca orice început de drum 
nou. El a rămas o amintire și tî
nărul inginer o reînvie atunci 
cînd prinde a vorbi despre apara- 
tajul modern, despre dinamome- 
trele, torsiomeirele, aparatele de 
determinat permeabilitatea țesătu
rilor ca și despre multe alte apa
rate de înalt nivel tehnic, exis
tente în laboratoarele institutului.

Cele 142 de probleme de cer
cetări, rezolvate în Institut în de
curs de 5 ani, sînt legate direct

Pregătirea studenților
pentru SEMINAR

In toate instituțiile de învăță- 
mînt superior există ștudenți ca 
Vasile Pop, Emil Badiu, Cos'.ică 
Palmaciu, Sorica Stroe, Traian 
Lazăr și alții din anul IV, facul
tatea de economie politică de la 
I.S.E.P. „V. I. Lenin“ București, 
care, folosind o metodă adecva
tă de pregătire, reușesc să-și 
Însușească temeinic cunoștințele. 
La seminalii ei dau răspunsuri 
care dovedesc o înțelegere crea
toare a problemelor, iar la exa
mene obțin la toate obiectele 
de studiu oele mai bune rezulta
te. Dar, la aceeași facultate, în 
același an de studii, există un nu
măr însemnat de ștudenți ale 
căror rezultate nu corespund efor, 
turilor serioase pe care le depun, 
care se orientează cu greu în di
ferite situații co-ncrete și ale că
ror răspunsuri dovedesc de multe 
ori o însușire mecanică a pro
blemelor.

Care este cauza acestui lucru ? 
De ce acești ștudenți care au în 
general aceeași pregătire ante
rioară, aproximativ aceleași con
diții materiale de studiu, audiază 
aceleași prelegeri și participă la 
aceleași seminarii etc., au totuși re- 
zulțate diferite în munca lcr ? 
Dacă facem abstracție de unele 
particularități individuale care 
influențează munca independentă 
se poate spune cu certitudine 
un rol însemnat îl are felul 
pregătire pentru seminar.

Este greu să dai rețete în 
ceastă problemă, întrucît felul

că 
de

a- 
de 

pregătire pentru seminar depin
de de un mare număr de factori, 
între care trebuie să menționăm: 
obiectul de studiu, anul de studii, 
pregătirea anterioară a studentu
lui, timpul destinat pregătirii, 
condițiile materiale de trai și î.n- 
vățămînt, calitatea lecțiilor, a se- 
minariilor și a consultațiilcr, de
prinderea de a studia sistematic 
etc.

Din cele de mai sus nu trebuie 
trasă concluzia că nu există o 
metodă, un fel de a pregăti se
minarul și că e bună metoda cu 
care te-ai obișnuit, deși obișnuin
ța joacă un anumit rol în aceas
tă problemă. Practica dovedește 
că există un șir de principii una
nim recunoscute, valabile pentru 
unul sau mai multe obiecte de 
studiu, care, fără să înlăture par
ticularitățile individuale ale ce
lui care le folosește, sînt de un

real sprijin în muncă. I>n cele ce 
urmează vom încerca să arătăm 
cîteva din aceste condiții, ținînd 
seama de experiența studenților 
fruntași la învățătură.

De la început trebuie mențio
nat faptul că întreaga muncă de 
pregătire este necesar să fie su
bordonată însușirii creatoare a 
cunoștințelor. Congresul al Il-lea 
al P.M.R. a subliniat cu putere 
necesitatea legării mai strînse a 
teoriei de practică și a combătut 
cu tărie dogmatismul și metodele 
bucheriste de însușire a cunoștin
țelor, care frînează studierea și 
folosirea concretă a teoriei în 
funcție de necesitățile construirii 
bazei economice a socialismului 
în țara noastră. De aici și în
semnătatea procedeelor folosite 
pentru realizarea acestor cerințe.

Pregătirea pentru seminar tre
buie să înceapă cu revederea no
tițelor luate la curs. S-ar părea 
că aceasta este o cerință elemen
tară, cunoscută de toți studenții. 
Ea scapă însă din vedere multor 
ștudenți. De aceea, considerăm 
necesar să precizăm că fără a 
revedea cu atenție notițele sale, 
studentul nu are cadrul general al 
lecției, al problemelor ce trebuie 
însușite. Pe de altă parte, lecția 
atrage atenția studentului asupra 
problemelor esențiale și în gene
ral pregătește terenul pentru 
munca ulterioară.

Trebuie subliniat faptul că mulți 
ștudenți consideră în mod greșit 
notițele luate la curs ca material 
de bază în însușirea cunoștințe
lor. Aceștia caută să memoreze 
lecția și nu mai studiază nici un 
fel de material bibliografic. La 
seminar însă ei se lovesc de mari 
greutăți. Puși în situația de a se 
orienta, de a folosi cunoștințele 
în diferite situații concrete pentru 
rezolvarea diverselor probleme, ei 
dovedesc în majoritatea cazurilor 
că le lipsește capacitatea de a 
analiza profund fenomenele.

Cea de a doua etapă princi
pală în pregătirea pentru seminar 
o constituie studiul individual al 
materialului bibliografic indicat. 
In funcție de caracterul discipli
nei respective sînt studiate și 
conspectate principalele opere, 
documente sau sînt rezolvate ti
puri de probleme, exerciții etc. 
Aici trebuie menționat faptul că 
în rîndul studenților este larg 
răspîndită confuzia între „a citi“ 
și „a studia“. Majoritatea studen
ților consideră că este suficient 
să citești pentru ca procesul de 
însușire a cunoștințelor să fie 
considerat ca încheiat. In reali-

tate, a citi nu înseamnă încă a 
învăța. Fără a subaprecia capa
citatea unora de a reține cu ușu
rință cele citite, practica dovedeș
te că ceea ce pare la prima ve
dere trainic și pe deplin înțeles, 
apare ulterior ca superficial în
sușit, In fond, „a studia“ înseam
nă a înțelege și însuși pe deplin 
cunoștințe, astfel îneît să poți 
discuta independent anumite pro
bleme.

Capacitatea de a lucra în mod 
just ou cartea, de a studia temei
nic nu se capătă ușor. Pentru a- 
ceasta este necesar să primești 
îndrumări de la acei care au mai 
multă experiență. Două probleme 
sînt mai importante în legătură 
cu aceasta: alegerea justă a 
materialului care trebuie să 
fie citit și formarea de
prinderii de a studia siste
matic, profund. Pentru mulți stu- 
denți alegerea materialului în ve
derea pregătirii pentru seminar 
este o problemă dificilă. Și, eu 
toate că la toate seminarele se in
dică un material bibliografic, de 
multe ori este necesar ca acesta 
să fie complectat. Studentul tre
buie să se obișnuiască să caute 
singur materialul, întrucît în via. 
ță — după terminarea studiilor 
— nimeni nu i-1 va servi de a 
gata selecționat.

In legătură cu această proble
mă un rol însemnat revine ca
drelor didactice care trebuie să 
îndrume studenții către izvoarele 
cele mai bune ; mai ales în primii 
ani de studii. Acest ajutor trebuie 
să fie susținut. Intr-adevăr, „a 
citi cărți alese greșit — așa cum 
spunea Belinschi — este mai 
vătămător decît de a nu citi ni
mic“.

După ce studentul a reușit să 
determine „ce să citească", pe pri
mul plan apare o altă problemă 
nu mai puțin însemnată și anu
me : „cum să citească". Practica 
dovedește că a citi mult nu în
seamnă totdeauna a însuși mult și 
bine. Este chiar mai folositor ca 
studentul să-și însușească la în
ceput mai puține cunoștințe dar 
mai temeinice, aceasta fiind o 
condiție esențială pentru munca 
lui ulterioară.

La citirea oricărei lucrări, în 
primul rînd este necesar să se 
precizeze cine este autorul, care 
este data apariției lucrării, care 
este structura cărții și care sînt 
condițiile istorice în care a apă
rut lucrarea respectivă. Trebuie 
combătută ideea greșită a multor 
ștudenți că nu este necesar să d-

pas înaintea producției
de producție, de lărgirea bazei de 
materii prime și auxiliare romî
nești, de îmbunătățirea calității 
produselor etc. Multe din ele 
poartă o frîntură din creația și 
dragostea Eufrosinei, din expe
riențele care uneori i-au răpit cli
pe de visare, de liniște.

Te aștepți ca șeful unui labo
rator cu asemenea greutate în 
dezvoltarea industriei noastre u- 
șoare să fie un om sever, poate 
cu ochelari pe nas și cu tîmplele 
albite. Șeful este... o tînără care 
pare mai curînd o mică școlăriță, 
încrederea și dragostea, în ciuda 
anilor și a înfățișării, și-a cîș- 
tigat-o în munca de fiecare zi, în 
seriozitatea și operativitatea cu 
care rezolvă problemele, în dra
gostea față de cadrele tinere, în 
majoritate calificate în acest la
borator.

Te impresionează în orice dis
cuție cu această tînără, modestia 
sa. „Noi am făcut“, „noi am rea
lizat“ sînt expresii ce însoțesc 
răspunsurile la întrebările puse pe 
marginea activității sale. Iată la
boratorul condus de ea — a adus 
o contribuție însemnată la stu
dierea caracteristicilor bumbacu
lui romînesc. Datorită acestei lu
crări se poate urmări anual evo
luția bumbacului romînesc sub 
aspect calitativ în funcție de so
iuri și regiuni de cultură. Tot In 
urma acestui studiu a fost sta
bilită o justă raionare a soiuri, 
lor de bumbac în raport cu con
dițiile agrotehnice ale diferitelor 
regiuni de cultură. Astăzi între
prinderile din sectorul bumbac, pe 
baza studiului elaborat, filează 
industrial fire de calitate supe
rioară din bumbac romînesc.

Deseori întreprinderile solicită 
laboratorului de control tehnic și 
purtabilitate ajutor pentru expe
rimentarea felului cum se com
portă materia primă, sau pentru 
analiza unor semifabricate. Rezul
tatele nu întîrzie mai mult de

două zile. Așa s-a întîmplat cu 
cererea întreprinderii „Firul Ro. 
șu" din Tălmaciu, în legătură cu 
analiza aței produse, cu Filatura 
Romînească de Bumbac din Capi
tală în cazul analizei calitative a 
bandei de carde și laminor. Munca 
aceasta plină de migală care cere 
o concentrare maximă se leagă 
tot mai strîns de producție, de a- 
tingerea scopului final — produse 
de bună calitate pentru consuma
torii patriei noastre.

De curînd în magazine au a- 
părut șosetele nylotin produse 
dintr-un amestec de bumbac ră
sucit cu fire sintetice. Laboratorul 
și-a adus contribuția prin anali
zarea rezistenței firului.

Ca să vorbești despre activita
tea acestei tinere inginere trebuie 
să te oprești și asupra atenției 
și dragostei cu care îndrumă și 
crește cadrele. Laborantul Irina 
Ploșceanu, specialistă în analiza
rea firelor de bumbac, inginerul 
Maria Florescu, laborantul Ioana 
Caciu, colaboratoare apropiate, se 
bucură din plin de sprijinul tînă
rului inginer. Elevi și totodată 
prieteni, ei au părăsit laboratorul 
și astăzi sînt laboranți în diverse 
întreprinderi. Cu drag își amin
tesc tinerele Maria Dicescu de la 
Stațiunea de egrenaț Bumbac— 
Alexandria, Elena Popescu, Vasile 
Elena, de la Filatura romînească 
de bumbac din Capitală, de Eu
frosina Ștefănescu, de studiul per-

severent organizat de ea pentrU 
ridicarea calificării profesionale.

In expoziția Institutului sînt 
expuse aparate noi construite în 
atelierul de prototipuri după su
gestiile colectivului în care lucrea. 
ză Eufrosina Ștefănescu. Așa sînt 
aparatele pentru determinarea 
flexibilității firelor, aparatul 
placă neagră pentru 
clasei firelor, pentru 
hidrofilei țesăturilor 
ritate și altele.

Viitorul înseamnă , . _
rul inginer noi posibilități de 
studiu, de afirmare a puterii sale 
creatoare. Ce face în prezent la
boratorul condus de ea ? Studia« 
ză fibrele sintetice, analizează fe. 
Iul cum se comportă ele în țesă
turi în amestec cu fire naturale. 
Trebuie construit aparatul nece
sar pentru cercetările care se fac, 
trebuiesc elaborate metode noi de 
cercetare, trebuiesc calificați la- 
boranții în conformitate cu teh
nologia materialelor care se în
cearcă. înspre rezolvarea aces
tor sarcini sînt îndreptate efor
turile tînărului inginer.

Munca de cercetare trebuie să 
fie cu un pas înaintea producției, 
să pregătească condițiile pentru 
dezvoltarea ei neîntreruptă. Pen
tru aceasta luptă tînăra inginer 
Eufrosina Ștefănescu și munca ei 
este încununată de succes.

F. MINDRUȚ

tu
determinarea 
determinarea 
prin capila

pentru tînă-

Mai spune-mi odată te iubesc *’

GHERASE DENDRINO 
al Premiului de Stat

INSTANTANEE
ronovarășul Gheorghe Hăr- 
S țăn, președintele Sfatu-
* lui popular al comunei 

Bonțești din raionul Gurahonț 
a început să aibă noaptea une
le vise urîte. Soția il aude vor
bind adesea în somn, strigînd 
sau certîndu-se cu cine știe 
cine:

„Lăsa(i-mă In pace. Sînt 
președinte și fac ce vreau..."

.XJite ce, tovarășe, te rog să 
nu mă bați la cap cu mărun
țișuri de astea", „Las’că știu 
eu... Ajunge! Toată ziua mă 
bateți la cap cu drumurile 
voastre..."

Soția, grijulie, tl mișcă ușor 
pină se trezește și-l întreabă 
cu duioșie.

— Dar ce visezi tu mereu 
de te zbați atlta în somn ?

— Eu știut
— Vorbeai de niște drumuri.
— Prostii. Mă bat unii la 

cap toată ziua.
• • • • ••!!»»

Intr-adevăr, de aci se trag 
toate aceste coșmaruri. Toată 
ziua oamenii „ll bat la cap" 
— așa cum spune el— cu 
drumurile.

—■ Tovarășe președinte, dru
mul care duce la gară numai 
drum nu este, de ce nu iu ați 
măsuri să se repare. Era să-mi 
rup gltul prin gropile lui.

— Uite ce, bădie, doar n-ai 
vrea să merg cu dumneata, 
să-ți țin felinarul ca să vezi 
pe unde calci.

Altul:
— Tovarășe președinte și 

dumneata, tovarășe secretar, 
hai fraților să ne-apucăm de 
drumul ăla, că doar pentru noi 
ll facem.

De ce-mi spui mie astea, 
dragă tovarășe ? Reparați-lI 
Ce, vă opresc eu ? Astupați 
gropile, puneți asfalt pe el,

parchet — mă rog, tot ce vre
ți. Ce, eu să vi-l fac ?

— Nu, dar vezi, numai 
dumneata poți chema deputății 
aici și să hotărîți odată soar
ta drumului ăsta, că i-o ajun
ge cit...

Președintele, plictisit, ridică 
din umeri, semn că socotește 
discuția încheiată.

Unii Insă, îl criticaseră de 
multe ori pentru acest lucru, 
pe un ton destul de serios. 
Tovarășul președinte rămlnea 
nițel pe gindurl, apoi, dîndu-și 
seama că o astfel de atitudi
ne li știrbește prestigiul în 
chipul cel mai grav, rostea 
răspicat:

— Sint președinte și fac ce 
vreau. Nu mă mai bateți la 
cap cu mărunțișurile astea.

Nu știm ce anume vrea 
varășul președinte să facă, 
drumul in nici un caz nu 
reparat nici pînă acum.

Cetățenii din comună 
gîndese la ceva, și anume: să 
nimerească și tovarășul pre
ședinte intr-o noapte întune
coasă pe drumul care duce la 
gară și atunci, cînd se va în
funda pînă In genunchi în 
vreo groapă și cînd se va în
furia, să fie văzut de cetățenii 
din comună, care să-i spună:

— De ce vă supurați așa 
tare, tovarășe președinte ? 
Pentru un mărunțiș ca ăsta l 
Nu se face...

Pentru că vorba aceea; 
„pînă nu dai cu capul de pra
gul de sus, nu te uiți la cel de 
jos".

lo
dar 
l-a

se

•k
în această comună mai exis

tă și o comisie pentru con
cursul „Iubiți cartea". Poate 
că tinerii din comună vor ri
dica din umeri, nedumeriți: 
„care comisie ?l Noi n-am vă-

■ Bl

zut-o cum arată la față nici 
pînă acum

Mă rog, s-ar putea întlm- 
pla ca d-voastră să n-o fi vă
zut pînă acum, dar ea există. 
Există intr-un proces verbal, 
încheiat cu multe luni in urmă, 
care arată că din comisie fac 
parte tovarășii: I. Zimbran, 
gestionarul cooperativei, An- 
chila Farcaș, directoarea că
minului cultural, Silvia Rusu, 
din partea organizației de 
bază U.T.M. și alții.

Această comisie, foarte bo
gată în nume, nu este din pă
cate bogată in fapte. Tovară
șul I. Zimbran, care trebuie să 
procure cărțile pentru lectura 
obligatorie și altele la alegere, 
a uitat pe semne, de multă 
vreme, de această sarcină.

Nici ceilalți membri ai co
misiei n-au făcut nimic. Ti
nerii au auzit despre acest 
concurs mai mult din... afi
șe dectt din munca dusă de 
comisie.

Biblioteca căminului cultural 
are unele cărți, dar tovarășa 
directoare nu umblă la ele, nu 
de alta, dar să nu deranjeze 
praful ce acoperă cărțile și 
pentru a nu speria șoarecii 
care le rod cu o deosebită plă
cere.

Cit despre secretarul orga
nizației de bază U.T.M., tov. 
Teodor Hubăr, tinerii nu pot 
spune că i-a deranjat cu în
demnurile sale de a participa 
la concurs.

Așa că, după cum se 
vede, activitatea comisiei pen
tru concursul „Iubiți cartea" 
din această comună este gro
zavă, dar — așa cum ar spu
ne Caragiale — lipsește cu de- 
săvtrșire.

Corespondent 
C. ION

Versuri : Muzica :
RADU COSTACHESCU laureat

-Retrtn

besc .Te iu - besc

iu besc

spu- nemt o

besc Te iu - besc

• besc •și-eu spus me reu

vre •
Ml B dim

ìif a - cum !e n ■ w - neje
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de ~ mult

Mii de pe - rechi

*) Cîntec din noul film romînesc „Pe răspunderea mea“ 
care va rula în curînd pe ecranele noastre.

spus nimănui, 
iubesc, 
s-ascult

Mii de perechi și-au spus mereu, 
De ani și ani: „Te iubesc". 
Cuvinte vechi,
Pe care eu abia acum le-nttlnesc

REFREN
Mai spune-mi odată,
Te rog să-mi mai spui:
Te iubesc, te iubesc, te iubesc.
Așa cum In viață n-ai 
Te iubesc, te iubesc, te 
De mult, de mult aștept 
Cuvintele vrăjite.
Mai spune-mi odată, 
în vis să plutesc:. 
Te iubesc.

Inimă tînără
tești prefața operei sau lucrării 
pe care vrei s-o studiezi. Orice 
carte trebuie să fie citită de la 
început, inclusiv prefețele la di
ferite ediții, introducerile.

Pentru a studia temeinic, prac
tica dovedește că este folositor 
să se citească mai întîi lucrarea 
în întregime (dacă proporțiile ei 
sint relativ mici, 30—50 de 
pagini, o broșură), sau pe capi
tole (dacă acestea au un volum 
mai mare). Un astfel de citit nu 
asigură însușirea materialului. 
Dar el nici nu are un astfel de 
scop, deși, inevitabil, cititorul va 
înțelege și reține unele lucruri. 
Scopul acestei lecturi este de a 
atrage atenția asupra problemelor 
de ansamblu, esențiale, de a orien
ta studiul temeinic și însușirea 
creatoare. Fără această fază de 
citit — pentru orientare — de 
cele mai multe ori se creează im
presia că tot ce se citește este im
portant. Aceasta este una din cau. 
zele esențiale pentru care studen
ții pierd din vedere ideile princi
pale, conspectează și rețin amă
nuntele.

Studentul poate să-și ușureze 
munca dacă se deprinde ca, o 
dată cu citirea de orientare sa-și 
sublinieze ideile esențiale sau să 
noteze CU una sau mai multe linii 
pe marginea cărții ceea ce este 
principal (aceasta numai în cazul 
oînd lucrarea îi aparține). Dacă 
lucrarea este a bibliotecii, adno
tările trebuie să se facă pe un 
caiet special sau pe fișe.

Pentru însușirea trainică a 
materialului se recitește apoi nu
mai ceea ce a fost subliniat. Nu
mai așa se poate reține miezul 
problemelor, se pot consolida cu
noștințele, aspect care va fi con
tinuat apoi prin scrierea conspec
tului.

Prin conspect se înțelege un 
rezumat al ideilor principale cu
prinse în opera studiată, expri
mat cu cuvinte proprii și siste
matizat în așa fel îneît conținu« 
tul științific, legătura logică din

tre idei, bogăția de argumente și 
exemple să reiasă cu ușurință.

Conspectul este un mijloc prin 
care se formează deprinderea de 
a sezisa esențialul, de a desprin
de din mulțimea de fapte, date 
și evenimente, pe cele principale, 
cu legătura lor internă și acțiu
nea reciprocă dintre ele. Conspec
tul devine astfel un mijloc de a- 
profundare a cunoștințelor.

După întocmirea conspectului 
urmează ultima fază a însușirii 
cunoștințelor și anume: revede
rea conspectului, alcătuirea pla
nului de expunere pentru seminar 
și încercarea de a alcătui răspun
sul la problemele de seminar.

Planul de expunere la seminar 
nu trebuie să fie nici prea amă
nunțit, deoarece este greu să te 
orientezi după el în cursul expu
nerii, dar nici prea sumar. Un 
bun plan de expunere nu este 
mare, iar ideile principale sînt a- 
șezate într-o ordine logică.

Cînd studenții au de-a face cu 
lucrări de matematică, fizică etc. 
este necesar ca mai întîi să fie 
elucidate problemele teoretice, de
monstrațiile diferitelor formule și 
apoi să fie rezolvate problemele. 
Consider greșită metoda pe care 
o folosesc unii ștudenți care cau
tă să rezolve probleme și exerciții 
fără a studia temeinic problemele 
teoretice. Ei se pregătesc foarte 
greu pentru seminar și învață 
mecanic soluțiile diferitelor pro
bleme.

Practica arată că nu trebuie de 
loc neglijate anumite procedee 
prin care sînt reținute mai ușor 
cunoștințele. Folosirea schemelor, 
a muzeelor, expozițiilor și a ma
terialelor didactice care se găsesc 
în instituția de învățămînt supe
rior sau în localitatea respectivă 
sînt de un real sprijin. De multe 
ori se neglijează chiar și folosi
rea tablei. Excursiile și vizitele 
în fabrici, G.A.C. și G.A.S., la 
S.M.T.-uri sînt încă insuficient 
folosite în unitățile de învățămînt 
superior pentru însușirea temeini
că a cunoștințelor. Legat de a«

ceasta, lectura zilnică a presei are 
o mare importanță.

Prin vizitarea unor expoziții de 
artă plastică, prin vizionarea unor 
spectacole, studenții, de la Uni
versitatea „Al. I. Cuza“ din Iași, 
care fac seminare speciale la li
teratura romînă, sînt deprinși să 
alcătuiască cronici plastice, dra
matice, formîndu-li-se spiritul cri
tic.

Toate cadrele didactice și în 
special asistenții, în seminare au 
datoria să formeze la ștudenți de
prinderea de a se orienta cu ușu
rință pe hartă, de a folosi rigla 
de calcul, tabelele de logaritmi, 
hütite, de a alcătui ei înșiși sche
me, tablouri care să sintetizeze 
un grup de ounoștințe sau anu
mite aspecte ale problemelor etc.

Trebuie combătută cu tărie ten
dința existentă în unele seminare 
de a trata problemele în general, 
fără legătură cu viața, cu pro
blemele științifice actuale. Con
ducătorii de seminare trebuie să 
arate studenților în mod clar ce 
probleme sînt încă în discuție și 
a căror rezolvare are o mare în
semnătate practică, eventual ce 
ipoteze au fost emise pentru re
zolvarea lor și care este critica 
acestor presupuneri etc.

Organizațiile de U.T.M. din in
stituțiile de învățămînt superior 
au datoria să se îngrijească nu 
numai de buna frecvență a stu
denților la seminare ci și de fe
lul în care se pregătesc studenții 
la aceste seminare, cum se ajută 
între ei.

Se apropie sfîrșitul acestui an 
școlar. Mai există multe posibi
lități pentru îmbunătățirea mun
cii de pregătire a studenților. 
Cadrele didactice de seminariza
re în colaborare cu decanatele 
facultăților și organizațiile U.T.M. 
și sindicat pot încă remedia mul
te din lipsurile existente în ve
derea pregătirii mai temeinice a 
studenților, pentru înțelegerea 
creatoare a tuturor problemelor.

GH. P. APOSTOL

Minunatul chip al omului zile
lor noastre îl întîlnești pre
tutindeni pe acest pămînt 

ce respiră liber soare. Cu mîinile 
sale agere și cu mintea-i înaripată 
el urnește munții, subjugă forța 
uriașă a atomului, pătrunde tai
nele universului...

Dascălul din satele patriei noas
tre nu e mai puțin un mare artist 
care educă, modelează sufletele 
micuțelor vlăstare, aduce lumină 
în inimile sătenilor care, pînă mai 
ieri, erau năpădite de buruiana 
sălbatică a neștiiinței și de mă
trăguna amărăciunii. Poporul nos
tru țintea către fericire, către lu
mină. Și iată că această lumină 
a realității noastre scaldă din 
belșug și satele și ogoarele...

Mă aflam, într-una din dimi
nețile de iarnă îintîrziată cu nin
soare și lapoviță, prin comuna 
Vladimirescu din raionul Arad. 
Aici, de cum cobori din trenul 
electric, faci cunoștință cu lăca
șuri noi, ce atrag privirile călă
torului : „Căminul cultural“, „Bi
blioteca sătească“, „Cooperativa“, 
„Librăria“, gospodăria colectivă. 
Și ce satisfăcut ramine călătorul 
cînd aude răsunând, voioase, pe 
scena căminului cultural, cìnte
cele romînești alături de cele ale 
populației germane din comună.

Dacă treceai, cu ani în urmă, 
pe aici, asistai la ura și dușmă
nia oamenilor dezbinați de către 
„proteguitorii neamului“. Astăzi 
însă, populația germană din co
mună muncește înfrățită cu cea 
romînă pe tarlalele întinse ale 
gospodăriei agricole colective, 
cîntă și se veselește împreună cu 
ea pe scena căminului cultural ori 
la horele duminicale...

Tocmai mă îndreptam spre 
școala cu limba de predare ger
mană, unde aflasem că se găsește 
învățătorul Heinrich Schubkegel, 
dirijorul corului din sat... In can
celaria școlii m-a întîmpinat un 
tînăr de 18 ani. înalt, blond — 
în priviri împrumutase ceva din 
sineala cerului — acest învățător 
al satului este și un entuziast fă
clier al Culturii în rînd urile ță
ranilor muncitori din 
Vladimirescu,

comuna

Anul ce a trecut î-a adus lui 
Heinrich satisfacții fără precedent; 
absolvind studiile, el a fost re
partizat la școală, unde predă 
limba rusă și muzica la ciclul II.

Dar activitatea sa nu se mărgi
nește numai la munca în școală. El 
este în același timp un bun mobi
lizator și organizator al tineretu
lui în acțiunile obștești, la mani
festările cultural-artistice din 
comună. Ca secretar al organiza
ției U.T.M. din comuna Vladimi
rescu, el a reușit să alcătuiască o 
formație de cor cu peste 45 de 
tineri. Deplasîndu-se în comunele 
învecinate, formația dirijată de eil 
s-a bucurat de mult succes. Nu 
există utemist din școală, care 
să nu participe activ la viața cul
turală a satului.

învățătorul H. Schubkegel cîntă 
frumos la acordeon. Dorind să 
alcătuiască o echipă de dansuri și 
s-o instruiască, tinerii de la colțul 
roșu al G.A.C., l-au invitat să le 
cînțe la acordeon. Tînărul învă
țător n-a refuzat nici rugămintea 
directorului căminului cultural de 
a forma și conduce o orchestră a 
căminului. A trecut de îndată la 
repetiții.

Corul și orchestra de acor- 
deoane ale școlii tot dînsul le 
conduce. Dar acordeonul tînăru
lui învățător și-a purtat melo« 
diile-i captivante și cu alt prilej: 
spre a-i atrage la cursul de alfa
betizare pe cei trei țărani munci
tori din G.A.S., care i-au fost re
partizați, el le-a cîntat la acor
deon, apoi le-a citit cărți de po
vești ilustrate „Onkel Knolle“, 
„Plisch und Plum“ etc. Nu 
fără satisfacție și sclipiri de bu
curie în priviri, mi-a spus el că 
unul dintre foștii analfabeți ci
tește curent ziarul și știe la per
fecție tabla înmulțirii.

Cursul popuilar de limba rusă 
cu cadrele didactice îi este încre
dințat tot acestui tînăr. Dragostea 
pentru frumos — pentru mu« 
zică și literatură — vin să între
gească chipul acestui învățător 
nou, pe care-1 întîlnești în multe 
sate ale patriei noastre.

I. MIHUȚ
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Organizația U. T. M.
trebuie să devină sufletul

acțiunilor educative
Mi se pare oportună dezbate

rea unor probleme ale educației 
comuniste a tineretului din dife
rite domenii ale artei și, în limi
tele acestui articol, aș vrea să ri
dic unele chestiuni Ivite la Insti
tutul de arte plastice „Ion An
dreescu“ din Cluj, în legătură cu 
educația studenților noștri.

Anii pe care studenții îi petrec 
ta cadrul institutului ne oferă 
posibilitatea de a le forma o ati
tudine conștientă față de munca 
lor creatoare, model'ndu-le voin
ța, gusturile etc. Una din cele 
mai de seamă sarcini ale educației 
comuniste în institutul nostru 
constă în dezvoltarea la studenți 
a simțului datoriei și a dragos
tei față de muncă, în speță față 
de munca de creație, căreia — se 
presupune — studenții s-au hotă- 
rît să-și consacre toată viața. Și 
nu e de loc ușor să reușești să 
captezi întreg interesul, chiar în
treaga ființă a unor tineri cu tem
peramente, caractere și înclinații 
deosebite, canalizîndu-le energia, 
formîndu-le spiritul creator, a- 
jutîndu-i să-și însușească o con
cepție de viață înaltă, capabilă 
să-i ajute să transmită la ta veri
tabilă ținută artistică —- prin 
operele lor — ceea ce observă și 
selecționează din realitatea încon
jurătoare. De aceea, în sprijinul 
nostru, al profesorilor, poate și 
trebuie să vină organizația revo
luționară de tineret, formată și 
educată de partid, a cărei activi
tate e apropiată de inimile ti- 

. nerilor și a cărei sferă de preocu
pări include mare parte din ceea 
ce avem noi obligația să trans
mitem tinerilor. Din acest punct 
de vedere trebuie privită și acti
vitatea organizației U.T.M. din 
institutul nostru.

Trebuie spus că organizația 
U.T.M. de la noi a înțeles mult 
timp într-un mod îngust, formal, 
îndatoririle care-i revin, limitîn- 
du-se numai la unele acțiuni cu 
caracter organizatoric, irosindu-și 
forțele în treburi care nici măcar 
nu-i reveneau. în schimb au fost 
neglijate laturile educative ale ac
tivității ei

Putem observa astăzi că ceea 
ce s-a realizat în ultimul timp la 
noi, ți-nîndu-se seama și dînd 
curs interesului studenților pen
tru creație, este legat de activita
tea cenaclului cît și a cercului 
științific al studenților, care pro
movează inițiativele bune și spiri
tul de cercetare al tinerilor din 
institut. O mare parte dintre stu- 
denți — îndeosebi cei care se 
pregătesc să devină critici de artă 
— activează în cadrul cercului 
științific. De exemplu, arjul aces
ta întreg anul III-maghiar 
lucrează în cercul științific la 
identificarea operelor unui pictor 
ardelean, iar studenta W. Rai- 
monde din anul VI pregătește o 
lucrare despre folosirea tematicii 
populare în tapiserie. Tovarășul 
Mircea Bălan, cu un colectiv de 
studenți din anii IV și V, pregă
tește studiul „Cum se ilustrează 
o carte“, Rezultatele obținute au 
determinat un interes crescînd al 
studenților pentru studiu și cer
cetare .interes care nu a putut să 
nu se vădească și cu ocazia exa
menelor semestriale. E cazul stu
denților Mircea Bălan din anul 
IV grafică, Erneric Balazs anul V 
pictură, Ervin Solomon anul V 
pictură, Francisc Deak anul IV 
grafică, remarcați la probele de 
atelier cît și la examenele teore
tice de la sfîrșitul semestrului.

Dar aceasta nu este de ajuns, rice din imediata apropiere a Clu- 
Nu ne poate interesa numai fap- jului s-ar putea transforma în 
tul că în institut se creează, ci excursii plăcute și instructive la 
mai ales cum se creează, în ce sfîrșit de săptămînă, acum primă-

C. Pattantyus 
conferențiar la Institutul de arte 

plastice „Ion Andreescu" 
din Cluj

măsură răspund lucrările studen
ților noștri cerințelor ideologice 
înalte, ce idei, ce mesaje de viată 
vin să transmită prin mijlocirea 
meșteșugului lor. In măsura în 
care s-a reușit să se apropie stu
diile teoretice de cele practice, de 
specialitate, studenții au recu
noscut importanța teoriei și ta 
special s-a făcut dovada că folo
sirea justă a cunoștințelor teore
tice îi ajută hotăritor în întreaga 
lor dezvoltare artistică. Din pă
cate, nu s-a ajuns încă la con
vingerea tuturor studenților că 
unele materii teoretice, ideologice, 
nu-s menite să-i preocupe doar 
în cadrul cursurilor și seminare
lor prevăzute în programa anali
tică și la examene, pentru ca 
apoi să fie neglijate complect. 
Mai sînt unii care după ce au 
dat examene la aceste materii, nu 
se mai ocupă de ele și nu le re
iau decît atunci cînd „îi arde lu
minarea la deget“, adică înaintea 
examenului de stat. Tocmai aici 
trebuie să intre în acțiune U.T.M.- 
ul, să se îngrijească activ ca în 
dezvoltarea ideologică a studen
ților să nu intervină o „pauză“. 
Pentru aceasta nu s-au folosit în
deajuns, de pildă, diferitele forme 
de discutare în colectiv a celor 
mai importante evenimente poli
tice interne și internaționale, a 
noutăților din ziare leg'ndu-le de 
necesitatea prezenței artistului 
ta miezul vieții, ca și de tezele 
teoretice predate la cursuri.

Activitatea clubului nostru poa
te veni de asemenea în ajutorul 
complecțării cunoștințelor teoreti
ce ale studenților. Aci, duminica 
după masă, se organizează audiții 
muzicale, discuții cu scriitori, oa
meni de știință, sau se ascultă 
conferințe. Subiectele acestor con
ferințe sînt luate din diferite ra
muri ale literaturii actuale 
clasice, din filozofie, știință,
vînd contingențe cu arta plastică. 
Ciclul conferințelor se axează pe 
ideea că artistul zilelor noastre 
trebuie să ajungă a prețui și a-și 
însuși cultura ca pe o condiție a 
creației artistice de nivel înalt, 
indispensabilă formării lui ca ar- 
tist-oetățean.

Astfel, conferința tovarășului 
profesor Valeriu Bologa de la 
I.M.F. Cluj despre „Spiritul știin
țific ta Renaștere“ a contribuit la 
întregirea viziunii asupra Renaș
terii, cunoscută parțial prin orele 
de istoria artelor. De asemenea, 
expunerea ' tovarășului profesor 
universitar Henri Jacquier despre 
„Diderot — critic de artă" a com
plectat cunoștințele studenților 
cu privire la arta și preocupările 
de artă ta epoca iluminismului.

Organizația U.T.M. s-a dovedit 
încă pasivă în această privință, 
mărginindu-se să se plîngă că 
viața clubului nu este destul de 
vie, iar inițiativele a aștepta(t să 
vină mai mult de la direcțiune. 
Organizația de bază U.T.M. poate 
și trebuie să intervină activ în 
îmbunătățirea, în înviorarea ma
nifestărilor din cadrul clubului, 
trebuie să devină sufletul aces
tora.

Mai pot fi pomenite cîteva ini
țiative ușor de rezolvat pe care 
le-ar putea lua organizația de 
bază U.T.M. Intre altele, vizita
rea monumentelor de artă și isto-

sau
a-

vara, ca și la începutul toamnei. 
De asemenea s-ar putea stabili, 
prin corespondență, o legătură 
mai sistematică de exemplu cu 
organizația U.T.M. de la Institu
tul „N. Grigorescu" din București 
sau cu studenții din institutele 
de artă din U.R.S.S., din țările 
de democrație populară sau din 
alte țări, cu care să se facă 
schimb de experiență.

Profesorul, la rîndul său, tre
buie să folosească orice ocazie ca 
să facă din predarea materiei un 
puternic mijloc de educare a tine
retului ta spiritul unei etici înal
te. Experiența mai multor ani m-a 
convins că materialul de istoria 
artelor oferă variate posibilități 
în acesf sens. Lucrările de con
trol, de exemplu, dau rezultate 
bune. Intr-adevăr, prin aceasta se 
poate controla cunoașterea ma
teriei de către studenți, felul lor 
de a gîndi, cultura lor etc. In a- 
celași timp, ele ne oonving de ne
cesitatea unei strădanii mai e- 
ficiente în vederea ridicării nivelu
lui de cultură al studenților.

Și în problema ridicării spiritu
lui responsabilității colective ar 
mai fi multe de făcut. Am con
statat cu mulțumire unele cazuri 
cînd întreg colectivul de studenți 
al unui an se bucura că nici un 
tovarăș de-al lor nu rămînea mai 
prejos față de ceilalți, reușind 
toți la examene. Trebuie să amin
tesc de exemplu pe studenții a- 
nului III din anul școlar trecut. 
La pregătirea examenelor era o 
adevărată emulație în studiu 
pentru a obține calificativul „foar
te bine“ și nu doar „bine“ ; cel 
care primea numai „bine“ se căia, 
știind că prin aceasta putea aduce 
prejudicii ambiției pozitive și 
prestigiului colectivului.

Mult timp însă, numeroasele 
absente n-au putut fi lichidate de
cît prin măsurile radicale luate 
de direcțiune. Studenții — și în 
special utemiștii — trebuie să în
țeleagă că adevărata disciplină 
este cea liber consimțită, nu cea 
obținută prin observații, admo
nestări și retragerea bursei. Toți 
studenții trebuie să simtă că ab
sențele lor, fie de la orele prac
tice, fie de la cele teoretice, le sînt 
dăunătoare și uneori ele înseam
nă o pierdere pe care nu o pot 
recupera. Unul din mijloacele pen 
tru înlăturarea unor asemenea lip
suri îl văd în crearea unei opinii 
publice sănătoase prin articole la 
gazeta de perete și caricaturi. 
Regretabil este că gazeta satirică 
a institutului, „Pepelea“, și-a în
cetat aotivitatea. Caricaturile 
prompte și actuale, care apăreau 
înainte în această gazetă mult 
savurată, au avut un efect pozitiv 
în educarea studenților. Din pă
cate, no.i constatăm că — în mod 
paradoxal — la gazetele de pe
rete ale altor institute clujene 
(„Babeș“, „Bolyai", „I.M.F.“) 
apar azi mult mai multe desene, 
caricaturi, decît la gazeta Insti- 

care 
___, artă 

plastică și printre studenții tai 
se numără mulți și buni carica- 
turiști.

Evident noi nu propunem și 
cultivăm metode cu un scop în 
sine ci numai în măsura în care 
ele slujesc eficace educării parti
nice a tineretului din institut. De 
aceea am putea spune că ta a- 
cest proces al educației noi cău
tăm mereu alte și alte mijloace 
care să ne ducă la crearea artis
tului de tip nou, menit să fixeze 
pe pînză cu penelul sau în piatră 
cu dalta, în mod expresiv și veri
dic, aspecte tipice și suflul eroic 
al epocii noastre.

tutului „Ion Andreescu", 
este totuși un institut de

LENIN
(Urmare din pag. l-a)

zi ziarul Pravda. întotdeauna 
consemna succesele ziarului, cri
tica lipsurile unor articole, îndru
ma elemente scriitoricești să scrie 
Pravdei. In corespondența lui 
Lenin, găsim și o scrisoare în 
care îl invita pe M Gorki - în 
perioada în care acesta se înde
părta de prietenii săi machiști — 
să colaboreze la Pravda

In mai multe vitrine sînt ex
puse o parte din numeroasele ar
ticole scrise de Lenin în acești 
ani în Pravda. Nu-i scapă nici un 
eveniment mai important De
mască burghezia marilor puteri, 
apără revoluția chineză și popoa
rele balcanice aruncate în viitoa
rea războiului, se ocupă comnlex 
de situația grea a maselor țără
nești

Este impresionant să citești în- 
tr-un articol scris de Lenin aceste 
cuvinte cu adevărat geniale:

„Noi luptăm mai bine decît 
părinții noștri Copiii noștri vor 
lupta și mai bine, și vor învin
ge... Noi punem de pe acum te
meliile noii clădiri, iar copiii noș
tri vor isprăvi construirea ei“

Vreți mărturia adevărului cu
vintelor lui Lenin ?

în prezent țările lagărului so
cialist ocupă peste 25 la sută din 
teritoriul globului pămîntesc, nu
mără peste 35 la sută din întrea
ga sa populație și le revine a- 
proximativ 30 la sută din pro
ducția industrială mondială.

Nu poți să nu remarci afec
țiunea deosebită pe care o purta 
Lenin tineretului, chiar și din do
cumentele ce vorbesc despre anii 
activității sale în Polonia.

Deasupra unei vitrine în care 
se află o culegere cu numeroase 
articole scrise de Lenin referitor 
la problema națională este expus 
un tablou: Lenin printre studen
ții Academiei de Arte Frumoase

din Cracovia. Intr-o atitudine ca
racteristică, explică studenților 
cum înțelege social-democrația 
rezolvarea problemei naționale 
Fețele studenților apar uimite, re
flectă ca o oglindă marea forță 
a cuvintelor lui Lenin, inteligenta 
sa de necuprins.

Dedesubtul tabloului, o iscăli
tură discretă E. Eibisch Cine 
este acest Eibisch ? Un fost stu
dent care a asistat la discuția lui 
Lenin cu studenții social-demo- 
crați. Unde este el acum ? A de
venit un apreciat pictor care tră
iește în aceste zile în Cracovia

Alături, un alt tablou • Lenin, 
meditînd. Pictorul Culicevici care 
l-a pictat pe Lenin este astăzi 
profesor la Academia de Arte Fru
moase din Cracovia

Dar cîți oameni nu l-au cu
noscut. apreciat și iubit pe ma
rele Lenin ?

Intr-o vitrină dintr-o cameră a- 
lăturată, se află scrisorile celor 
ce l-au cunoscut personal pe Le
nin. Pe acea vreme erau tineri, 
abea le dădeau tuleiele. Mulți din
tre ei trăiesc, au ajuns anii bă- 
trîneții.

Gut Pavel, țăran din Poronino, 
își amintește de Lenin ca de un 
om extrem de vioi, veșnic în miș
care.

Poștașul satului. Ratchevici era 
pe acea vreme tare mirat de Le
nin II admira profesional : l enin 
primea extraordinar de multe 
scrisori. Se întreba : cum se poate 
ca un singur om să primească 
zilnic zeci și zeci de scrisori din 
toate țările. Pentru el era o enig
mă. De aceea îl stima mult de 
tot

Stat expuse și plicuri cu a* 
drese. Iată doar cîteva:

— „Stuttgart“ — către un cerc 
muncitoresc german.

Mecanizatorii din Grădiștea
Stațiunile de mașini și trac

toare au un rol important în ri
dicarea productivității muncii și 
în reducerea prețului de cost ăl 
produselor agricole. Realizarea 
unui volum mai mare de lucrări 
cu fiecare tractor în aceeași uni
tate de timp duce totodată la 
mărirea cîștigului tractoriștilor. 
Iată de ce colectivul de mecani
zatori, tehnicieni și ingineri de la 
S.M.T. Grădiștea, raionul Snagov, 
se străduiesc să găsească cele 
mai potrivite măsuri pentru creș
terea productivității muncii cu 
tractoarele.

In anul trecut, S.M.T. Grădiș
tea a executat un volum de lu
crări cu 90 la sută mai mare de- 
cît în 1954. In același timp, pre
țul de cost a scăzut cu 30 la sută, 
ceea ce înseamnă un pas serios 
înainte; totuși față de planul de 
reducere a prețului de cost pe 
anul 1955, S.M.T. Grădiștea a ră
mas dator cu 1,2 la sută. Prin
cipala cauză este că planul de 
producție n-a fost îndeplinit în 
întregime, productivitatea muncii 
n-a crescut în măsura posibili
tăților.

Spre, deosebire de anii trecuți, 
în iarna 1954—1955 conducerea 
stațiunii a luat măsuri pentru 
executarea reparațiilor la timp și 
de bună calitate. Datorită acestor 
măsuri, la începutul campaniei de 
primăvară mașinile au ieșit toate 
la cîmp. Majoritatea tractoarelor 
au funcționat tot timpul, fiind în
grijite și întreținute așa cum 
prevede normativul tehnic. Meca
nizatorii utemiști Vasile Mano- 
lache, Gheorghe Nițu, Alexandru 
Gherase, Ion M. Tudorache, Du
mitru Constantin, Ion Popescu și 
alții, ale căror mașini n-au avut 
nici o defecțiune în timpul cam
paniei, și-au realizat în între
gime și chiar și-au depășit sarci
nile de plan.

Nu toți tractoriștii din stațiune 
au înțeles însă . să-și facă dato
ria. Vasile Toader, Ion C. Ale
xandru, Grigore Radu și Ion Năs- 
tase n-au dat atenfia cuvenită 
respectării normativului de îngri
jiri. Tractoarele lor s-au defec-

IN CAMPANIE
tat des, au avut timpi morți, din 
care cauză ei au realizat doar 
40—70 la sută din sarcinile de 
plan anuale.

Timp prețios de lucru s-a pier
dut și din cauza unor pontatori- 
alimentatorj care nu s-au îngri
jit să facă din timp comenzile de 
carburanți și lubrefianți pentru a 
asigura în acest fel buna funcțio
nare a traîițoarelor.

Una dintre lipsurile 
care au avut urmări tn 
planului de producție 
neîndeplinirea planului

serioase 
realizarea 
ă fost și 
de con

tractări, Din această cauză, în 
campania de vară capacitatea de 
lucru a parcului de mașini și trac
toare a fost folosită abia în pro
porție de 40 la sută. In loc să 
organizeze o muncă susținută 
pentru a convinge pe Jăranii 
muncitori să-și lucreze pămîntul 
cu mașinile, conducătorii S.M.T.- 
ului dădeau din colț ta colț, văi* 
cărindti-se că n-au destul sector 
socialist să-și poată desfășura 
activitatea.

Trăgînd învățăminte prețioase 
din cele întîmplate cu un an în 
urmă, colectivul S.M.T. Grădiș
tea a pornit în acest an cu toa
tă priceperea la treabă.

Lupta a început cu reparațiile. 
Mecanizatorii au fost împărțiți în 
echipe și reparațiile întregului 
parc de mașini și tractoare s-au 
făcut după metoda sovietică Bu- 
gacev. Cu 18 zile înainte de ter
men, mecanizatorii au isprăvit re
parațiile în întregime. Cu toată 
exigenta, comisia de recepție a 
trebuit să recunoască de data a- 
ceasta că reparațiile au fost fă
cute cu mult simț de răspundere. 
Mecanizatorii și-au trecut astfel 
cu succes primul examen.

Spre deosebire de alte dăți, 
conducerea S.M.T.-ului nu s-a mai 
culcat acum pe. laurii unui în
ceput frumos. In timpul iernii la 
stațiune a fost organizat un curs 
profesional la care au participat

Modele de primăvară

£00000000000 oooooooooo^

40 de tractoriști. Pe lîngă lecțiile 
din manuale, mecanizatorii^ cei 
mai buni au fost chemați să îm
părtășească tractoriștilor din ex
periența lor. Utemistul Mircea 
Florea, șeful brigăzii a 6-a — 
cea mai bună brigadă din stațiu
ne, care și-a realizat sarcinile de 
plan în toate campaniile anului 
trecut — a vorbit, de pildă, des
pre felul cum își organizează 
munca în brigadă.

In anul acesta, conducerea sta
țiunii a desfășurat o muncă sus
ținută pentru ca planul de con
tractări să fie îndeplinit la timp. 
Agronomii de sector și cîțiva din
tre cei mai destoinici mecaniza
tori au pornit prin satele vecine 
și, ajutați de organizațiile de par
tid, U.T.M. și sfaturile populare, 
au convins pe mulți țărani mun
citori de superioritatea muncilor 
agricole făcute cu mașini și tiac- 
toare.

Utemistul Mircea Florea, îm
preună cu brigada sa, lucrează de 
trei ani la gospodăria colectivă 
„Bella Breiner“ din comuna Das- 
călu Creața. Oamenii de aici îl 
cunosc și îl stimează. Iată de ce, 
cînd a venit în comună n-a fost 
nevoie de multă muncă de lămu
rire. Pentru țăranii muncitori de 
aici a fost mai convingător ca 
orice, faptul că pe pămîntul co
lectivei lucrat cu tractoarele s-a 
obținut la fiecare hectar cu 1100 
kg. porumb și cu 500 kg. grîu 
mai mult decît pe ogoarele țăra
nilor muncitori cu gospodărie in
dividuală. De aceea, unii dintre 
ei au cerut să fie primiți în ma
rea familie a colectiviștilor. Alții, 
mai șovăielnici, cărora deocam
dată le e greu să facă acest pas, 
au contractat cu S.M.T.-ul pe tar
lale. Tot așa au contractat supra
fețe de. sute de hectare și țăranii 
muncitori din comunele Creața 
Leșile, Grădiștea, Micșunești și 
altele.

In ultima vreme, sectorul socia
list a crescut mult față de anul 
trecut. Numai în comuna Fierbinți 
s-au creat patru noi întovărășiri.

Acum. S.M.T. Grădiștea are 
contractate suprafețe întinse, 
care depășesc cu 10 la sută nece
sitățile planului de producție. 
Pentru folosirea mai bună a ca
pacității tractoarelor, conducerea 
S.M.T.-ului a hotărît ca în aceas
tă primăvară să se folosească cu
plaje de cîte două semănători la 
tractor.

Mecanizatorii sînt siguri că la 
sfîrșitul acestui an colectivul sta
țiunii de mașini și tractoare din 
Grădiștea va avea de raportat 
mai multe succese în îndeplini
rea sarcinilor de plan, creșterea 
productivității muncii și reduce
rea prețului de cost.

ANA CARANFIL 
corespondenta „Scînteii 

tineretului“ pentru regiunea 
București

---- .|-----  
CONFERINȚE

Societatea pentru răspîndirea 
științei și culturii anunță că vi
neri la ora 19 va avea loc în 
sala Bibliotecii centrale universi
tare, din Calea Victoriei 88, con
ferința „Cea de a 86-a aniversare 
a nașterii lui V. I. Lenin“. După 
conferință va rula filmul „Lenin 
în Octombrie“.

Tot vineri la ora 18 va avea 
loc în cadrul Universității popu
lare, sala S.R.S.C. din str. Bi
serica Amzei 5-7, conferința 
„Mase plastice din gaz metan“, 
pe care o va ține conf. univ. ing. 
O. Solomon.

Pe marginea scrisorii
„De ce nu îndrăgește sportul fiecare elev ?“

Prof. Orășanu: „Se fac puține 
concursuri sportive 

între elevi •••
Am citit cu mult interes în zia

rul „Scînteia tineretului“, artico
lul „De ce nu îndrăgește sportul 
fiecare elev“ ? Personal consider 
că acest articol ridică o serie dc 
probleme importante care merită 
o dezbatere mai largă. Tocmai 
pentru aceasta, ca profesor de e- 
ducație fizică ce muncesc în acest 
domeniu de numeroși ani, vreau 
să-mi spun și eu părerea.

In școlile medii, printr-o muncă 
bine planificată și organizată atît 
la orele de educație fizică cît și 
la cele de colectiv sportiv, se poa
te forma un tineret sănătos, e- 
nergic, rezistent și îndemînatic 
obișnuindu-1 cu munca în colectiv 
și cu valorificarea aptiludinilor 
sale. Atît prin participarea la 
competițiile de masă : spartachia- 
de, crosuri și campionate — în 
cadrul clasei sau pe școală — 
cît și prin antrenarea elevilor la 
trecerea probelor G.M.A. se pot 
descoperi talente, care printr-o a- 
tentă îndrumare pot deveni vîr- 
furi sportive.

Școlile medii pot fi socotite ca 
pepiniere, în care se descoperă și 
se formează viitoare vîrfuri spor
tive. Din aceste școli au făcut pri
mii pași spre măiestrie o serie <ie. 
sportivi cu care astăzi ne mîn- 
drim. Printre numeroasele școli 
care au dat mișcării sportive ast
fel de elemente, se poate număra 
și Liceul de băieți nr. 4, fost 
C.F.R. „Aurel Vlaicu“ din Bucu
rești, unde practicarea tuturor 
sporturilor a devenit de mult o 
tradiție. Elevii acestui liceu s-au 
impus ca sportivi bine pregătiți 
în întrecerile care le susțineau 
atît cu elevii școlilor din Capitală, 
cît și cu acei ai școlilor din țară 
(Ploești, Blaj, Turda, Cluj 
etc.) cu care se întîlneau în 
deplasări și excursii. Despre a- 
ceastă activitate vorbea din plin 
conținutul vitrinelor „Colțul spor
tiv" al școlii, care număra peste 
20 cupe și numeroase plachete, 
medalii și diplome. Acest colt era 
munca și mîndria întregii școli 
a elevilor, profesorilor, a directo
rului.

Elevii așteptau cu nerăbdare și 
bucurie competițiile sportive, pen
tru care se pregăteau minuțios 
atît în prezenja profesorului de 
educație fizică, cît și singuri, în 
timpul liber. Victor Dumitrescu, 
de pildă, fost recordman al ță
rii în proba de 110 m. garduri — 
și alții, își petreceau recreațiile 
făcînd antrenamente la garduri, 
înălțime etc. De la liceul „Aurel 
Vlaicu“ s-au ridicat și au pro
movat chiar în loturile naționale 
o serie de foști elevi, de care îmi 
amintesc deseori cu multă admi
rație.

Astăzi însă, atît în școala în 
care activeaz cît și în alte licee 
(realitatea este evidentă), se pe
trece un lucru pe care îl consider 
cel puțin curios. In loc ca din 
școlile medii să iasă cît mai multe 
elemente valoroase, numărul a- 
cestora nu crește. De ce nu mai 
ies sportivi de valoare din școlile 
medii ? Iată o întrebare care mă 
frămîntă foarte mult.

Personal cred că actuala situa
ție se datorește următoarelor de
ficiențe, luate firește în ordine 
crescîndă:

— Elevii școlilor medii, în ge
neral — sînt prea mici ca fizic 
iar efortul intelectual mult mai 
mare, deoarece materia pe care 
o făceau în 12 ani, o fac acum în 
zece ani. Profesorul de educație 

fizică are elevul „în mînă" ma*

ximum 3 ani și nu 8 ani, așa cum 
îl avea înainte — timp în care 
putea să-l formeze și să-i valori
fice aptitudinile.

— Sînt de părere că se fac 
prea puține concursuri sportive 
intre școli, organizate din iniția
tive proprii. De asemenea, : 
sînt deplasările și excursiile 
ganizate în locurile pitorești 
țării, care pe lîngă scopuri ș 
țifice, educative, pot avea și 
de. propagandă sportivă.

— Consider că o lipsă a ace
lora care organizează competițiile 
sportive de masă ■ este aceea că 
în cadrul competițiilor (crosuri, 
Spartachiada de iarnă din acest 
an etc.), elevii școlilor medii sînt 
puși să concureze alături de tine
ret de vîrstă mult mai mare. A- 
desea, în astfel de cazuri, elevii 
și elevele puși în fața unui parte
ner de joc mai mare și ca ani și 
ca fizic, „se pierd“. Ei nu mai 
joacă Cu încrederea pe care de 
obicei o au în posibilitățile lor.

— In multe școli (printre care 
și în școala noastră), responsabi
lul sportiv din comitetul U.T.M. 
este un elev ales la întîmplare, 
fără nici o contingență cu sportul. 
Și la liceul de băieți nr.-4 din pă-* 
cate, munca sportivă cu elevii nu 
se desfășoară în condițiuni pe 
măsura posibilităților. Elevul 
Gruia Nicolae din cl. a IX-a B, 
este responsabil cu problemele 
sportive în comitetul U.T.M. pe 
școală. Tn loc ca el să fie convins 
de necesitatea practicării sportului, 
—■ ca ,,responsabil” ce este, Gruia 
Nicolae fuge uneori de la orele 
de sport sub diferite pretexte. Nu 
este un secret nici faptul că ade
sea, activitatea sportivă în școa
la noastră este lipsită și de un 
interes mai mare din partea con
ducerii liceului.

— Orele de educație fizică în 
școli sînt prea puține. Pentru a 
avea un rezultat bun, trebuie să 
ai continuitate în antrenament, 
ceea ce nu se poate realiza cu 
orele din programul actual. Ar fi1 
necesar să se introducă în pro
gram două ore de clasă și două 
ore de sport (pentru fiecare 
clasă) necesare antrenamentelor 
fizice mai intense.

Aș vrea în continuare să fac 
cîteva propuneri pentru ca viața 
sportivă din școli să se învio
reze. In primul rînd, cred că este 
bine ca C.C.F.S. și Ministerul în- 
vățămîntului să stimuleze mai 
mult pe elevii fruntași la învăță
tură și în sport. Să se acorde 
cupe, diplome, plachete și alte 
premii în număr mai mare celor 
merituoși. Prezența cadrelor teh
nice din cadrul C.C.F.S. în mij
locul nostru ar constitui de ase
menea un sprijin foarte prețios, 
un ajutor efectiv dat elevilor și 
profesorilor de educație fi* 
zică. In multe cazuri, elevii nu 
se pot antrena pe stadioanele din 
apropierea școlilor lor, deoarece 
accesul lor pe aceste baze spor
tive este interzis. Ar fi de dorit 
ca C:C.F.S; și Ministerul Invăță- 
mîntului să programeze zilnic șl 
pe elevi pe stadioane, sau, mai 
bine să construiască prin iniția*

rare
or
ale 

jtiin- 
i rol

tiva locală, mici stadioane, specia* 
le pentru elevi, prin munca vo
luntară a tinerilor entuziaști care 
iubesc sportul. Ar fi o —K— 
care va duce nemijlocit 
carea 
lor.

pregătirii sportive

masura 
la ridi- 
a elevi*

V ORAȘANU 
profesor de educație fizică 
la Liceul de băieți nr. 4 

București

PORON1NO
— „L Humanité“, ziar socialist 

francez cotidian.
— „Leipziger Volksztit“, organ 

al intereselor celor ce muncesc.
Socialisto Italiano“. 
Socialist Intemațio-

— „Partito
— „Biroul 

nai“.
Vizităm 

proape în 
lunguiață,

„i o sală, ocupată a- 
întregime de o masă 
din lemn de aceeași 

culoare verzuie ca și întreaga 
construcție. De jur împrejur, bănci 
simple, obișnuite. O placa ne ves
tește: „In această sală s-au ți
nut sub conducerea lui Lenin con
ferințe ale C.C. al P.S.D, Rus, în 
anii 1913—1914".

Locuința lui Lenin de la Poro
nino devenise în acea vreme un 
adevărat stat major al mișcării 
revoluționare. Aci veneau în con
tinuu pelerinaj activiști de partid, 
se organizau consfătuiri ale Co
mitetului Central, erau instruiți 
emigranții care se întorceau în 
Rusia. Deputății fracțiunii social 
democrate în Duma a IV-a — Ba- 
daev, Muranov. Șagov, îl vizitau 
pe Lenin și clarificau linia lor de 
conduită în Dumă. Cea mai 
semnată acțiune din istoricul 
cestei locuințe a tai Lenin este 
semnată de istorie în zilele 
septembrie 1913 A avut loc o con
sfătuire a C.C., condusă de Lenin. 
El a prezentai darea de seamă 
asupra activității 
Central și un raport 
blemei naționale.

Lenin s-a aflat la 
primele zile ale războiului. La 8 
august 1914 poliția austriacă l-a 
întemnițat în închisoarea din 
Nowy Târg. In urma protestelor, 
vădindu-se netemeinicia denunțu
lui, a trebuit să fie eliberat. N-a 
mai putut rămîne însă la Poro
nino, deoarece Austria era în răz
boi cu Rusia și risca să fie ares-

Și

în- 
a- 

în- 
lui

Comitetului 
asupra pro-

Poronino în

tat mereu. Lenin a plecat ta El
veția...

Despre aceste evenimente din 
viața lui Lenin, ne istorisesc prin 
limbajul sugestiv al publicațiilor 
periodice, al scrisorilor și fotogra
fiilor, documentele expuse în ul
tima cameră a muzeului.

La ieșirea din muzeu, o carte 
de impresii deschisă la întîmpla- 
re pe o măsuță, te lasă să dis
tingi semnătura unui grup de oas
peți : Otto Grotewohl, Walter 
Ulbricht, Otto Nusche... Apoi, la 
alte file, alte iscălituri: Boleslaw 
Bierut, Ponomarenco. Suslov. Na
zim Hikmet. Pe o foaie nu se 
disting iscăliturile, ci numai țările 
de unde provin vizitatorii : Bo
livia. Venezuela, Brazilia, Aus
tralia, Noua Zeelandă...

Eram adîpc impresionat de 
toate cele văzute Așa se explică 
de ce numai în ultimul moment, 
înainte de a părăsi casa-muzeu, 
am distins că însoțitor îmi era un 
tînăr brunet, cu o privire inte
ligentă. extrem de simpatic.

Nu m-am putut reține să nu-1 
supun unui mic interviu, ale cărui 
concluzii vi le redau :

Anton Ghunter este asistent al 
muzeului. Are 22 de ani, a ter
minat facultatea de istorie din 
Cracovia, este membru al Uniunii 
Tineretului Polonez. își iubește 
mult profesiunea. Este un cerce
tător pasionat al vieții lui Lenin 
în Polonia A scris un articol des
pre Lenin în ziarul „Holisca Dro
ga“ („Drumul țăranilor“) și în 
„Jurnalul Universității“. In aceste 
zile a primit informații despre 
cîțiva bătrîni din Poronino care 
l-ar fi cunoscut pe Lenin Asta 
este tema lui de studiu în aceste 
zile.

| Prezentarea modelelor de
8 primăvară pe trimestrul II |
8 1956 la Fabrica de Confecții 8 
| „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din | 
8 Capitală.
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Conferința de presă cu delegația R. P. R, 
la Sesiunea Consiliului Mondial al Păcii

W
— Iți mulțumesc pentru inima 

ta bogată, prietene Gonșenița...

CAROL ROMAN

Biroul de Turism și Excursii 
nunfă că partea a doua a între
cerilor de schi pentru Cupa R.P.R 
disputindu-se pe platoul Bucegi- 
lor, o serie de cabane printre care 
Cota 1500, Virful cu Dor, Piatra 
Arsă și Babele slnt parfial ocu
pate de loturile sportive. Colecti
vele de schiori alpiniștl sau tu
riști care vor să plece in această 
porfiune a Bucegilor tn perioada 
20 aprilie—5 mai, sînt rugate să 
treacă pentru relații pe la B.T.E

Cabanele de pe Postăvarul, Po
iana Stalin, Gura Fîntinii și 
Pusdrelor (Rodnei) au devenit li
bere pentru turiști.

Ca în, fiecare sîmbătă și In a- 
cest sfîrșit de săptămînă accele
ratele speciale 331-332 circulă nor
mal spre valea Prahovei.

Duminică 22 aprilie o serie de 
întreprinderi au organizat excursii 
cu muncitorii la Telega cu vizi
tarea muzeului istoric „Doftana" 
Trenul pleacă la ora 5,50 dimi
neața și se înapoiază tn Capitală 
in jurul orei 20.

Colectivele care au organizat 
excursii de 4 zile cu compensare 
ulterioară în perioada 30 aprilie— 
3 mai sînt rugate să treacă pe 
la B T.E. pentru rejinere de locuri.

Recomandăm tinerilor bucu- 
reșteni să petreacă o duminică 
plăcută la cabanele Pustnicul- 
Brănești și Argeș din jurul Capi
talei

Joi dimineața a avut loc, la se
diul Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din R.P.R. o con
ferință de presă în cadrul căreia 
membri ai delegației poporului 
nostru la sesiunea extraordinară 
de la Stockholm a Consiliului 
Mondial al Păcii au vorbit zia
riștilor despre lucrările și rezul
tatele sesiunii.

A luat cuvîntul acad. Mihail 
Ralea, membru al Biroului Comi
tetului Național pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R. și al Consiliului 
Mondial al Păcii, conducătorul 
delegației.

Delegația poporului romîn — 
a spus vorbitorul — a dus și de 
data aceasta la Stockholm, ca și 
totdeauna, mesajul atașamentului 
profund pentru pace al poporului 
nostru.

Sesiunea extraordinară a Con
siliului Mondial al Păcii care s-a 
ținut la Stockholm a avut o te
mă unică, aceea a dezarmării. 
Insă discuțiile, cum era și firesc, 
au fost foarte variate, date fiind 
preocupările celor peste 50 de de
legații și ale numeroșilor invitați 
care au participat, și evident, te
ma a fost adeseori depășită, s-au 
pus și alte probleme, totdeauna 
însă în legătură cu problema prin
cipală a păcii.

Problema dezarmării, a cărei 
rezolvare a fost recunoscută în 
unanimitate ca fiind o necesitate 
majoră, a comportat însă o dis
cuție mai deosebită ta ce privește 
felul cum trebuie făcută și urmă
rită dezarmarea.

Delegația noastră ca și cele mai 
multe delegații s-au raliat punc
tului de vedere că dezarmarea 
însăși și numai ea poate realiza 
baza adevăratei încrederi interna
ționale.

Susținînd acest punct de ve
dere, teoretic pînă la un punct, 
noi eram la largul nostru deoa
rece noi am făcut pași concreți 
în acest domeniu, reducînd efec
tivele noastre armate cu 40.000 
de oameni. Uniunea Sovietică 
și-a redus efectivele cu 640.000 
oameni și celelalte țări de demo
crație populară cu cifre propor-

ționate ta raport cu nivelul efec
tivelor lor armate.

Ar fi cazul ca și țările occiden
tale să întreprindă asemenea mă
suri. S-ar ajunge la un rezultat 
pozitiv și practic.

In cursul dezbaterilor care 
au urmat acolo, ta afară de pro
blema dezarmării, s-a pus și a 
doua problemă, anume problema 
modului de a lucra, de a realiza 
țelurile păcii, în raport cu acțiu
nile altor asociații, corpuri 
constituite, partide politice, care 
urmăresc și ele pacea pe alte căi, 
adică problema lărgirii acțiunii 
Consiliului Mondial al Păcii. S-au 
declarat pentru dezarmare și pace 
între timp o serie întreagă de or
ganizații profesionale, științifice, 
confesionale, catolice, luterane, 
metodiste și chiar partide politice. 
Dat fiind că există dispoziție mai 
multă pentru colaborare, evident 
politica noastră viitoare va fi să 
ne înțelegem cu toate grupurile 
care urmăresc pacea, fie că au la 
bază motive confesionale, așa 
cum au arătat o serie de declarații 
din lumea catolică, fie că sînt de
terminate de motive economice, 
ca de pildă, societățile co
merciale, care urmăresc schim
buri comerciale bazate pe re
lații de pace, fie că este vorba 
de partide politice care între timp 
cugetînd mai adînc la problemele 
politicii mondiale, au ajuns la 
concluzia păcii.

A luat apoi cuvîntul tov. Ion 
Dobre, președintele C.C. al Sin
dicatului muncitorilor din indus
tria de petrol, chimie și gaz me
tan, membru ta Biroul Comitetu- ' 
lui Național pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R. care a 
tre altele :

La sesiunea de la 
s-a pus într-un mod 
blema lărgirii mișcării 
lor păcii, atît pe plan național cît 
și pe pian mondial.

Au fost combătute unele mani
festări de sectarism ta activitatea 
din trecut a Consiliului Mondial 
al Păcii.

Declarația papei ta legătură cu 
dezarmarea, poziția partidelor so-

spus prtn-

Stockholm 
nou pro- 
partizani-

cîal-democrate din diferite țări, a 
altor partide, confesiuni reli
gioase, organizații de masă, sin
dicate care stat și altele care nu 
stat afiliate la F.S.M., a sindica
telor creștine, arată că în urma 
spiritului nou tot mai multe forțe 
se declară pentru dezarmare și 
pace. Aceste forțe nu stat repre
zentate în organizațiile naționale 
și mai puțin ta organizația mon
dială a păcii.

A vorbit apoi scriitorul Marcel 
Breslașu, care a spus printre al
tele :

Scriitorii care s-au găsit acolo 
la Stockholm, au făcut între ei, 
în mod neoficial, la un dejun în 
care ne-am adunat împreună, o 
serie de propuneri în vederea 
convocării unei conferințe inter
naționale a scriitorilor, care să 
dea prilejul unor dezbateri por
nind de la probleme profesionale 
pînă la problemele de conștiință, 
ta legătură cu răspunderea scrii
torului, educatof al poporului res* 
pectiv, și cînd este un mare scrii* 
tor, educator al omenirii întregi. 
Au participat de pildă, profesorul 
André Bonnard din Elveția, scrii
torul german Stephan Herm- 
lin, esteticianul maghiar Georg 
Lukacs, scriitorul Pirelli, tînăr 
romancier italian, scriitorii Ilya 
Ehrenburg, Nazim Hikmet, Geor
ge Zalamea, din America Latină, 
marele poet cuban Nicolas Guil- 
len, scriitorii sovietici, N. Tiho*' 
nov, A. Surkov, și A. Korneiciuk, 
scriitorul argentinian, Alfredo Va* 
reia, cunoscutul scriitor polonez 
Iwaszkiewicz.

Principalul este de a găsi forme 
cît mai multe și mai variate da 
colaborare.

Mișcarea pentru pace va găsi 
desigur forma și mijloacele pen
tru extinderea și adîncirea conți
nutului activității ei atît de im
portante în istoria contemporană, 
a încheiat scriitorul Marcel 
Breslașu.

..Scìntela tineretului“
20 apritie 1956 pag. 3-a
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LONDRA 19 (Agerpres).
Corespondentul special al agen
ției TASS transmite: In seara 
zilei de 19 aprilie, Ministerul A- 
facerilor Externe al Marii Brita
nii a dat publicității următorul 
comunicat redactat de comun a- 
cord asupra începerii tratativelor 
duse de N. A. Bulganin președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și N. S. Hrușciov, mem
bru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. cu A. Eden, 
primul ministru al Marii Britanii 
și alți conducători englezi.

„La 19 aprilie, între orele 15,30 
și 18 conducătorii sovietici și en
glezi au avut o întrevedere, în 
Downing Street 10. Au fost de 
fa{ă următoarele persoane:

Din partea britanică — A. Eden, 
R. Butler, Selwyn LIoyd, I. Kirk-

H.— patrlck, N. Brook, W. Hayter! 
Hohler și Th. Brlmelow;

Din partea sovietică — 
Bulganin, N. S. Hrușciov, 
Mihailov, A. A. Gromîko, 
Malik, P. N. Kumîkin, 
Erofeev, O. A. Troianovski.

S-a căzut de acord ca atît fon
dul cît și desfășurarea acestor 
tratative, care au un caracter 
mai curînd de discuții neoficiale 
decît de conferință cu o ordine 
de zi dinainte stabilită în scopul 
rezolvării unei anumite probleme, 
să fie secrete, și să nu fie aduse la 
cunoștința publicului decît prin 
comunicate redactate de comun 
acord. Se proiectează ca în seara 
zilei de 20 aprilie să fie dat un 
scurt comunicat în care să se 
enumere problemele discutate ,

N. 
N.
I. 

V.

A. 
A.
A. 
I.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: A. P. Volkov 
și V. T. Lațis, președinții Sovie
tului Uniunii și Sovietului Națio
nalităților ale Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., au trimis lui I.iu 
Șao-ți, președintele Comitetului 
permanent al Adunării reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină, o scrisoare prin care in
vită o delegație a Adunării re
prezentanților populari din în
treaga Chină să viziteze Uniunea 
Sovietică în aprilie—mai 1956.

In scrisoarea de răspuns, I.iu 
Șao-ți arată că Adunarea repre
zentanților populari din întreaga 
Chină acceptă cu multă satisfac
ție invitația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și își exprimă profunda 
recunoștință pentru această invi
tație.

TELEGRAMA
Celui de al IV-lea Congres 

al Partidului Comunist din India
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn transmite ce

lui de al IV-lea Congres al P. C. din India un fierbinte salut de 
luptă și dorește succes deplin lucrărilor sale.

Urăm din toată inima P. C. din India noi succese în lupta pen- 
tru întărirea Partidului, pentru făurirea unității largi naționale 
care mobilizează toate forțele progresiste și patriotice din India la 
lupta pentru lichidarea moștenirii colonialismului și ridicarea ni
velului de trai al poporului, pen tru pace și colaborare între po
poare.

COMITETUL CENTRAL
AL

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Adunări consacrate caFei de a 86-a 
aniversări a nașterii lui V. I. Lenin*

LONDRA 19 (Agerpres). — 
Corespondenții agențiilor de pre
să occidentale subliniază că popu
lația londoneză a întîmpinat cu 
căldură pe conducătorii sovietici 
,1a sosirea acestora în capitala 
Marii Britanii.

„Pe străzile Londrei, sublinia
ză corespondentul agenției Reu- 
ter, mii de oameni au așteptat pe 
conducătorii sovietici în dorința 
de a-i putea vedea îndeaproape 
cînd vor trece spre hotelul Cla
ridge“.

Corespondentul agenției France 
Presse relatează că, în fața hote
lului Claridge, unde vor locui 
N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov, 
în cursul șederii lor în capitala 
Marii Britanii, a avut loc o ma-

nifestație de simpatie organizată 
de populație, 
giului oficial, 
Presse, s-au 
strigăte de
„Trăiască prietenia“, — „Noi am 
luptat alături .de voi“ etc. Cînd 
Bulganin și Hrușciov coborau din 
mașină au fost fluturate drapele 
și flori“.

Miercuri după-amiază la ora 
17, N. A. Bulganin și N. S. Hruș
ciov au părăsit hotelul Claridge 
pentru a face o plimbare prin 
■Londra. Ei au vizitat catedrala 
Westminster, unde le-a dat expli
cații decanul catedralei, dr. Don. 
Oaspeții sovietici au vizitat Ca
mera Ierusalimului, partea cea 
mai veche a catedralei, construită 
de Eduard confesorul și renovată

„La sosirea corte- 
subliniază France 

auzit din mulțime 
„Trăiască Pacea“,

de curînd. Apoi, ei s-au oprit în 
fața mormîntului soldatului ne
cunoscut și a mormîntului lui 
Newton și Darwin.

După catedrala Westminster, 
N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov, 
au vizitat Royal Festival Hali, 
cea mai mare sală de spectacole 
din Londra.

De pe acoperișul sălii Festival 
Hali, conducătorii .sovietici au 
contemplat panorama Londrei. Ei 
au semnat apoi Cartea de Aur. 
Continuîndu-și plimbarea, oaspeții 
au ajuns la ora 18 la celebra ca
tedrală Sft. Paul, construită la 
sfîrșitul secolului al XVII-lea. 
Ei au plecat apoi spre Turnul 
Londrei. N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov s-au înapoiat la hotelul 
Claridge la ora 18,51.

+

* Conducătorii sovietici au depus o coroană 
la Obeliscul „Chenotaf“ * La Palatul Buckin
gham * O vizită oficială la primul ministru Eden 

* Prînz la ambasada sovietică
LONDRA 19 (Agerpres). — 

Corespondentul special al Agen
ției TASS transmite: In dimi
neața zilei de 19 aprilie, N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și N. S. 
Hrușciov, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem' al U.R.S.S. au 
depus o coroană de flori la Obe- 
liscu Chenotaf ridicat în memo
ria soldaților și ofițerilor englezi 
care au căzut în cursul primului 
și celui de al doilea război mon
dial.

Numeroși englezi se aduna
seră în fața hotelului Claridge 
înainte de ieșirea oaspeților so- 

, vietici. Au răsunat aclamații. Ma
șinile oaspeților s-au îndreptat 
spre centrul capitalei engleze — 
strada White-Hall — unde se a- 
flă Obeliscul Chenotaf și clădi
rile mai multor instituții guver
namentale engleze. Tovarășii 
Bulganin și Hrușciov au coborît 
în fața clădirii Ministerului Afa
cerilor Interne, fiind întîmpinați 
de Gwilym Lloyd-George, minis
trul Afacerilor Interne și de ad
junctul său, lordul Mancroft. Con. 
ducătorii sovietici erau însoțiți 
de Sir W. Hayter, ambasadorul 
Marii Britanii în U.R.S.S. și de 
I. A. Malik, ambasadorul U.R.S.S. 
în Marea Britanie. N. A. Bulga
nin și N. S. Hrușciov s-au în- 
dreDtat spre Obeliscul Chenotaf, 
unde au depus o coroană de lauri, 
trandafiri și crini. Pe panglica 
coroanei se putea citi:

„Din partea guvernului și a 
popoarelor Uniunii Sovietice, în 
semn de veșnică amintire viteji
lor ostași’ai Marii Britanii, care 
împreună cu vitejii ostași ai țării 
noastre și-au jertfit viața în 
cursul primului și celui de al

doilea război mondial, 
comună pentru pace și 
tea popoarelor“.

In fața Obeliscului,
Bulganin și Hrușciov au păstrat 
un moment de reculegere. Circu
lația pe strada White-Hall a fost 
întreruptă. Londonezii strînși pe 
amîndouă părțile străzii, au ur
mărit ceremonia depunerii co
roanei.

Conducătorii sovietici, însoțiți 
de ambasadorii Sir W. Hayter și 
I. A. Malik, au plecat apoi spre 
palatul Buckingham — reședința 
oficială a reginei Marii Britanii, 
Eilzabeta a Ii-a.

Mașinile au 
Buckingham în 
schimba garda 
tinelele gărzii 
în tunici roșii 
din blană de urs.

La Palatul Buckingham, N. A. 
Bulganin și N. S. Hrușciov au 
semnat în cartea pentru oaspeții 
de onoare. Apoi li s-au arătat 
grădinile palatului Buckingham. 
Dincolo de grilajul palatului și 
în fața monumentului reginei 
Victoria, care se află în piața 
palatului, numeroși londonezi au 
urmărit sosirea și plecarea oas
peților sovietici.

De la palatul Buckingham, N. 
A. Bulganin și N. S. Hrușciov au 
plecat la Downing Street 10, reșe
dința oficială a primului ministru 
al Marii Britanii, Sir Anthony 
Eden. Vizita oficială a durat apro
ximativ 40 de minute. A. Eden i-a 
întîmpinat la intrare pe oaspeții 
sovietici și i-a primit în sala de 
ședințe a cabinetului englez, fiind 
de față Selwyn LIoyd, ministrul 
Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii.

ln lupta 
securita-

tovarășii

intrat în Palatul 
momentul cînd se 
și se postau sen- 
regale, îmbrăcate 
și căciuli negre

Vizita delegației parlamentare 
a R. P. R. în Uniunea Sovietică

ODESSA 19 (Agerpres) .—TASS 
transmite: La 18 aprilie a sosit 
la Odessa, venind din Kiev, un 
grup de membri ai delegației 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne în frun
te cu Constantin Pîrvulescu, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

G. F. Ladvișenko, președintele 
Comitetului Executiv al Sovietului 
orășenesc de deputațl, a salutat 
pe oaspeți din partea oamenilor 
muncii din Odessa.

C. Pîrvulescu a mulțumit pen
tru primirea caldă și a adresat 
cuvinte de salut în cinstea prie
teniei de nezdruncinat dintre po
poarele romîn și sovietic.

După aceea, oaspeții au vizitat 
Institutul experimental de oftal
mologie „V. P, Filatov“ ; ei s-au 
interesat de activitatea institutu
lui și au stat de vorbă cu pro
fesorul V. P. Filatov.

Membrii delegației au vizitat 
de asemenea unul din sanatoriile 
de pe litoral.

★

UFA 19 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 18 aprilie un grup 
de membri ai delegației Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne condus de Flo- 
rea Tiță, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, a sosit la Ufa.

La 18 aprilie, membrii delega
ției au făcut o vizită președintelui 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S.A. Bașkire, F. Z. Zagafura- 
nov, care a vorbit oaspeților 
despre economia și cultura 
porului bașkir. După aceea, 
prezentanții poporului romîn au 
vizitat rafinăria de petrol 
Novâia Ufa, palatul de cultură al 
petroliștilor și școala medie din 
orașul Cernikovsk. La Ufa, oas
peții au vizitat Casa-muzeu a lui 
Vladimir Ilici Lenin.

In seara aceleiași zile, mem-

brii delegației au asistat la spec
tacolul Teatrului de Operă și Ba
let al R.S.S.A. Bașkire, unde au 
vizionat baletul „Cîntecul Coco
rului“.

șiDupă vizită N. A. Bulganin 
N. S. Hrușciov au ieșit însoțiți 
de Sir Anthony Eden și Selwyn 
LIoyd care i-au condus pînă la 
mașină. Downing Street era pli
nă de numeroase grupuri de lon
donezi. In momentul cînd au a- 
părut conducătorii sovietici și 
primul ministru al Marii Britanii, 
au răsunat aclamații de salut.

Oaspeții sovietici s-au întors 
apoi la reședința lor — hotelul 
Claridge.

I. A.
U. R.S.S. 
oferit un 
vietică în 
ganin și N. S. Hrușciov.

După amiază, la reședința ofi
cială a primului ministru A. Eden 
din Downing-Street 10, au înce
put tratativele dintre conducăto
rii sovietici și englezi.

Seara, primul ministru A. Eden 
a oferit la reședința sa un dineu 
în cinstea lui N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov.

★

LONDRA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 19 aprilie
I. A. Malik, ambasadorul U.R.S.S. 
în Marea Britanie, a oferit un 
prînz la ambasada sovietică cu 
prilejul vizitei lui N. A. Bulga
nin și N. S. Hrușciov în Anglia.

Au participat Sir Anthony Eden, 
primul ministru al Marii Brita
nii, A. Butler, lord al sigiliului 
privat și lider al Camerei Comu
nelor, H. Mc. Millan, ministrul de 
Finanțe, Selwyn LIoyd, ministrul 
Afacerilor Externe, G. LIoyd Geor. 
ge, ministrul Afacerilor Interne,
J. Stuart secretar de stat pentru 
Scoția, D. D. Sand.ys ministru 
pentru construcții de locuințe și 
auto-guvernării locale, Sir W. 
Hayter, ambasadorul Marii Bri
tanii în U.R.S.S. și numeroase 
alte personalități.

In afară de N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov din partea sovie
tică au participat: N. A. Mihai
lov, A. A. Gromîko, P. N. Kumî
kin, I. V. Kurciatov, A. N. Tupo- 
lev, L. F. Ilicev. V. I. Erofeev,
V. A. Kamenski și alții.

Malik, ambasadorul 
în Marea Britanie, a 
prînz la ambasada so- 
cinstea lui N. A. Bul-

po- 
re-

din

Comentarii pe marginea Declarației sovietice 
cu privare la Orientul Apropiat

In Jările arabe

BEIRUT 19 (Agerpres).
In capitala Libanului, Declara

ția sovietică a produs o mare im
presie. Potrivit corespondentului 
din Beirut al agenției France 
Presse, în cercurile oficiale liba
neze declarația sovietică este con
siderată „ca fiind de natură să 
întărească securitatea și pacea în 
Orientul Apropiat și Mijlociu“.

La rîndul ei, presa siriană a- 
cordă o mare atenție declarației 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., publicînd largi expuneri. 
Ziarele siriene subliniază acele 
pasaje din Declarație în care se 
arată că Uniunea Sovietică se 
pronunță împotriva trimiterii de 
trupe străine în această regiune 
și cheamă țările din Orientul A- 
propiat să se abțină de la ac
țiuni îndreptate spre intensifica
rea încordării.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, declarația Ministerului A- 
facerilor Externe cu privire la 
Orientul Apropiat a fost întîmpi- 
nată cu satisfacție și în alte țări 
arabe. Și în Israel noua acțiune 
diplomatică a Uniunii Sovietice 
cu privire la Orientul Apropiat 
este apreciată în mod favorabil. 
Ziarul „Davar", organul oficial al 
partidului guvernant Mapai, afir
mă că declarația Ministerului. A-

•h —---------

GENEVA. — Cu prilejul pre
zenței la Geneva a delegației 
R.P.R. care participă la actuaia se
siune a Comisiei Economice pen
tru Europa, delegatul permanent 
al R.P.R. pe lîngă comisia eeono- 
mică, Ștefan Gal, a oferit o recep
ție la hotelul „Vieux Bois“.

TEHERAN. — Ieri după amia
ză au luat sfîrșit la Teheran lu
crările sesiunii pactului de la 
Bagdad care a durat patru zile.

DELHI. — După cum anunță 
postul de radio Delhi, la 19 apri
lie în orașul Palghat (statul Ma- 
dras) s-a deschis cel de al 4-lea 
Congres al Partidului Comunist 
din India.

PARIS. — După cum relatează 
presa pariziană, ca răspuns la 
mișcarea grevistă care se desfă
șoară în țară, guvernul spaniol a 
declarat lock-out la 34 de între
prinderi industriale din provincia 
Guipuzeca. Ziarele subliniază că 
a fost declarat lock-out la aproa
pe toate întreprinderile cuprinse 
de grevă.

RANGOON. — Președintele U- 
niunii Birmane, Ba U, a interzis 
reprezentarea în Birmania a fil
mului american „Sîmbăta violen
ței“, din cauza conținutului său 
imoral.

SOFIA. — Delegația parlamen
tară iugoslavă în frunte cu Moșe 
Pjade, președintele Skupșcinei

facerilor Externe al U.R.S.S. care 
arată că guvernul sovietic este 
gata să participe la rezolvarea di
vergențelor arabo-israeliene, este 
lăudabilă.

La Washington
WASHINGTON 19 (Agerpres). 

— Agențiile de presă anunță că 
purtătorul de cuvint al Casei Albe 
a declarat că președintele Eisen- 
hower a primit cu satisfacție de
clarația sovietică. Potrivit agen
ției France Presse, președintele 
Eisenhower salută faptul că 
U.R.S.S. este gata să coopereze 
pentru menținerea păcii în Ori
entul Apropiat.

La Londra
LONDRA 19 (Agerpres). — 

Răspunzînd la 18 aprilie unor in
terpelări în Camera Comunelor, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii, Selwyn LIoyd, a 
spus că declarația Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. cu 
privire la situația din Orientul 
Apropiat „necesită o studiere a- 
mănunțită“.

Arătînd că nu este de acord 
cu unele lucruri cuprinse în de
clarație, LIoyd a afirmat în ace
lași timp că guvernul englez „sa
lută faptul că rușii subliniază 
cesitatea menținerii păcii“.

G. M. Malenkov 
a primit delegația 

energeticienilor englezi
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite: In dimineața 
zilei de 18 aprilie, delegația ener
geticienilor englezi în frun'e cu 
lordul Citrine, care se află la 
Moscova, a vizitat Ministerul 
Centralelor Electrice al U.R.S S. 
Ei au fost primiți de G. M. Ma
lenkov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., mi
nistrul Centralelor Electrice. G. 
M. Malenkov a salutat cu căldură 
pe oaspeții englezi, exprimîndu-și 
speranța că vizita lor în U.R.S.S. 
le va fi agreabilă și utilă. G. M. 
Malenkov a prezentat energeti
cienilor englezi pe funcționarii 
superiori ai Ministerului Centra
lelor Electrice al U.R.S.S. La rîn
dul său lordul Citrine a prezen
tat celor de față delegația con
dusă de el și a mulțumit pentru 
primirea cordială făcută delega
ției engleze la Moscova.

—+_.

In întreaga țară au loc adu
nări consacrate celei de a 86-a 
aniversări a nașterii Iui V. I. 
Lenin întemeietorul Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice ș' 
al primului stat socialist din 
lume.

Joi după amiază, activul comi
tetului raional P.M.R. N.co.ae 
Bălcescu din Capitală s-a în’ru- 
nit pentru a marca cea de a 83-a 
aniversare a nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin.

A vorbit tov. Ion Simion, direc
torul Universității serale de marx
ism-leninism de pe lîngă Comi
tetul orășenesc București al 
P.M.R.

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii fabricii „Electromagnetica“ 
din Capitală s-au întrunit joi la 
amiază pentru a aniversa 86 ani 
de la nașterea întemeietorului 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și al primului stat so
cialist din lume, genialul condu
cător și învățător al oamenilor 
muncii din toate țările, Vladimir 
Ilici Lenin.

Tov. Victor Cîrje, prim locții
tor al ministrului Construcțiilor, 
a înfățișat viața și opera marelui 
conducător al proletariatului in
ternațional.

La adunarea ținută joi în sala

de festivități a Combinatului Po
ligrafic Casa Scînteii, tov. Ion 
Marinescu, secretarul comitetu
lui de partid, a subliniat că Le
nin și învățătura sa trăiesc în 
mărețele succese ale constructo
rilor comunismului din U.R S S., 
în victoriile constructorilor socia. 
lismului din țările democrat-popu- 
lare.

In numeroase întreprinderi și 
instituții din orașul și regiunea 
Iași printre care fabrica textilă 
„Victoria“, Teatrul Evreiesc de 
Stat și Banca R.P.R. din Iași s-au 
ținut joi conferințe cu tema „V. 
I. Lenin, genialul învățător al oa
menilor muncii de pretutindeni“.

Centrul regional de librării și 
difuzare a cărții a organizat in 
22 de unități din regiune vitrine 
speciale în care sînt expuse ope
rele lui Lenin și lucrări despre 
Lenin. In întrepr.nde'-i și institu
ții din Iași și din alte orașe ale 
regiunii au fost organizate stan
duri în care sînt prezentate vo
lume din operele lui Lenin și des
pre Lenin. Astfel de standuri au 
fost organizate la fabrica de tri
cotaje „Moldova“, fabrica de ți
garete, sfatul popular orășenesc 
și la spitalul unificat nr. 1 din 
Iași, la fabrica de rulmenți din 
Bîrlad etc. (Agerpres)

ne-

Populare Federative, care se află 
în Bulgaria a fost primită la 18 
aprilie de Anton Iugov, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. 
P. Bulgaria. Delegația era înso
țită de Mito Milkovici, ambasado
rul R. P. F. Iugoslavia în Bulga
ria.

DELHI. — Comitetul electoral 
central al Partidului Congresul 
Național Indian a hotărît ca vii
toarele alegeri generale din India 
să aibă loc în februarie sau mar
tie anul viitor.

PARIS. — Agenția France Pre. 
sse anunță că delegația ziariști
lor sovietici care vizitează Fran
ța la invitația guvernului frar.cez 
va fi primită de primul minis'ru 
Guy Mollet și de ministrul Afa
cerilor Externe, Christian Pinea'i

HANOI. — După cum transmi
te Agenția Vietnameză de Infor
mații, guvernul Republicii Demo
crate Vietnam a hotărît sporirea 
cu 20% a salariilor 
și funcționarilor de stat.

PRAGA. — Din 
Adunării Naționale 
slovace. Zdenek Fierlinger, pre
ședintele Adunării Naționale, a 
adresat parlamentului Braziliei 
invitația de a trimite o delegație 
în Republica Cehoslovacă. Dele
gația parlamentară braziliană va 
sosi în Cehoslovacia la începutul 
lunii mai.

muncitorilor

însărcinarea 
a R. Ceho-

al
Primul concert 
artiștilor englezi 
la Moscova

( SPORT 1
145 puncte primite — 0 înscrise

nu- 
Pri-

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
TASS — transmite: La Mos
cova a sosit un grup
meros de artiști englezi, 
mul concert, care a avut loc
în Sala Mare a Conservatorului 
din Moscova, a atras numerdși iu
bitori de artă și reprezentanți de 
seamă ai culturii muzicale so
vietice. La concert și-au dat con
cursul pianiștii Cyril Smith și 
Phyllip Sollick, care au executat 
sonata nr. 21 de Beethoven, pre
cum și numeroase piese muzicale 
de compozitori englezi.

La concert a asistat dl. S. K. 
Parrett, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Marii Britanii în 
U.R.S.S.

Ărmîslițiu între Egipt 
și Israel

IERUSALIM. — După cum a- 
nunță corespondentul agenției 
Associated Press, secretarul ge
neral al O.N.U. Hammarskjceld, 
a anunțat că Egiptul și Israelul 
au declarat oficial că sînt gata să 
respecte necondiționat, din ziua de 
19 aprilie a.c. condițiile acordu
lui cu privire la încetarea focu
lui de-a lungul întregii linii de 
armistițiu.

Ceylon

Unui cititor obișnuit al ziaru
lui nostru, titlul acesta nu-i spune 
multe. Dar el provoacă conster
nare printre iubitorii sportului cu 
balonul oval.

Totuși realitatea confirmă exac
titatea titlului de-a lungul a 5 e- 
tape ale campionatului categoriei 
A echipa Știința din Cluj a în
registrat tot atîtea înfrîngeri. a 
primit 145 puncte și ceea ce este 
și mai interesant... nu a marcat 
nici măcar unul. Anul trecut iubi
torii rugbiului au urmărit cu sa
tisfacție comportarea bună a echi
pei studenților clujeni care a 
cîștigat una dintre seriile cate
goriei B și odată cu aceasta drep
tul de a participa la competiția 
celor mai bune echipe de rugbi 
din țară.

Anul acesta evoluția echipei clu

jene a deziluzionat. înfrîngeri ca 
cele suferite in fața echipelor Di- 
namo -IX (32—0) și Dinamo Bucu
rești (46—0) impun analizarea 
cauzelor slabei comportări a echi
pei din Cluj, care așa cum s-a pre
zentat pină acum nu numai că 
nu se ridică la nivelul celorlalte 
echipe din categoria A, dar prac
tică .un rugbi fără orizont, fără 
nici un fel de preocupare tactică 
și tehnică, cu greșeli elementare, 
care nu pot fi întîlnite nici măcar 
la echipele de categoria B

Ar fi necesar o analiză temei
nică a comportării de, pină acum 
a echipei Știința Cluj de către Co
misia Centrală de rugbi, de către 
asociația Știința și mai ales de 
către colectivul său din Cluj.

M. M.

Lupte : R.P.R.—R. Cehoslovacă

Zilele trecute s-au terminat ale
gerile din Ceylon, care s-au sol
dat cu o răsunătoare înjringere 
pentru partidul guvernamental șl 
pentru cei pe care de fapt acesta 
ti reprezenta — colonialiștii en
glezi și americani.

Pentru a înțelege mal bine sem
nificația acestor alegeri, e biné 
să ne aruncăm privirile,pe o hartă 
și să facem o mică incursiune în 
istorie, deoarece Ceylonul este 
puțin cunoscut la noi.

...Pe harta Asiei, tn Oceanul 
Indian, la sud de peninsula In
diei, se află Ceylonul — o insulă 
cu o suprafață de aproape 66.000 
de kilometri pătrați, despărțită de 
continent, de golful Manar și de 
fâșia largă de 55 km. cunoscută 
sub denumirefl — strlmtoarea 
Polk.

Pe această insulă, acoperită de 
o vegetație luxuriantă, trăiesc 
8.100.000 de locuitori, oameni har
nici și pricepuți. Aproximativ 70 
la sută dintre ei sînt de naționa
litate senegaleză, 12 la sută sini 
tamili, originari din India de sud. 
Restul populației e format din 
reprezentanți ai diferitelor po
poare din Asia și Europa. Capi
tala insulei este Colombo.

Ceylonul are un pămlnt roditor, 
bogat. Acolo cresc întinse planta
ții de arbori de cauciuc, de ceai, 
de arbori de cacao, de fructe tro
picale. Dar de bogățiile țării nu 
s-a putut bucura poporul.

Bogățiile de basm ale acestei 
Insule au atras încă acum patru 
secole și jumătate pe colonialiștii 
europeni. Primii colonialiști au 
fost negustorii portughezi. Lor 
le-au urmat olandezii, cărora la 
începutul secolului al XIX-lea,

le-au luat locul englezii. Colonia
liștii veniți de pe malurile Tami- 
sei au dus Viai departe, Intr-un 
ritm mult mal rapid, „opera" de 
secătuire a insulei. Ei au pus 
opreliști dezvoltării economice a 
fării, astfel că Ceylonul are astăzi 
una din cele mai înapoiate in
dustrii din lume. In mîinile im
perialiștilor britanici au tncăput 
marile plantații și toate sursele 
de bogății ale insulei. Situația a- 
ceasta insă nu putea să dăinuie la 
nesfîrșit. Poporul ceylonez a în
ceput să se ridice la luptă împo
triva cotropitorilor. Un fapt im
portant în această luptă l-a consti
tuit Infiinfarea în 1942, a Parti
dului Comunist, pe al cărui stin
dard a fost înscrisă, in primul 
rînd, eliberarea de sub jugul co
lonial.

Sfîrșitul celui de al doilea 
război mondial. marile mișcări 
eliberatoare din Asia, victoria re
voluției chineze, au avut o influ
entă uriașă și asupra luptei po
porului din Ceylon. In 1946. co
lonialiștii — ca să înșele masele 
populare — au ticluit o constitu
ție. Bineînțeles că in ea erau 
enunțate numai unele „libertăți"; 
dar de principalele deziderate ale 
poporului — libertatea națională 
și abrogarea drepturilor nelimi
tate ale colonialiștilor — consti
tuția nu pomenea nici un cuvint. 
Manevra n-a fost în măsură să 
liniștească spiritele. Doi ani mai 
tîrziu. Anglia a fost nevoită să 
acorde Ceylonului statutul de do
minion.

Aceasta nu însemna însă că im
perialiștii britanici au renunțat la 
Ceylon. Dimpotrivă, el au recurs 
la anumite forme camuflate de

menținere a influenței în această 
țară, făcînd apel la „înțelegerea" 
aliaților autohtoni pentru a pre
face insula Intr-o bază militară 
engleză. In acest sens, de altfel 
a fost încheiat un tratat intre An
glia și Ceylon. în ultimul timp, 
monopollștii din 
curîndu-și partenerii 
au început să le ia 
în cele mal importante 
toare economice. Acest lucru n-a 
putut duce 
vorba unui 
— hreanul 
dichea...

Guvernul 
pină în urmă cu citsva zile, con
dus de John Kotellavala, era al
cătuit de partidul național unit. 
Partidul lui Kotellavala e o gru
pare docilă, care convenea 

'de minune colonialiștilor de la 
Londra și Washington. Totuși, 
presiunea maselor a fost ații de 
mare, incit guvernul Kotellavala 
n-a îndrăznit să adere la pactul 
militarist S.E.A T.O. Ba mai mult: 
Ceylonul a încheiat cu R.P. Chi
neză un tratat comercial, iar cu 
India un acord cu privire la ce
tățenii indieni din Ceylon. Trata
tul comercial cu R.P Chineză a 
dus lâ lichidarea crizei în pro
ducția ceyloneză a cauciucului și 
orezului, insă el nu e pe placul 
unor cercuri din S.U.A. încercă
rile imperialiștilor americani, care 
au folosit chiar șantajul și inti
midarea pentru a sili Ceylonul să 
rupă legăturile comerciale cu R.P. 
Chineză, s-au lovit de împotrivi
rea maselor și au dat greș.

Alegerile care au avut loc de 
curînd, au arătat cum nu se poate 
mal limpede de partea cui e po-

S.U.A., con- 
britanici, 

locul 
sec-

la nimic bun, căci — 
bătrin proverb rusesc 
nu-i mai dulce ca ri-

ceylonez la putere

porul ceylonez. Majoritatea votu
rilor au fost acordate Frontului 
unit popular „Maharadjana Exad 
Peramunda", condus de liderul 
opoziției Bandaranaike. Progra
mul frontului a atras adeziunea 
maselor, deoarece corespunde nă
zuințelor celor mai largi pături 
ale populației ceyloneze. Instau
rarea unei republici democrate în 
locul dominionului, anularea tra
tatului cu Anglia cu privire la 
construirea de baze militare în 
Ceylon, naționalizarea treptată a 
plantațiilor și băncilor, drepturi 
sindicale depline muncitorilor și 
funcționarilor de stat, promovarea 
unei politici externe neutre, re
tragerea trupelor străine — iată 
principalele puncte înscrise în 
programul Frontului unit popular. 
Bandaranaike, s-a pronunțat nu 
odată pentru relații diplomatice 
cu U.R.S.S. și R.P. Chineză, ceea 
ce corespunde intereselor vitale 
ale poporului ceylonez.

Rezultatele alegerilor au fost 
mai mult decît concludente. Par
tidul lui Kotellavala a pierdut 46 
de locuri, rămînind in actualul 
parlament doar cu 8 mandate. Din 
toți miniștrii vechiului guvern, 
numai doi au fost aleși. Victoria 
a revenit Frontului unit popular 
care a obținut 51 de mandate in 
parlament Celelalte partide mai 
dețin 36 de locuri, dintre care 
Partidul Comunist are 3. în ziua 
de 12 aprilie. Bandaranaike a fost 
însărcinat cu formarea noului gu
vern. ,

Această victorie în alegeri do
vedește marea importanță pe care 
o acordă opinia publică din 
Ceylon dezvoltării relațiilor prie
tenești cu țările democrate, pre
cum și politicii ferme de pace șl 
neutralitate. Probabil pentru a 
sonda linia politică a noului gu
vern, revista „United States News 
and World Report", a solicitat un 
Interviu primului ministru ceylo-

nez Bandaranaike. Răspunzlnd în
trebărilor, primul ministru s-a 
pronun(at pentru „o politică neu
tră, pentru renunțarea la apropie
rea de vreun bloc de puteri", re- 
levind caracterul agresiv al gru
părilor militare S. E. A. T. O., 
N.A.T.O., pactul de la Bagdad. 
In încheierea acestui interesant in
terviu, Bandaranaike a declarat 
că „existența bazelor străine pe 
teritoriul nostru este absolut in
compatibilă cu suveranitatea noa
stră ca națiune".

Scrutinul ceylonez a stirnit 
dezamăgire în occident. „Strălucita 
victorie a Frontului unit popular 
în alegerile din Ceylon a provo
cat consternare in Marea Brita- 
nie", scrie „United Press". iar 
„New York Times" consideră'are'st 
eveniment drept ,o lovitură gravă 
pentru occident ..Mai departe zia
rul scrie: „Nu putem resimți alt
ceva decit un sentiment amar față 
de rezultatele alegerilor din Cey
lon. Aproape din toate punctele 
de vedere aceasta apare ca un 
eșec".

Fără îndoială că votul poporu
lui ceylonez este un eșec al poli
ticii de dictat și înrobire dusă de 
puterile occidentale față de po
poarele Asiei El este o lovitură 
puternică dotă șandramalei colo
nialiste, pe care viatul libertății 
o zguduie și o face să troznească 
din toate încheieturile.

DAN LAZARESCU

Duminică dimineața în sala 
Floreasca din Capitală va avea 
loc întîlnirea internațională de 
lupte clasice dintre echipele re
prezentative ale R.P.R. și R. 
Cehoslovace .In vederea acestui 
meci oaspeții deplasează în Ca
pitală o formație puternică din 
care fac parte luptători de valoa
re europeană, ca I. Ruzicka 
(categ. grea), Zeman (categ. 
muscă), Atanasev (categ. ușoară) 
și alții.

Spartachiada
Sportivii sovietici se pregătesc 

în vederea celui mai însemnat e- 
veniment sportiv care va avea 
loc anul acesta în Uniunea So
vietică : Spartachiada popoarelor 
U.R.S.S.

Spartachiada se va desfășura 
la Moscova între 5 și 16 august 
întrecerile vor avea loc pe noul 
stadion construit în parcul Lîj- 
niki, ale cărui tribune vor putea 
adăposti 100.000 de spectatori, 
pe stadionul Dinamo și pe alte 
numeroase baze sportive ale

Echipa țării noastre va fi com
pusă din următorii luptători în 
ordinea categoriilor: D. Pîrvu
lescu, Fr. Horvafh, M. Solcz, 
Gh. Dumitru, V. Bularca, M. 
Belușica, L. Bujor și A. Șuii.

Luptătorii cehoslovaci sînt aș
teptați să sosească astăzi dimi
neață în Capitală Tot astăzi ur
mează să sosească și arbitrul 
neutru Sorokin (U.R.S.S.),

popoarelor U.R.S.S.
Moscovei. In programul Spar- 
tachiadei sînt cuprinse întreceri 
la 21 de ramuri sportive. Numă
rul sportivilor participant)' la 
Spartachiadă este de 10.000, cu 
3.000 mai mult decit la cea de-a 
XV-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de Ia Helsinki,

In vederea, Spartachiadei în 
întreaga țară se desfășoară în 
prezent competiții la care cei 
mai buni sportivi ai republicilor 
unionale își dispută dreptul de 
a pleca la Moscova.

Știri sportive
Joi a părăsit Capitala plecînd 

cu avionul în R.P. Bulgaria echi
pa reprezentativă de fotbal a ora
șului București, care va întîlni 
sîmbătă selecționata orașului 
Sofia. Lotul fotbaliștilor romîni 
este alcătuit din jucătorii: Cosma, 
Dungu, Pahonțu, Stancu, Soare, 
Moarcăș, Neamțu, Știrbei, Bodo, 
Anghel, Sercdai, Olaru, Nicușor 
Dinulescu, Suru. Antrenorii e- 
chipei sînt A. Braun și P. Ștein- 
bach

★
Duminică 22 aprilie echipa de

fotbal Spartak-Sofia va susține 
primul meci din cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde în țara noa
stră. Fotbaliștii bulgari vor în
tîlni pe stadionul Dinamo, echipa 
Dinamo Orașul Stalin. In deschi
dere se va disputa întîlnirea ami
cală dintre echipele bucureștene 
Dinamo și Progresul F.B Ai doi
lea joc al echipei Spartak Solia 
va avea loc miercuri c!nd oas
peții vor întîlni echipa Progresul 
F.B. avînd în deschidere meciul 
dintre Dinamo București ji Di
namo Bacău.

INFORMAȚII
• Joi dimineața a părăsit Ca

pitala îndreptîndu-se spre R. P. 
Chineză delegația Comitetului Fe
meilor Democrate din R.P.R. care 
va participa la sesiunea Consiliu
lui F.D.I.F. ce va avea loc între 
24—28 aprilie la Pekin.

Delegația este alcătuită din to
varășele : Stela Enescu, conducă
toarea delegației,. Liuba Chișinev- 
schi. Aneta Marinescu, prof univ 
Alice Săvulescu, Ana Lungu și 
Constanta Stan

<9 Joi dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Pekin, 
delegația Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P.R. care va 
participa la sărbătorirea zilei de 
1 Mai în R. P. Chineză.

Din delegație fac parte tova
rășii : Liuba Chișinevschi, secre
tar al C.C.S., Constantin Vasila- 
che. Erou al Muncii Socialiste și 
Ion Cheșa, șeful Secției întrecere 
socialistă și contracte colective 
din C.C.S.

® Joi a sosit în Capitală un 
grup de mari industriași elvețieni, 
compus din 7 membri și condus 
de dl. dr. Henri Sulzer.

Delegația industriașilor elve
țieni va purta discuții pentru în
cheierea unor importante opera
țiuni comerciale

o Joi după amiază a avut loc 
în aula Academiei R.P.R. o șe
dință solemnă consacrată eminen- 
ților oameni de știință francezi 
Pierre și Mărie Curie, organizată 
de Academia R P R. și Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii 
din R.P.R în cadrul marilor ani
versări culturale inițiate de Con- 
silul Mondial al Păcii.

Au luat parte numeroși acade
micieni, membri corespondenți ai 
Academiei R.P.R., reprezentanți 
ai Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din R.P.R., profe
sori universitari, colaboratori at 
institutelor de cercetări ale Aca
demiei R.P.R.

,,Scintela tineretului“
pag. 4-a 20 aprilie 1956
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