
Voluntari 
în lunca Sabarulni

Proletari din toate firile, unițl-vă I

o

In lunca Sabarulul, la marginea comunei Domnești din raio
nul cu același nume, se împletesc, Intr-o larmă neobișnuită, gla
suri voioase de tineri cu cîntece. E atîta voie bună și așa de 
spornică-i munca voluntară la grădina de legume a gospodăriei ( 
de stat Domnești, îneît localnicii, fără să-i întrebi te-ncredințează < 
că-i lucru mare ce fac tinerii aici. Sînt elevi ai Școlii pro- , 
fesionale de mecanici auto din București. Au venit din atelierele , 
I.R.T.A.-Filaret, autobaza Colentina, întreprinderea autoreparații i 
I, unde verificau în practică ceea ce învățaseră la cursuri. Ale- j 
xandru Stroeșteanu, Alexe Cîmpeanu, Victor Stroe și alți elevi, i 
peste 100, au schimbat strungul, cheia franceză, șublerul, cu i 
sapa, pentru ca să ajute gospodăria de stat la muncile din ( 
campania aceasta. <

71 HF MUNCĂ E dimineață. De deasupra sa- (Zii UD IVIU1NVA {ulu.^ din discul arămiu al soa. (
relui primele raze bat în ferestrele celor trei cabane așezate nu < 
departe de desișul sălciilor de pe malul Sabarului; ele vestesc i 
pe tinerii voluntari că începe o nouă zi de muncă. Deșteptarea, ( 
echiparea, masa de dimineață — toate acestea durează puțin. ( 
Strînși în careu, toți ascultă cu atenție rezultatul muncii de ( 
ieri, planul lucrărilor de azi. Brigăzile se despart apoi și se < 
îndreaptă spre locul de muncă. Lucrări sînt multe ; unii culeg ( 
fasole, alții dovlecei, alții prășesc varza sau buruienile de pe ( 
marginea canalelor de irigație. Deodată, intr-un loc, după cîts ( 
se pare la brigada care prășește varza, sapele s-au oprit, tinerii { 
se string în jurul unui coleg de-al lor. Se ține o lecție practică ( 
de cîteva minute. (

Alexandru Stroeșteanu, un băiat slăbuț, bronzat de soare, ( 
începuse lucrul odată cu toți tovarășii de brigadă. In scurtă \ 
vreme însă terminase parcela lui, in timp ce restul băieților ( 
abia ajunseseră la jumătate. Mirați, aceștia s-au oprit și l-au \ 
întrebat: . *

— Măi Sandule, tu ai vreun motor la mină de-i dai cu
sapa așa de repede ? Destăinuiește-ne și nouă secretul. ?

— Ce secret ? N-am nici un secret. Sint obișnuit cu munca /
aceasta pentru că adesea o fac și acasă; în vacanță, îmi ajut ? 
părinții. Un secret totuși există. Voi țineți sapa la fel cum ți- Z 
neți ciocanul. Păi aici nu sînteți în atelier. Dar să scurtăm / 
vorba că vremea trece și așa n-o să lucrați repede. Iată cum Z 
se minuiește sapa. . .

Și Stroeșteanu mai prășește buruienile pe o porțiune de cîțiva 0 
metri, sub ochii atenți ai celor din jurul lui..'. v

La o altă brigada, tinsrii culeg fasolea.
în sectorul bătrînului brigadier Constantin Craiu, tinerii 

au făcut în ziua aceea d-uă lucrări. prășitul canalelor de iriga- \ 
ție și culesul merelor dintr o bucată de livadă. Munceau băieții \ 
fără preget, antrenați de-o vorbă bună a bătrînului, de o snoavă. \ 
Un muncitor zilier, curios, l-a întrebat pe brigadierul Craiu: \

— Nene Constantine, reușesc băieții ăștia să facă vreo treabă ? h 
De calitatea lucrării nu poți să te plîngi, însă îmi vine greu să 
cred că așa, neînvățați cu munca asta, pot să lucreze și mult. ă

— Chiar dacă nu-și fac norma, înseamnă că și-o depășesc — V
îi răspunse pe ocolite moș Craiu. Cit fac ei e mai mult decît mă 0 
așteptam eu. Bine ai zis că îs neînvățați cu munca aceasta. To- </ 
tuși, la unele lucrări își depășesc norma. Ia gîndește-te cit timp 0 
ne-ar trebui nouă să învățăm să mînuim un strung. v

Munca din ziua aceea s-a ter- $ 
minat cu un rezultat bun: s-au </ 
cules aproape 1.000 kg. castra- <z 
veți și fasole, 6.000 dovlecei și # 

parcele întregi au fost prășite. După masa de seară, o oră de 
sport: meci de fotbal intre elevii anului / și anului II. Scorul 
favorizează cînd pe unii, cînd pe ceilalți. Fiecare insă vrea 
pară mai tare și cînd o echipă primește un gol jucătorii ei 
avertizează „adversarii’:

— Aveți noroc că acum lipsesc cei mai buni jucători de 
noi și sîntem nevoiți să jucăm cu rezervele. Altfel...

Se pare totuși că de data aceasta este vorba de un meci
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Se pare totuși că de data aceasta este vorba de un meci de 
antrenament serios. Tinerii elevi veniți la muncă voluntară s-au 
hotărît să renunțe duminică la vizionarea filmului de la cinema
tograful din sat; au intenția să-și dispute intiietatea intr-un meci 
amical cu juniorii din comună.

la

Conducerea gospodăriei de 
stat Domnești mulțumește tutu
ror celor care au ajutat, la mun
cile agricole din campania a- 

ceasta și în special celor care o ajută acum.
Cu sprijinul lor s-au putut recolta la timp, evitîndu-se pier

derile a mii de kilograme de legume și zarzavaturi. Numai în 
șase zile de lucru elevii Școlii profesionale de mecanici-auto au 
recoltat 2.000 kg. castraveți, aproape 4.000 kg. fasole și 40.000 
bucăți dovlecei. Pînă acum totalizarea sumelor pe care le vor 
primi voluntarii pentru lucrările acestea însumează peste 4.000 
lei. Lucrări mei sînt de executat și zilele de muncă voluntară 
nu s-au terminat. Rezultatele însă se întrevăd. Va avea de 
ciștigat și gospodăria, vor cîștiga și elevii. Prima a reușit să 
execute lucrările din grădina de zarzavat la timp și fără pier
deri și aceasta s a datorat în cea mai mare parte tinerilor 
voluntari.

Elevii, afară de bani, s-au ales cu stima celor în mijlocul 
cărora muncesc.

ÎNSEMNATE 
FOLOASE

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Bucurie ia Chîzătău
TIMIȘOARA (de la corespon

dentul nostru). —
Drumul ce înaintează pe lîngă 

Chizătău, spre pădurile de stejar 
si carpen, te duce pînă în satul 
Hisiaș, raionul Lugoj. Satul aces
ta. ascuns la poalele pădurilor, a 
cunoscut duminică o 
toare. Toți sătenii

mare sărbă- 
terminaseră 

seceratul griului, iar unii dintre 
ei și treier.șui. Bucuria însă avea 
rădăcini mai adînci în inima co
munistului Ion lonescu, secretarul 
de partid, a lui Aristide Piinicea- 
nu, instructorul de partid și a 
utemiștilor care au muncit pen. 
tru formarea unei gospodării co
lective. Munca lor a fost încunu 
nată de roade. 17 familii cu 74 
hectare de pămint au hotărît să 
facă pasul cel mare. Organizația 
U.T.M. d.n sat are cu ce se mîn 
dri: 8 dm proaspeții colectiviști 
sînt utemiști. Tocmai se pregă
teau să înceapă adunarea de con
stituire, cînd un tînăr mărunțel, 
sprinten, cu obrajii rotunzi aler
gă cu o foaie pe care o 
președintelui comitetului 
țiaiivă. Acesta o citi:

„Subsemnatul Alexandru 
tractorist, împreună cu

torni nă 
de ini-

Traian, 
mama 

mea, Maria, cerem adunării ge
nerale primirea noastră în gospo
dăria colectivă.. “

Tot în acel moment le-au sosit 
și oaspeții: utemiștii de la Prod- 
avicola Lugoj, colectiviștii din 
Brestovaț, Pan;ova și Ghizela, 
care au adus daruri noilor colec
tiviști. După adunarea de con
stituire a urmat petrecerea cu 
vin și fripturi gustoase, cu jocuri 
și cîntece bănățene. Alexandru 
Traian se apropie de Vasile Era- 
covici, ales președinte al gospo
dăriei :

— Tovarășe președinte, eu cred 
că inline este bine să începem 
arăturile de vară. Timpul e toc
mai potrivit. Știți...

Voia să fie primul tractorist 
care răstoarnă brazda în pămin- 
tul înfrățit a| noii gospodării, din 
care și el face parte. Președintele 
încuviință bucuros...

★

Aceasta este a 301-a gospodărie 
colectivă din regiunea Timișoara.

Oamenii nu se vor 
mai teme de ploaie

Există, pe cuprinsul țării unele 
locuri foarte bogate în ploi. Un 
astfel de loc se află și în regiu
nea Baia Mare. La Cehu Silva- 
niei te convingi repede că oamenii 
sînt sătui și de ploi și de noroaie. 
De pildă, în comuna Bicaz, oa
menii priveau deznădăjduiți. de 
fiecare dată cînd la orizont apărea 
cîte un nor negru.

Mulți din ei aveau pămîntul în 
apropierea apelor Văii Cernei. 
După fiecare ploaie, apele ieșeau 
din matcă și se revărsau peste 
culturi și finețe.

Numai că într-o zi, întreg comi
tetul organizației de bază U.T.M 
a fost chemat de tovarășul secrc 
tar de partid. După o scurtă con
sfătuire, comitetul organizației de 
bază U.T.M. a hotărît ca, alături 
de țăranii muncitori să mobilizeze 
tot tineretul din comună pentru 
curățirea și 
Cernei.

Oamenii au
Valea Cernei 
canalizarea văii pe o lungime < 
2,200 km. salvînd astfel de 
inundații peste 50 de hectare ( 
teren arabil.

ION TEOHARIDE

canalizarea Văii

lucrat zile în șir pe 
la desfundarea Ș' 

de 
la 
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însemnări
de pe șantierul 
„Casei Scînteii"

Iată cum arăta ieri dimineață „Casa 
Scînteii". După cum vedeți, combina
tul nostru e aproape gata. Mai sint 
însă multe de. făcut. Alături de mun
citorii calificați, de ingineri și tehni
cieni, tinerii brigadieri se străduiesc 
să termine lucrarea la timp.

.1J MII
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Fiecare Capitală își are sim
bolul ei. De obicei e o clă
dire, unul din edificiile cele 

mai cunoscute și mai iubite din 
oraș. Astfel, Moscova are univer
sitatea de pe colinele lui Lenin, 
Parisul — Turnul Eiffel, Berlinul 
— porțile Brandenburg. Bucureș- 
tiul e simbolizat prin „Casa Șcîn- 
teii”. Nu e locuitor al Capitalei 
noastre care să nu cunoască 
această clădire măreață, impo
zantă. Nu e provincial sau vizi
tator din străinătate care să vină 
în București și să nu treacă prin 
„Piața Scînteii”, acolo unde, pe 
malul Herăstrăului, se află splen
didul combinat poligrafic ridicat 
în anii puterii populare.

Și dumneata, tinere bucureș- 
tean, clujean, craiovean, ieșean, 
atunci cînd ai privit clădirea al 
cărei turn se înalță semeț spre al
bastrul cerului, te-ai gîndit, desi
gur. la cei care l-au clădit, cu 
truda minții și a miinilor. Te-ai 
gîndit la arhitecții care l-au con
ceput, la inginerii care l-au cal
culat, la miile de zidari, pietrari, 
zugravi, dulgheri, săpători, geam
gii care au muncit aici. I-ai văzut 
și la lucru, căci combinatul încă 
nu e gata. Se mai lucrează la 
finisarea lui. l-ai văzut, sus de 
tot, pe schele, sau jos — săpînd, 
nivelînd, cărind moloz, cărămizi, 
plăci de marmură. Și dacă te-ai 
uitat atent la ei, n-ai putut să nu 
distingi numeroase haine albastre 
de doc și bonete. Da, aceștia sînt 
brigadierii, tinerii care au venit 
aici din propria lor voință ca să 
pună umărul la construirea măre
țului edificiu al culturii. Căci as
tăzi, șantierul „Casei Scînteii” 
este șantier al tineretului.

Infruntînd furtuni...

...Mî-aduc aminte, într-una din 
zilele iernii care a trecut, veneam 
la redacție și atenția mi-a fost 
atrasă de un grup de oameni că- 
țărați pe unul din turnurile clă
dirii. Era un frig care pătrundea 
pînă la oase și umbla un vînt 
arțăgos, stîrnind pînă sus vîrte-
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juri de zăpadă. Mă uitam spre 
băieții cocoțați acolo. îmbrăcați 
în pufoaice și pislari, legați de 
schele cu centuri de siguranță, 
lucrau, legănați de vîntui năpras
nic, la o înălțime de 70—80 me
tri. Era echipa lui Marin Nicula, 
cum am aflat mai tîrziu. Ame
najau locul pentru ca lucrările de 
finisare a exteriorului să poată 
continua. Munca era grea, mîinîle 
înghețau, dar băieții lui Nicula 
au terminat lucrarea la timp.

Da, așa e pe șantier. Brigadie
rii tocmai de aceea-s brigadieri, 
pentru că ei știu să înfrîngă greu
tățile. sînt prezenți acolo unde e 
mai greu, unde e mai mare ne
voie.

Iată, mai deunăzi, pe șantier 
s-a simțit nevoie de scmduri. în
treprinderea „23 August" de la 
Piatra Aibă-Sinaia, care furni
zează aceste materiale șantieru
lui, a comunicat că nu poate tri
mite mai mult decît era prevăzut 
în plan, deoarece n-au suf.cienți 
muncitori.

Ce se putea face ?
A fost trimisă acolo, la Sinaia, 

o brigadă in frunte cu Ion Poie- 
naru. Munca era nouă pentru ei. 
Transportau buștenii la gatere 
și-i ajutau pe gateriștii califxați. 
Meseria de gaterist nu-i chiar așa 
de complicată. Unii au învățat-o 
repede și lucrau singuri. Tot ei 
încărcau vagoanele cu seînduri. 
18 zile au stat. Condițiile erau 
destul de grele. Fabrica n-a putut 
să le pună la dispoziție dormi
toare comode și curate. Dar asta 
nu i-a speriat. Lucrau din zori și 
pînă seara. Lucrau și duminica. 
Șantierul a primit la timp 
rile necesare.

Poienaru e un veteran 
fierului. E de un an aici,
a lucrat ca tîmplar-auto la fabri
ca .iTudor Vladimirescu". De aco
lo au plecat 10 oameni pe șan
tier. Nu toți au rămas. Unii s.au 
întors, alții sînt acum pe alte șan
tiere. Patru lucrează și acum la 
„Casa Scînteii".

La început era șef de echipă. 
Lucra bine echipa lui. Zilnic în
deplinea norma cu 160—180 la

scîndu-

al șan- 
Inainte

M

de onoare
Către Consiliul de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI

Colectivul de muncă al Combinatului Chimic „I. V. Stalin" din 
orașul Victoria, întrunit în adunare festivă, azi 15 iulie 1956, ia 
cunoștință cu mîndrie de Hotărtrea privind acordarea „Steagului 
Roșu" al Consiliului Central al Sindicatelor, și mulțumește parti
dului și guvernului pentru înalta distincție ce i s-a acordat.

Acest stimulent constituie pentru muncitorii, inginerii, tehnicienii 
și funcționarii combinatului nostru, un nou imbold in realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1956.

Analizînd posibilitățile existente ne angajăm a realiza in cursul 
acestui an următoarele:

1. Vom îndeplini planul producției globale pe anul 1956 în pro
porție de 115 Ia sută.

2. Vom realiza o creștere a productivității muncii pînă la sfîrșitul 
anului cu 17 la sută.

3. Vom depăși sarcina de reducere a prețului de cost planificat 
cu 50 la sută, făctnd astfel acumulări socialiste peste plan de 
3.000.000 lei.

4. Vom produce peste plan in cursul acestui an:
— 400 tone amoniac;
— 400 tone acid sulfuric;
— 40 tone hexametilentetramină;
— 100 tone clei urelit;
— 100 tone acid azotic concentrat pentru export.

5. Vom realiza in cursul acestui an dublarea capacității de pro
ducție a secției de uree.

6. Vom proiecta în cadrul combinatului nostru noile unități de 
producție pentru prelucrarea ureei în mase plastice.

Sub conducerea întelea-ptă a partidului, ne vom strădui din toate 
puterile pentru a obține noi și importante succese în realizarea 
celui de-al II-lea cincinal.

Trăiască P.M.R., organizatorul victoriilor noastre I

Director general,
Ing. I. MARINESCU

Președintele comitetului 
de întreprindere, 

GH. RADOI

Secretarul 
comitetului de partid, 

JOANDREA IOAN
Secretarul 

comitetului U.T.M., 
BODEA GH.

Duminică a avut loc inau
gurarea podului de peste 
Prut, care face legătura între 
R.P.R. și U.R.S.S. La festivi
tate au asistat un mare nu
măr de oameni ai muncii 
care au primit cu uraie en
tuziaste inaugurarea po
dului.

In fotografie : participanții 
la inaugurare vizitează po
dul.

Cu angajamentul 
îndepiinit

ORADEA. — Minerii de la 
Chieid și Bobota din bazinul car
bonifer Sălaj, regiunea Oradea, 
au extras în cinstea Zilei Mineru
lui peste angajamentul luat a 
proape 1000 tone de cărbune. Fo 
losind metoda sovietică Krenian 
— predarea locului de muncă cu 
norma îndeplinită — echipele 
conduse de Vasile Talpoș, Nico- 
iae Groza, Gheorghe Vaida de la 
mina Bobota, Zaharia Tușer și 
Vasile Kiss de la mina Chiejd 
și-au depășit angajamentele luate 
în cinstea „Zilei Minerului” cu 
45—48 la sută.

„Ziua Minerului” este întîmpi- 
nată cu realizări de seamă și de 
minerii din..bazinul . carbonifer 
Derna-Tătăruș. In fruntea între
cerii s-au situat secțiile Budoi. 
Var-Viz și Derna, care au dat: 
pînă acum peste plan 660 tone de 
lignit și secția Tătăruș care a 
depășit planul la extracția bitu
mului cu 12,5 tone.

— Am rămas în București, dar 
nu-mi pare rău, îmi petrec mi
nunat vacanța. Sînt multe dis
tracții, cel mai mult însă îmi 
place să frecventez clubul nos
tru, al studenților din raionul 
Lenin. Vino și tu, îmi spunea în- 
tr-o zi un prieten, student la U- 
niversitate.

Am căutat la repezeală o scuză 
și mă pregăteam să-l refuz. A 
fost însă imposibil. Prietenul meu 
era într-o vervă cum nu-l văzu
sem niciodată.

— Am să-ți rezum programul 
unei săptămîni, cea de la 9 la 15 
iulie, care mi-a plăcut cel mai 
mult. Ascultă !

Ce era să fac ? L-am ascultat
— Luni: Dimineața am fost la 

ștrand la Floreasca; avem carnete 
și putem merge oricînd. Știi doar 
că plaja ajută la sănătate Așa 
că, fără să-mi pese de urmări, am 
stat toată dimineața pe plajă. 
Era un soare șt o apă. O plăce
re. După masă am asistat la un 
spectacol dat de o echipă ne ar
tiști amatori. Mi*a plăcut mult 
de tot. Te rog să mă crezi, dan
surile au fost excepționale ' Sea
ra am dansat pînă tîrziu la 
ștrandul Bragadiru. Nu-i așa că 
a fost o zi bogată ?

— A fost...
— Uitasem să-ți spun că cei 

care au venit mai de vreme, pe la 
cinci, au ascultat un concert 
George Enescu. pe discuri Dor 
să-ți povestesc ce-au fă ut băie
ții : înainte de masă, am fost la 
muncă voluntară la G.A S. „Bra-

gadiru". iar seara am văzut un 
film. Titlul nu ți-l spun să nu mă 
invidiezi — a fost o premieră.

Miercuri unde crezi că 
fost ?

— La ștrand?
— Așș! de unde.
— Ați fost la un spectacol ?
— Te chinuiește degeaba

n-ai să ghicești. Să-ți spun eu : 
am fost în grup la Tîrgul moși
lor. Ce zici, original, nu ? Iar joi...

— Ajunge, m-am convins, vin 
și eu .

— Stai! Dacă ai pornit, ascul-

am

că

— Intr-adevăr, zic eu, ai petre
cut o săptămînă frumoasă. Nu 
vrei să mergem amîndoi pe la 
club ? Poate scriem ceva despre 
acest club care văd că se pricepe 
să organizeze timpul liber al stu
denților.

Prietenul meu mă strînse atunci 
afectuos de braț și îmi zise:

— Dacă-i așa să-ți spun pînă 
la capăt.

— Bine. Hai spre club și îmi 
spui pe drum.

— Nu, nu, aici.
— Bine, fie...

lie) am fost în număr destul de 
mare la muncă voluntară, dar u- 
nii au mers ca să îndeplinească 
condiția pentru excursie.

— Nu înțeleg. Ce condiție?
— Ei, nu înțelegi! Am impre

sia că ție îți lipsește imaginația. 
Simplu de tot. Participarea la 
excursia pe care era să o facem 
a fost condiționată de participa
rea la muncă voluntară.

— Iar... restul programului a 
fost numai pe hîrtie ?

— Numai! Și mai spui că 
n-am

Fals jurnal
de club

tă-mă: joi, vineri și stmbătă am 
fost In excursie. Eu am fost in 
grupul care a plecat la Poiana 
Stalin, alții au fost la Tușnad. 
Am călătorit penlru prima dată 
cu funicularul. Pentru mine u 
fost ceva de nedescris De sus 
(funicularul merge destul, de re
pede) ți se deschidea o. perspecti
vă demnă de pana lui Calistrat 
Hogaș. Colinele îmbrăcate In ver- 
de se rostogoleau în calea noas
tră. vrind parcă să ne oprească. 
Nu-i așa că și noi cei rămași in 
București avem ce face ?

— Totdeauna, de cînd ne cu
noaștem, îmi spui că sint o fiin
ță lipsită de imaginație... Ți-a plă
cut ce ți-am spus ? Și asta 
nu e totul... Tot ce ți-am pove
stit și tu ai avut răbdarea să 
asculți, mi le-am închipuit citind 
programul clubului.

— Cum ți le-ai închipuit ?..
— Adică totul este trecut în 

program (mai precis a fost, a- 
cum este alt program). De reali
zat însă nu s-a realizat nimic.

— Chiar nimic ?
— Să nu mint: marți (10 iu-

imaginație...
★

să mă conving de noua ca- 
a prietenului meu m-am

Ca 
litate 
dus la clubul studenților din ra
ionul Lemn. Toate întrebările me
le în legătură cu programul săp- 
tămînii de la 9—15 iulie s-au 
soldat cu : „nu", „s-au amînat", 
,,n-a avut loc". Era și o excepție 
Colectivul de conducere al clu
bului, în această perioadă, ți
nuse două: ședințe : una centru 
împărțirea sarcinilor (la trei 
săptămîni după terminarea exa
menelor) și una pentru alcătui
rea programului pentru o săptă- 
mîhă viitoare.

Ce prevede noul program? 
Excursii, film, vizite, plimbări, 
serate etc... lucruri frumoase, a- 
tractive. Numai de s-ar realiza I

Altfel studenții vor fi obligați 
să-și imagineze în continuare, 
cum ar fi dacă s-ar traduce în 
fapte cele prevăzute în program.

S. ANDREI

sută. Cîștigul era corespunzător : 
opt-nouă sute, o mie de lei lunar. 
De cîtva timp i s-a încredințat 
o brigadă. Aproape toți membrii 
brigăzii sînt noi. Nucleul însă, 
îl formează vechea echipă a 
lui Poienaru : Constantin Giurgiu, 
Florea Lache, Marin Năstase, llie 
Anton, Ion Crăsan, Făriica Ghi- 
ță. Maria Drăgan și alții. De la 
început brigada s-a sudat în jurul 
celor vechi. In prezent membrii 
brigăzii lucrează la săpături. Nor
ma e destui de mare. Totuși au 
depășiri de 150—200 La sută zil
nic. Steagul de brigadă fruntașă 
se află la ei. Și sînt ferm hetă- 
rîți să-i păstreze.

l-am văzut cum lucrează. Fie
care om își are „ponția” lui, adi
că locul de munză fix. Și briga
dierii caută să nu rămînă unul în 
urma celuilalt. Era o zi de vară 
toridă, pe la amiază. Intr-un loc 
săpa Dumitru Clenciu — un băiat

Către Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI

■ Colectivul de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari ai Fa
bricii de rulmenți Birlad, întruniți în mitingul de azi 20 iulie 1956, 
cu ocazia acordării titlului de „întreprindere evidențiată", ÎȘi ex
primă recunoștința sa fajă de partid și guvern.

Stimulentul acordat colectivului nostru, constituie un nou imbold 
în muncă și ne angajăm să realizăm următoarele:

1. Să executăm peste planul inițial 20.000 bucăți rulmenți pen
tru export.

2. Să dăm în folosință 2 blocuri muncitorești cu 44 apartamente 
fiecare.

3. Să dăm în folosință pînă la 23 August 1956 Școala profesio
nală de ucenici.

4. Să dăm peste plan 5.000.000 lei acumulări bănești.
Asigurăm partidul și guvernul că vom munci eu mai mult elan 

pentru traducerea în fapte a Directivelor celui de-al 11-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Romîn.

Director,
DUMITRESCU ȘTEFAN

Președintele comitetului 
de întreprindere,

DUMITRU ANDREI

Secretarul
organizației P.M R.,
MORARU PETRU

Secretarul 
organizației U.T.M.,

ȚURCANU GHEORGHE

Vești din țările 
de democrație populară
Radio portabil 

fără lămpi
Doi colaboratori ai Institutului 

de cercetări științifice „Popov“ 
din Praga au construit un aparat 
minuscul de radio-recepție, fără 
lămpi.

Greutatea acestui aparat de di
mensiuni neobișnuit de mici 
(15x12x6) — împreună cu cele 
două elemente ale sale — este 
de numai 800 grame. Rolul 
lămpilor în acest aparat esie în
deplinit de semiconductori și tran- 
zistori de dimensiuni minuscule 
Aceștia servesc și pentru ampli
ficare și funcționează fără curent 
de filament. Tranzistorii au o du
rabilitate foarte lungă și consumă 
de 100 de ori mai puțin curent 
electric decît lămpile.

Pentru funcționarea acestui a- 
parat este suficientă tensiunea a 
două elemente plate. Cu ajutorul 
unei antene-Ferrit, în cursul, zilei 
aparatul recepționează emisiunile 
cîtorva posturi puternice, iar în 
cursul nopții — emisiupile multor 
posturi.

Observator astronomic 
Ia o țcoa:â 

din R. P. Ungară
La liceul „Konyves Kălmân** 

din Ujpest, cu prilejul jubileului 
de 50 de ani al școlii, la 24 iunie 
a.c. a fost inaugurată o lunetă 
pentțu observațiuni astronomice 
Luneta este instalată pe acoperi
șul școlii și este protejată de o 
cupolă turnantă, care se poate 
deschide Mișcarea turnantă a 
cupolei va fi asigurată de către 
un motor acționat prin curent tri 
fazic. Luneta a fost încercată și 
s-a reușit a se examina cu aju 
torul ei inelul planetei Saturn.

In anul școlar următor, aici se 
va înființa un cerc de astrono 
mie, care va asigura mijloacele 
necesare pentru ca elevii să poată 
efectua în mod regulat observa
țiuni astronomice și să-și îmbo
gățească cunoștințele în dome
niul astronomiei.

Școala de coregrafie din Pekin
Tn cartierul de sud al Pekinu

lui, într-o clădire nouă, s-a des
chis în 1954 o școală de coregra
fie. Chiar de la înființarea ei, 
școala se bucură de o mare popuj 
laritate. Școala este frecventată 
de copii în vîrstă de 12—14 ani. 
Aici, sub conducerea unui colec. 
tiv de profesori cu experiență, în 
frunte cu cunoscuta balerină chi
neză Dai Ai-lian, conducătoarea 
Ansamblului central de cîntece și 
dansuri, elevii își însușesc arta 
coregrafică.

Absolvenții școlii sînt trimiși 
în diferite ansambluri artistice și 
de dansuri. Dansurile executate 
de elevii școlii de coregrafie din 
Pekin se bucură de o mare popu-

laritate în China și peste hotare. 
Astfel, la cel de-al cincilea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților, dansurile mongole și 
tibetane prezentate de această 
școală au fost distinse cu prime
le două premii.

în prezent, la școala de core
grafie din Pekin se pregătește 
un nou program de spectacol, care 
va cuprinde fragmente din bale
tul „Frumoasa din pădurea a- 
dormită“, ca și dansuri cu teme 
din cunoscutele spectacole chineze 
„Fata cu părul cărunt*’ și „Liu 
Hulan”.

In viitor, școala de coregrafie 
din Pekin se va transforma 
tr-un institut de coregrafie

Ce poate fi mai plăcut In zilele călduroase de vară de cTt să-țl pe
treci vacanța la munte sau la mare. După preferințe. Acești copil al Po
loniei populare au prelerat marea. Aparatul fotografic l-a surprins pe 
una din falezele Mării Baltice. Le urăm vacanță plăcută.



O scenă din lilrn

Cronica filmului

Nemuritorul roman stendhalian

Roșu și negru
pe ecran

u

Ecranizarea unui roman prefe
rat, în interpretarea unor actori 
de valoare, sub semnătura unui 
regizor cunoscut, constituie de 
bună seamă cea mai puternică 
pledoarie în favoarea unui film. 
Recomandările deci, în cazul fil
mului „Roșu și negru”, sînt inu
tile, afișul atrage singur. Ceea ce 
își propun rîndurile de față, este 
să consemneze doar cîteva im
presii de spectator pe marginea 
acestui film.

Oricare admirator al scrierilor 
lui Stendhal, in general, și al 
neuitatului său roman „Roșu și 
negru”, în special, va încerca sa
tisfacția de a regăsi, • urmărind 
filmul, pe eroii stendhaiieni așa 
cum și i-a închipuit. S-ar putea 
găsi unii care să reproșeze reali
zatorilor că nu au adus pe ecran 
în toată amploarea ei, cronica a- 
nului 1830, pe £are romanul o 
cuprinde. Ar fi imposibil, chiar 
și într un film de două serii, cum 
este acesta, să redai pe de-antre- 
gul inteligentele analize psiholo
gice, causticele comentarii sociale 
și de moravuri ale autorului. 
Esențialul mi se pare a fi faptul 
că în film regăsești spiritul sten
dhalian, că eroii complecși, pasio
nați, contradictorii, ai autorului 
își duc cu tărie pînă la ultimiie 
consecințe pasiunea, idealul, că 
ei, — așa cum i-am îndrăgit din 
roman — prind viață pe ecran, 
dâruindu-i spectatorului aceleași 
emoții răscolitoare.

Scenariștii Jean Aurenche și 
Pierre Bost, împreună cu regizo
rul Claude Autani-Lara, căiăuzm- 
du-se în film de ideea stendha- 
liană că oamenii din popor nu 
sînt cu nimic mai prejos decit 
nobilii și burghezii. aU adus 
înaintea noastră prin figura com
plexă a fiului de dulgher — Ju
iien Sorel — critica ascuțită și 
pătimașa împotriva nedreptei o- 
rîijduiii bazate pe exploatare, do
vedind nu numai calitățile mo
rale ale omului simplu, dar sus- 
tiriînd că, prin inteligența și pro
funzimea sa, el este cu mult su
perior celor care dominau prin 
originea lor socială. In a- 
ceesîă lumină ne apare evoluția 
ambițiosului și răzvrătitului Ju
iien Sorel care parcurge drumul 
de la sutana neagră de preot pînă 
la haina militară, tinzînd să a- 
iungă pînă la cele mai înalte 
funcții în scara, ierarhică a socie
tății timpului său. înlesnind spec
tatorului pătrunderea în cele mai 
intime gînduri ale acestui erou, 
realizatorii filmului ne dezvăluie 
cu finețe, ambiția lui Juiien, do
rința lui de a parveni, ceea ce nu 
poate să întunece-,totuși pornirile 
nobile care-1 însuflețesc adesea ,

tut fără 
le calea 
pornise, 
sînd din 
inteligența 
influența de ca
re se bucura, ar 
fi reușit, poate 
— să-și satisfa
că — fără prea 
multe piedici, 
năzuința de a 
ajunge un om 
însemnat.

Julien Sorel 
însă, spre deo
sebire de Bel- 
Ami, eroul lui 
Maupassant, nu 
numai că nu se 
folosește la un 
moment dat din 
plin de toate 

dar renunță la 
i numai 

pentru că se îndrăgostește sin
cer, pasionat de doamna de Renal 
și ar vrea să rămână alături de 
ea. „Aci am putut să fiu slugă 
pentru că te iubesc. La alții nu 
voi mai pmea”, îi mărturisește 
Julien iubitei sale înainte de des
părțire. Și intr-adevăr, plecat din 
casa Louisei de Renal — Julien 
Sorel nu va mai accepta să' fie 
slugă.

Lumea care se deschide în fața 
lui Julien, odată ajuns la semina
rul abatelui Perard, este mul; mai 
odioasă^ cu mult mai greu de su
portat decit aceea din mediul 
domnului de Renal. „Această ipo
crizie de fiecare ciipă e mai grea 
decit muncile lui Hercule” — 
gîndește aulien, caruia îi este silă 
de perfidia seminariștilor, de do
rința lor meschină de a se îmbo
găți. Dar Julien Sorel dorește să 
aibă regi la picioare, deci trebuie 
să suporte și ipocrizia semina
riștilor și mediocritatea lor pentru 
a deveni preot. Gerard Philippe 
ne dezvăluie în scurtul popas al 
lui Juiien Sorel la seminarul a- 
bateiui de Perard, tenacitatea și 
răbdarea, dar in același timp dis
prețul pe care-1 nutrește față de 
aceste „prea sfinte” fețe bise
ricești.

Un merit deosebit îi revine re
giei care, înr-un număr redus de 
secvențe — aproape fără replici— 
a surprins cîteva tipuri de semi
nariști a căror mediocritate și 
ipocrizie dezvăluie de fapt adevă
ratul chip al preoțimii corupte ca
tolice.

Și în jurul unui fapt minor 
s-ar putea spune, al mincarii unui 
ou, tipuri dintre cele mai diverse 
se dezvăluie tîmpe și pofticioase, 
viclene și prefăcute. Iar Julien, 
cu ironia-i obișnuită, net superior 
față de coiegii săi, gîndește: „Să 
știi să măninci un ou fiert în 
chip cucernic e mai important 
d^cît să cunoști lista popilor*4.

Dacă Juiien va părăsi semina
rul, plecînd în casa marchizului 
de la Moi le, aceasta o va face 
tocipai pentru că singurul om a- 
devărat, Perard nu mai rămîre 
acolo. Juiien înțelege că firea lui 
neastîmpărată, căutătoare, nu va 
putea suporta pînă la capăt a- 
ceastă prefăcătorie care se nu
mește instituția bisericească.

Juiien ajunge cu ajutorul aba
telui Perard, In casa marchizu
lui de la Molie. De aci drumurile 
îi sînt deschise pentru a pătrunde 
cît mai sus, ținta lui poate fi a- 
tinsă cu atît mai mult cu eît 
Mathilda de la Molie, trufașa 
fiică a marchizului, se îndrăgos-

atu-urile sale, 
ambiția sa de a parveni

scrupu- 
pe care 

folo* 
piin

Și

tește de el și își forțează părin
tele să consimtă la căsătoria ei 
cu Juiien.

Procesul acesta de parvenire 
care îl poartă pe ambițiosul Juiien 
Sorel de la sutana popească la hai
na de ofițer pentru a ajunge la 
înălțimea de soț al marchizei de 
la Molie, e urmărit cu o gradare 
fină, de către 
filmului.

In acest fel 
celașj timp ca 
mas, în ciuda 
trăit, în ciuda , . 
nire, neaiterată, frămîntat de pa
siunea omului simplu pentru a- 
devăr, de cinste, setea de drep
tate, că el nu s-a putut acomoda 
pînă la urmă ticăloșiei societății 
timpului său. Despre aceasta ne 
vorbește din plin încercarea lui 
de a-și ucide amanta pe care a 
iubit-o și în care a crezut și ne
cruțătorul rechizitoriu ce-i face ia 
proces lumii ticăloase care-1 con
damnă : „Tăindu-mi capul, vreți 
să pedepsiți -prin mine și să des
curajați pe tinerii din clasa mea, 
născuți jos, în popor, asupriți și 
care au îndrăzneala să se ames
tece cux ceea ce bogătașii nu
mesc „societate”.

Juiien Sorel, în interpretarea 
lui Gerard Philippe, va rămîne 
în amintirea celor ce au vizionat 
filmul ca un neobosit căutător 
al fericirii, al adevărului într-o 
societate care nu putea să-i ofere 
decît minciună, ipocrizie.

Cele două femei, Louise de 
Renal și Mathilda de la Molie, 
care au jucat roluri cheie în as
censiunea și prăbușirea lui Juiien 
Sorel sînt redate în film cu deo
sebită virtuozitate artistică de 
Danielle Darrieux și Antonelie 
Lauldi. Concepute pe aceeași do
minantă caracteristică eroilor 
stendnalieni de a duce pînă ia 
capăt pasiunile de care sînt în
robiți, subjugate de forța inteli
genței lui Juiien Sorel, atît evla
vioasa doamnă de Renal cît și 
trufașa Mathilde de la Molie pun 
în joc cinstea și onoarea, demni
tatea și ambiția pentru a-și apăra 
dragostea lor. Simți de ’la prima 
în-ilnire dintre Juiien și Louise, 
cît de adevărate, cît de profunde 
sînt cuvintele ei atunci cînd ii 
spune, după prima lor noapte de 
jdragoste, că l-a iubit din prima 
clipă cînd l-a văzut. Și Danielle 
Darieux ne transmite tot zbuciu
mul, toată frămîntarea prin care 
trece această femeie virtuoasă, 
cinstită care, iubindu-1 pe Juiien, 
e capabilă să treacă peste cre
dință și onoare, sa mintă și sa 
înșele, numai pentru a-1 salva pe 
Oinul iubit, pentru a-1 avea a- 
proape. Faptul că ea nu a mai 
putut supraviețui aman ului ei 
murind la trei zile după decapi
tarea lui, rotunjește- logic traiec
toria pasiunii acestei femei care 
a pus mai presus de orice dra
gostea pentru „micul ei țărănuș”.

Nu pot încheia aceste sumare 
impresii fără a vorbi despre cali
tatea .excepțională a culorii în a- 
cest film. Mă voi mărgini să dau 
un singur exemplu: în finalul 
filmului, lumina orbitoare ce se 
rc-fiectă pe zidurhe cenușii ale în
chisorii, dă o acemenea perspec
tivă de optimism, îneît îți dai 
seama că odată, eu Julien Sorel, 
nu va muri pilda vieții lui păti
mașe, ci va dăinui mișcînd întot
deauna pe oamenii care îndrăz
nesc să lupte pentru o lume mai 
dreaptă.

Prestigiul fabricii

regie de-a lungul

ni se arată în a- 
Julien Sorel a ră- 
mediuiui în care a 
amoiției de parve-

ADA SIMIONESCU

Se poațe afirma cred, fără a 
greși, că nu ți-1 vei mai putea 
închipui altfel, du4pă vizionarea 
(Linului, pe Julien Sorel, decît 
așa cum l-a întruchipat Gerard 
Pnilippe, atît de desăvârșită, de 
organică este contopirea dintre 
eroul stendhalian și cunoscutul 
actor francez, lată-1 pe Juiien So
rel — Gerard Philippe — fiul 
unui dulgher nevoiaș, intrînd în 
casa domnului de Renal, ca per
ceptor. Mindiu, răzvrătit, el pă
trunde în casa primarului hotă- 
rit sâ-i facă pe stăpînii ei să în
țeleagă că eî „nu-și vinde decît 
sărăcia”, iar de sufletul lui îna
ripai, uornic de înfăptuiri mărețe. 
nu se pot atinge nici disprețul și, 
nici favorurile ier. Revoltă adin- 
Cdj dispreț pentru iuraea in cărei 
a intrat, iiind obligat — toate a- 
cesiea ne smt transmise de Ge
rard Philippe prin mișcările sale 
brusce, incapaținaie, dar nu lipsi
te de eleganță. Din jocul său se 
degajă voința și ambiția lui Ju
iien de a se răzbuna pentru ..oale 
înjosirile, pentru disprețul suve
ran la care-1 supune domnul de 
Renal, a cărui filozofie după care 
oricine capătă o simbrie îi este 
Servilor, ii a»ițâ se.ea de a-1 
face pe stapîn să. simtă puterea 
servitorului. Și prima noapte pe
trecuta în dormitorul doamnei de 
Renal constLuie pentru Juiien 
razu-unareâ pentru toate umilin
țele adunate, prima lovitura data 
pe .corazul unui aristocrat imiu- 
n.urat.

Inteligent și pătrunzător, Juiien 
privește cu ochi lucizi, societatea 
și mediul in care trăiește. El în
țelege in momentul sosirii domni
torului însoțit de episcop în oraș 
câ nu va putea fi un om puternh 
și tare' decît cu ajutorul sutanei 
de preot 'Revelația ăceașta o în
cearcă Julien în momentul cînd 
asistă la repetițiile episcopului in 
fața oglinzii iar pe chipui lui 
citim parca o mare satisfacție 
cmd. după aceasta, smerit în bi
serică, cu luminarea în mînă, a- 
sislind ia predica episcopului, își 
face proiectul prin care sa poată 
deveni în ciuda originii sale, in- 
tr-o zi, o persoană de mare in- 
t.uență. Dacă Juiien ar fi străbă-

S.’înfein tinerelului"
Pag. 2-a 25 iul'e 1956

Apariția unei colecții literare 
destinate celor mici repre
zintă întotdeauna un eve

niment îmbucurător, nu numai 
pentru cititorii ei. Colecția „piti
că”, publicată de Editura Tine
relului, trebuie salutată și pentru 
faptul că în cărți de dimensiuni 
mici — deci accesibile din toate 
punctele de vedere — pune la dis
poziția școlarilor din primele cla
se și a copiilor de vîrstă preșco
lară atît opere nemuritoare ale 
clasicilor romîni și străini Pun
guța cu doi bani” de Ion Crean
gă, „Mărunțica" de Andersen 
etc.), cît și creații ale scriitorilor 
sovietici și lucrări originale ac
tuale.

Problemele pe care le ridică o 
asemenea colecție sînt mai multe 
și mai complexe de cît poate pă
rea la prima vedere. De aceea, 
ținem să subliniem de la înce
put că nu avem intenția să fa
cem aci o analiză cuprinzătoare 
și minuțioasă a lucrărilor origi
nale pe care le cuprinde colecția. 
Ținînd seama de necesitatea lor 
și de cerințele micului cititor că
ruia i se adresează, se pot face 
desigur nenumărate considerațiuni 
fără a epuiza totuși problema. 
Vrem numai să arătăm cîteva din 
observațiile noastre critice pe 
marginea acestor cărți — datorate 
în mare măsură unor tineri scri
itori — privind mai ales caracte
rul lor educativ.

Aruncînd chiar și o privire su
perficială asupra cărticelelor aces
tora iți vine în minte o primă 
obiecție referitoare lă tematica lor. 
Prea abundă aici animalele. „Po
vestea motanului”, „Ciuboțelele 
ogarului”. .Cei doi arici Ghimpi- 
șor și Ghimpici”, „Pasărea întu
nericului”. „Țapul, vulpea și lu
pul”. iată numai cîteva titluri spi
cuite la înthnpîare, dar care nu 
sîn1 singurele de acest fel. Desi
gur, nu introducerea animalelor 
in povești trebuie osîndită — co
piilor. le plac istorioarele despre 
animale — ci preferința exagerată 
pe care le-o acordă mulți autori 
în dauna altor teme.

Se manifestă aci, pare-se, o 
anumită subapreciere a puterii de 
înțelegere a micului cititor, sau 
poate acea lipsă de cpraj de care 
mai dau dovadă unii dintre scri
itorii noștri pentru copii. In acea
sta. credem, trebuie căutată prin
cipala lipsă a tematicii colecției

— absența aproape totală a ac
tualității din lucrările originale. 
Există, ce-i drept, cîteva cărți, ca 
de exemplu. „Un porumbel alb 
pentru copiii negri” de I. Jipa, 
„Furtuna” de N. Minei, versurile 
lui E. Jurist, „Pentru voi, copii” 
care, chiar făcînd unele rezerve, 
trebuie salutate pentru că n-au 
ocolit această problemă. Dar e 
prea puțin. Oare mai e nevoie să 
dovedim că realitățile clocotitoare 
în mijlocul cărora se dezvoltă azi 
copiii le pun în față mai multe 
probleme decît oricărei generații 
din trecut ? Cine nu știe cît de 
receptivi sînt copiii la tot ce se 
întîmplă în jurul lor, cu cîtă ușu
rință își însușesc din cea mai fra
gedă vîrstă noțiunile noi ale vre
mii ? E firesc ca ei să caute și în 
literatură acele probleme pe care 
viața însăși le impune atenției lor, 
mereu trează. Desigur, astfel se 
explică în primul rînd succesul 
istorioarei „Un porumbel alb pen
tru copiii negri”, care-i învață pe 
micii cititori să se gîndească la 
tovarășii lor de altă culoare, la 
soarta grea a acestora. E păcat 
însă că în alt volumaș — „Prima 
scrisoare” — una din puținele 
cărți închinate unor aspecte din 
viața copiilor, nu găsim o cît de 
slabă prezență a actualității. N-am 
vrea să fim înțeleși greșit. Nu ce
rem introducerea artificială a unor 
probleme contemporane care să 
n-aibă nici o legătură cu subiec
tul, în cazul de față cu mo
mentul, însemnat pentru micul 
școlar, al primei scrisori. Dar cre
dem că nu e firesc ca nici măcar 
unul, două amănunte să nu 
arate că istorioara se petrece în 
zilele noastre. Oare n-ar fi mai 
mare interesul copilului față de 
asemenea cărți dacă ar regăsi în 
ele o părticică din viața lui ?

Și cîte alte teme nu așteaptă 
să fie valorificate de scriitorii care 
și-au închinat creația lor copiilor! 
Din cărțile destinate celor mici nu 
trebuie să lipsească, credem, nici 
realitățile vechi, trecutul greu al 
poporului — așa cum apare de 
pildă la Al. Mitru în „Copiii mun
telui de aur” — nici lupta sa pen
tru libertate. Nu trebuie mai ales 
să lipsească noile realități, trans
formările care se petrec sub ochii 
lor, marile înfăptuiri ale vremii. 
Copiii au nevoie de cărți pe mă
sura înțelegerii lor, fie ele basme, 
istorioare etc., care să cînte fru-

La întreprinderea noastră, Fa
brica ue incaițammte „Tudor Vla- 
dim.rescu” din Pjieșj se'în.c;euzii 
Bocanci bărbătești ș. ghete pen..u 
băieți și fe^e. Nu es.e o faoiica 
mare, in schimb sarcini.e sînt im
pozante. Fiecare utemist uepune 
toată priceperea lui pentru a ri
dica cît mai muit caniatea încăl
țămintei și, prin aceas.a și pies- 
iigiui fabricii. Daca pînă mai a- 
cum cîteva luni eram necăjiți dm 
cauza aspectului pe care-1 capa.a 
încălțămintea, ca forma, și fimsaj, 
noi dam acum incalțain.nte de o 
calitate superioara și estetică. A- 
ceasta a contribuit în mare măsură 
la desfacerea, în magazinele de 
încălțăminte cit și ia cooperativele 
sătești a unui mate număr de 
perechi de încălțăminte. „De ce 
înainte vreme marfa noastră nu 
era căutata și acum este ?” — o 
întrebare pe care șio pun mulți. 
Iar răspunsul e ușor de aflat, in 
primul rînd, pentru câ noi nu 
prea aveam condi.țj optime de 
muncă și în ce privește mașinile 
cît și metodele ce la ap..cam. 
Spre exemp.u, existau mașini 
vechi care îngreunau mult pro- 
cesul de producție. Astăzi ele au 
fost înlocuite cu mașini noi. Ni 
s-au amenajat apoi atelierele și 
s-au anus îmbunătățiri însemnate 
printr-o serie de inovații făcu.e 
de către muncitorii fabricii. Spre 
exemplu Maria Novescu a făcui 
un d.spozitîv pentru lipit branțu- 
rile diferit de cel manual. Vasile 
Marinescu, Gheorgiie Neguîescu. 
și alții au adus, de asemenea, 
prin inovația lor, îmbunătățiri ca-, 
lității. Astfel, în ceea ce privește 
finisajul încălțămintei, cusutul și 
fixarea șpuiuriior s-au automa
tizat. La secția tăbăcârie se va 
introduce sifonarea bazinelor, se 
vor ineca.niza transporturile de ma
terial etc., ceea ce va ușura pro
cesul de fabricație.

Tineretul fabricii noastre și-a 
adus și el o contribuție de pea- 
mă la obținerea acestor realizări. 
Tineri ca Nicolae Vărășcan, Aris
tide Pătru de la secția croit sau 
Maria Marinescu de la ștepuit și 
alții au acordat mai multă atenție 
calității și au îndemnat și pe alții 
să depună toată străduința lor 
pentru o încălțăminte cît mai es
tetică.

Credem că datorită inovațiilor 
aplicate în întreprinderea noastră 
și a muncii conștiente a fiecăruia 
dintre noi, fabrica noastră își va 
cîștiga prestigiul meritat prin 
produsele de calitate destinate oa
menilor muncii.

Corespondent 
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Se selecționează
S-a constatat că în regiunile 

subcarpatice recoltele de cartofi 
sînt atacate de o ciupercă — Syn- 
chitrium Endobioticum — produ- 
cînd boala numită în popor rîia 
neagră. La început apar pe tu
berculi umflături mici cît gămă
lia de ac. Acestea, cînd au con
diții favorabile de climă, se dez
voltă uneori mai mult deoit tu
berculii. Sînt însă unele soiuri 
care au căpătat rezistență la a- 
ceastă boală. Unul dintre acestea 
se numește Voran.

La gospodăria agricolă de stat 
„Gh. Coșbuc" din Mediaș se se
lecționează acest soi de cartof. 
Selectionarea se face smulgînd

musețea muncii, a omului crea
tor. Ei au nevoie să li se vor
bească despre „minunile reale” — 
cum le numea Gorki — realizate 
de știința zilelor noastre și, în a- 
celași timp, să fie învățați să vi
seze, să privească în viitor, așa 
cum, cu neasemuită fantezie, au 
făcut autorii vechilor basme. „Tre
buie — scria Gorki — să plăs- 
muim pentru copii basme înteme
iate pe cerințele și ipotezele gîn- 
dirii științifice moderne. Copiii 
trebuie învățați... să și prevadă. 
Trebuie să li se dezvolte imagi
nația”.

Ni se pare că aceeași subapre
ciere a priceperii copilului despre 
care am vorbit înainte se face 
simțită — într-o anumită măsură

A C*înt tncă unii absolvenți ai institutelor 
I iA) agtonamfce care, trimiși $ă muncească la 
J țară, asemuie salul cu imaginea unei vieți

monctcne, plictisitoare. Acolo, în sat, nu-s bu- 
ă, lev ar de și parcuri,"nici teatre cri cinematografe 
4 ca in orașele mari.' Acolo tint ulițe cu praf pe 
a vreme bună și glo.doase cînd plouă. Acolo sînt 
i timpuri, timpuri. Vara te frige soarele, iarna 
J te bîntuie vifor uit Și lotuși, tânărul inginer tre- 
i baie să plece. Da, trebuie. Pentru că acolo creș- 
ă te griul și porumbul. Acolo este deci necesară 
4 prezența tânărului luminat care să ajute, să in- 
i vețe oamenii să lucreze în chip științific, pă- 
4 mintul. Nu cunoști oamenii la început. Nu știi ce 
$ și cum'să faci ia fața l'ocu'ui. De, sî'rit intr-a- 
4 âevăr, întrebări firești, întrebări in spatele că- 
b rora stau greutățile, dar ele trebuie învinse. Și 

Eliza Ghidu, o fată nu prea înaltă, cu părul 
ă blond și ochii căprui s-a izbit la început de 
A ele. Ea are 26 de icni. A crescut undeva, în cen- 

trul Capitalei. Au trecut abia patru Luni de cînd 
‘ trenul a lăsat-o în gara Băneasa. A încercai 

atunci să viseze cum va arăta punctul agricol 
unde urma să lucreze. I-a apărut imaginea unui 
buchet de trandafiri. Cînd a venit însă primă
vara, ,.trandafirul s-au topit odată cu zăpada. 
In comuna Frasinu trebuiau puse cîteva hectare 
de perumb in pătrat. Dar oamenii nu mai fă
cuseră pînă atunci așa ceva. Pământul era bul- 
găros și uscat. Urmele marcatorului abia se 
cunoșteau. Parcă toate îi erau împotrivă. Tristă, 
inginera s-a dus la sfatul pooular. S-a întâm
plat. să fie mai mulți acolo. Un salariat al sfa
tului zicea într-una că e bine să aștepte pînă 
o să plouă. „Nu, s-a îndîrjit ea, ploaia trebuie 
să găsească porumbul în pămîni". Tovarășul 
Pălmăgeanu, instructorul de partid, a fost de 
aceeași părere: „inginera ști# ce spune. E bine 
să faceți cum zice ea".

A doua zi porumbul a fost pus, iar acum ți-i 
mai mare dragul să treci prin el. E cît omul 
de înalț.

Acel început însă a rămas în urmă. Oamenii 
din Băneasa și cei din Frasinu sînt minări că 
Eliza lucrează la ei și nu altundeva. Satele sînt 
vechi și localnicii s-au ocupat întotdeauna cu 
agricultura. Nu s-ar putea spune deci că nu știu 
să-și lucreze pămîntul. Totuși ajutorul ingi- 

y nerei le este oricînd de folos. Pentru că ea-i 
l sfătuiește cu orice prilej să folosească agrețeh- 
.» nica avansată, că numai așa pot avea recolte 

mari.
Dar munca inginerei nu se opreșle aici. Ar fi 

’ într-adevăr plictisitor astfel. S-ar simți lipsită 
J de perspectivă. Și apoi, în sate

( if/i/ atâtea treburi de făcui! T*^*^*^*^4 
Ar putea ea să stea de-o par- ---------------------

a te, să facă numai ce-i spune (| 
secția agricolă de la Giurgiu. \ | 
ori numai ce-i scris în agen- i 
dă? Nu, desigur. Uite, în raza J 
de activitate a punctului sînt \

\ 4 întovărășiri agricole. Cei din. \ 
\ Băneasa, deși au două, nu-s \ 

I mulțumiți. Ei vor să aibă gos- \ 
podărie colectivă. Comitetul \ 

’l de inițiativă a ținut, de vreo J 
p săptămină, prima sa ședință. J 
x Au venit acolo comuniști, J 
l utemiști, alți cîțiva săteni și\ 

au făcut un plan după care la \ 
toamnă să poată inaugura co- \

* lectiva. Nicolae Gheorghe, un\ 
\ bărbat de vreo 30 de ani a ve- \ 

nit și el, deși nimeni nu l-a J
’ chemat. Cînd a intrat, nu se\ 

p știe cine l-a privit așa, de par- i 
că l-ar fi întrebat: i

un soi de cartof
din pămînt tulpincle soiurilor care 
nu sînt rezistente la boală. Aces
tea se pot deosebi după tuberculi, 
colorația florilor, forma frunzei 
și tulpină.

In munca de selecționare a 
soiurilor la această gospodărie 
lucrează cu multă însuflețire doi 
studenți de la Facultatea de agro
nomie din Cluj, Dumitru Cucui și 
Laurențiu Gîrlig, aplicînd în prac
tică cele învățate la cursuri

In felul acesta G.A.S, „Gheor
ghe Coșbuc” va obține recolte de 
cartofi din ce în ce mai bogate.
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asemenea încercare reprezintă, de 
pildă, unele din istorioarele Iul 
D. Goga „Povestea vulpii”, „Po
vestea purcelului”. Ni se pare 
însă că în felul cum le-a tratat i 
se pot aduce unele obiecțiuni. E 
firesc, credem, ca poveștile cu ani
male — mai ales cînd acestea tind 
să personifice anumite însușiri 
omenești — să fie instructive, să 
dea copiilor cunoștințe despre ani
malele respective, să-i familiari
zeze cu ceea ce le e specific, cu 
felul lor de trai, lată însă că în 
„Povestea purcelului”; purcelușul 
trăiește în pădure, se împrieteneș
te cu un... urs (care în ciuda le
gilor naturii nu hibernează), iar 
lupul — fiară de pradă primej
dioasă — e prezentat atît de

— Cu ce treburi ?
— Păi, am adus cererea mea, că doar nu-(i 

vrea să mă lăsați pe dinafară.
Nu, n-avea nimeni gîndul acesta. Ba, încă le,a 1 

părut bine cînd au aflat că și Ion Dincă și1 
Gogu Icoană aveau să-și aducă cererile a doua 
zi, în după-amiaza aceea fiind plecați la secere.1 (

Inginera plecase de dimineață la "cîmp să eba- (, 
lueze recolta. Deși s-a grăbit, a întîrziat totuși (, 
la ședință. Era necăjită pentru aceasta. „Ce-au (1 
să zică oamenii? — se întreba ea. Tocmai eu (( 
să întîrzii?r Prezența lui Nicolae Gheorghe^ 
însă a făcut-o să-și uite de necaz. El este pri- (> 
mul om pe care l-a convins ea să intre în gos- 
podărie. Și n-au zis nimic oamenii. Nici nu pu J 
teau zice, ar fi fost nedrepți. Inginera colindase 1 
doar toată ziua pe jos timpurile, numărase spice ' 
și boabe, făcuse adunări și împărțiri, dup'ă care 
aflase apoi ceea ce sătenii au să afle abia peste (> 
o lună cînd vor termina de treierat. Aflase re-1' 
colta pe care o vor obține ei, in acest an, la gr iu ',

Ședința a ținut pînă tîrziu... p
Plecînd spre casă, Eliza se abătu, împreună 

cu a'ți cîțiva oameni, pe la sfatul popular. Lingă • 
geam sta Marin Dinu, directorul S.M.T.-ului.

— Bine că te văd tovarășe director, zise eu
de cum intră. \

— ?!
— Uite, 

încă nu-s
— Nici

țntîi tot griul pe arii,
— Nu, tovarășe director, nu-i bine așa. îi J 

arătă apoi că așa gîndesc și președintele sfa-1 
tului popular, împreună cu cel al întovărăși- 4 
rii, dar că și ei greșesc. Batozele trebuie duse x 
de grabă pe arii și treierișyl poate începe. Trs~Â 
buie chiar. Altfel, griul ar putea să se scuture. |

Plnă la urmă, cei în cauză n-au avut înco- J 
tro și au promis că treierișul va începe a doua * 
zi, ceea ce s-a și întîmplat. J

...Mergea spre casă. Se înserase de-a bine!ea. 4 
De nicăieri nici un zgomot. Din cauza oboselii ț 
simțea parcă o durere în tot trupul. Era inso J 
liniștită, împăcată. Meseria de inginer agronom J 
îi este doar atît de dragă!

am trecut azi pe la arii. Batozele 
duse acolo.
nu le ducem plnă nu se cară mai

C. SLAVIC

Au primit insigna 
„Prieten al cărțiG

In comuna Roșiori, raionul C51- 
mătui, sînt mulți tineri cărora 
cartea ie este un bun prieten.

Căr(ile „Povestea unui om ade
vărat", „Așa s-a călit 
„Momente și schite" și 
fost îndrăgite mult de 
stnt cele mai căutate.

La concursul „Iubiți
s-au înscris peste 38 tineri ute- 
miști și neutemiști.

Nu de mult, la căminul cuitu. 
ral din co-mună au fost sărbăto
riți primii 8 tineri care au pr'mit 
insigna „Prieten al cărții". Prin
tre aceștia 
Gheorghe 
Alexandru, 
Seitan, D.
vizionat filmul „Alarmă în munți".

otelul", 
altele au 
tineri și

cartea*

se numără tovarășii 
Moldoveanu, R. N. 
Gheorghe Băjan, E. 
Grecu. La sfîrșit au
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Pentru sănătatea 
copiilor

Copiii — siăpînii viitorului 
Pentru ei, pentru viața lor feri’ 
cită, lipsită de griji și suferințe 
nimic nu este prea mult. Pentru 
apărarea sănătății micuților vii
tori cetățeni ai patriei s-au creat 
spitale și clinici moderne.

Clișeu! nos'ru înfățișează unul 
din aceste edificii: spitalul clinic 
orășenesc de copii din Timișoara. 
Aci copiii primesc o îngrijire me
dicală deosebită, instalații mo
derne și utilaje de cea mai nouă 
execuție asigură un control per
manent și un tratament corespun
zător micuților pacienți.

îl învață să gîndească, să cu
noască lumea înconjurătoare și de 
aceea nu are rost ca în ele duș
manul să apară exagerat de prost 
și neîndeminatic, animalelor să li 
se atribuie însușiri care nu le sînt 
proprii, logica să fie încălcată.

Un exemplu și mai izbitor în 
această privință îl oferă, după 
părerea noastră, „Oul năzdrăvan” 
de I. Islrate. Despre ce este vorba 
aci ? Un moșneag are o găină, ale 
cărei ouă dispar în mod misterios, 
din cuibar. Intr-o zi, unul din 
aceste ouă fuge de acasă ca și 
frații lui, cheamă toate animalele 
întîlnite în drum să-l urmeze și 
le duce în casa unor „vulpoi ho
țomani”. După ce la comanda ou
lui vulpoii sînt goniți, o parte din

Recenzie Cărți .,piticea

— și în felul cum sînt tratate te
mele alese. Să luăm de pildă is
torioarele despre animale pome
nite la început • De ce era nevoie 
să întîlnim în trei variante tema
— în general folosită prea des și 
„eternă” — a puilor de animale 
sau păsări care, neascultători, ne
socotesc sfaturile mamelor înțe
lepte și experimentate ? Bobocelul 
din „Intîmplarea de la baltă” de 
Ana Ioniță e cît p-aci să fie în
ghițit de vulpe fiindcă, fără a 
ține seamă de primejdiile care-1 
pîndesc, a fugit de sub aripa 
ocrotitoare a raței Mac Mac 
Ghimpișor și Ghimpici („Cei doi 
arici Ghimpișor și Ghimpici” de 
Al. Oti) plecați singuri în pă
dure, se rătăcesc și trec prin clipe 
de groază pînă sînt găsiți de 
mama lor. Iar zburdălnicia unora 
din puișorii de găină („Motata și 
cucul cel cobeț” de Georgeta Sau 
ciuc) îi costă viața. Trebuie să 
remarcăm, cu satisfacție. în ace
eași categorie a poveștilor des 
pre animale și încercări de a pă 
răsi drumurile bătătorite., demons 
trînd idei mai serioase, ca aceea 
că unirea poate aduce chiar și 
ființelor mai slabe victoria asupra 
celor răi, puternici și vicleni. O

caraghios, îneît atunci cînd cei doi 
îl prind pe întuneric într-un sac, el 
se crede în colibă. Tot într-o isto
rioară de D. Goga „Povestea mo
tanului” întîlnim „colaborarea” 
nefirească .dintre lup, urs, vulpe 
și... iepuraș: Iar în una din isto-' 
rioarele citate mai înainte, anume 
„Moțata și cucul cel cobeț” — 
care de aitfel amintește prea mult 
prin intriga sa de „Capra cu trei 
iezi” — locul lupului l-a luat un 
uliu, care la sfîrșit e pedepsit în 
același fel. Apar de asemenea ast
fel de inadvertențe. Uliul acesta 
șiret, după ce chibzuiește îndelung 
cum s-o amăgească pe găină ca 
să-i răpească mai ușor puișorii, își 
vopsește penele în alb pentru a 
fi luat drept .. cuc. Și cum cucul 
nu e alb, lucru pe care-1 știu pînă 
și naivii pui de găină, uliu! gă
sește o explicație „convingătoare”, 
menită să împrăștie toate bănu
ielile : „Apăi. sînt pe lume și cuci 
albi”. Un amănunt, s-ar părea 
Dar să nu uităm cît de receptiv 
e micul cititor la tot ceea ce îi

bogățiile acestora sînt duse moș
neagului și babei lui. Iar oul „de 
atunci în mare cinste a trăit la 
casa acestora”. Ni se pare că a- 
ceastă intrigă nu duce la nici o 
concluzie clară, care să șe im
pună micului cititor. Dacă vom 
mai arăta că nici pînă la sfîrșit 
nu aflăm de ce dispăreau ouăle 
din cuibar și ce se întîmplă cu 
ele, că în poveste apar cîteva vie
țuitoare alese la întîmplare — rac, 
țap, cocoș, pisică, șoarece — care 
se aliază inexplicabil cu oul și 
n-au alt rol decît să... înspăimînte 
pe vulpoi, va fi clar că asemenea 
povești nu pot decît să-l nedu
mirească pe micul cititor. Ceva 
mai multă exigență din partea 
scriitorilor, cîntărirea atentă a fie
cărui amănunt care ar putea da 
loc la confuzii, ar împiedica apa
riția unor asemenea neglijențe.

Am vrea, în legătură cu carac
terul instructiv al poveștilor, să 
dăm un exemplu de felul cum, 
chiar îr.tr-o lucrare de gen fantas-

dă literatura lui, cu cîtă agerime tic, se pot transmite copiilor cu- 
observă el orice notă falsă în car- noștințe reale, utile. Astfel, citi- 
țile căre i sînt destinate. Să nu teri; interesantului basm al Njjiei 
uităm, mai ales, că și aceste cărți Cassian „Nică-fără-frică”, întîl-

nind în cursul povestirii o lună 
mohorîtă și întunecată, deoarece 
nu mai e luminată de soare, rețin 
cu ușurință faptul că luna nu are 
lumină proprie; amănuntul acesta 
„științific” nu dăunează cu nimic 
țesăturii basmului, farmecului Iui.

E păcat că în colecția „pitică”, 
genul lucrărilor pe care le-am pu
tea numi „instructive” cele care 
fac cunoscute copiilor o serie de 
fenomene, domenii de activitate 
etc. e atît de slab reprezentat. Din 
singura sau aproape singura carte 
de acest fel apărută în colecție 
„Dă-mi un mar” de I. Manoliu- 
Mircești, micul școlar află, prin 
intermediul unei istorioare simple, 
cîteva lucruri folositoare despre 
pomii fructiferi, munca țăranilor, 
felul cum poate fi combătută se
ceta și așa mai departe. Regre
tăm, însă, că autorul s-a mărginit 
la transmiterea unor cunoștințe 
generale (care ar fi putut consti
tui obiectul unei asemenea poves
tiri și acum cîteva decenii) și nu 
s-a străduit să-și familiarizeze ci
titorii cu realizări mai însemnate 
ale științei și tehnicii contempo
rane, deși subiectul ales permitea 
aceasta.

Un gen, de asemenea neglijat 
în volumele colecției, deși atît de 
drag copiilor, e și basmul. Nu 
știm care sînt cauzele acestei re
zerve, dar socotim că basmul, tra
dițional sau nou (ultimi.il e pri
vit cu multă timiditate), poate 
avea asupra micului cititor aceeași 
influență pozitivă pe care o exer
cită alte genuri literare — cu con
diția, însă, să îndeplinească anu
mite cerințe Să luăm un exem
plu. Poate că basmul lui Mihail 
Stoian „Găinușa de aur“ e citit 
cu plăcere de copii. Dar nu cre
dem că el lasă o urmă mai a- 
dîncă în mintea lor. Prea ușor 
scapă de încercări eroina basmu
lui, Lisaveta, prea puțin are ea de 
făcut în cursul povestirii. Pe fata 
aceasta săracă, soarta a înzestra
t-o din belșug cu daruri : găinușa 
care face ouă neobișnuite, fusul 
și pînza năzdrăvane. De fapt, Li
saveta nu trebuie decît să plece 
la drum în căutarea lui Rău-la 
Inimă, care i-a răpit găinușa. 
Obiectele fermecate au grijă să 
înlăture toate obstacolele din ca

lea ei și tot ele îl răpun pe duș
man.

Ne-am oprit la acest exemplu 
nu pențru că-1 socotim deosebit 
de negativ, ci fiindcă ni se p?re 
caracteristic pentru acea categorie 
de basme care nu dau copilului tot 
ce ar putea da. în basmele „tra
diționale”, micul citițor întîlnește 
eroi ca fata moșului cea cuminte, 
care-și dobîndește răsplata numai 
după ce dă multe dovezi de hăr
nicie și modestie, ca mica eroină 
a lui Andersen, dîrză și devotată, 
care trece prin chinuri cumplite 
pentru a-și salva frații prefacuți 
în lebede sălbatice etc. Cu atît 
mai mult sîntem în drept să ce
rem r.oilor basme, de azi — în 
fața cărora se pun sarcini edu
cative de mare importanță — o 
înfruntare adevărată între bine și 
rău, o biruință asupra răului care 
să fie, în special, rodul străda
niilor, al îndrăznelii, dibăciei și 
înțelepciunii eroilor care reprezin
tă binele. Un erou mai interesant, 
mai înzestrat, un conflict mai pu
ternic al basmului nu ar dăuna, 
sîntem convinși, calității sale ar
tistice. nici nu ar însemna o în
călcare a limitelor genului.

încheind observațiile noastre — 
deloc complecte — asupra cărților 
„pitice" ale Editurii Tineretului 
am vrea să prevenim o eventuală 
obiecție Știm că lucrările acestea 
nu reprezintă o colecție în sensul 
strict al cuvîntului (ca „Biblioteca 
școlarului”, de pildă) cu o tema
tică proprie, independentă. Dar ți
nînd seama că e vorba totuși de 
o anumită categorie de cărți mici, 
foarte căutate și care s-au făcut 
cunoscute prin formatul lor mic, 
ne-am permis să ne referim la a- 
ceastă categorie în ansamblu, să 
cerem îmbogățirea ei cu noi teme, 
noi genuri.

Scriitorii noștri pot da și în 
această formă noi cărți care să 
se bucure de dragostea copiilor. 
Iar editura poate găsi printre lu
crările care apar în revistele pen
tru copii destule povestiri intere
sante, care să merite a fi puri
cate și în volumaș în colecția „pi
tică”. E nevoie numai de mai 
multă străduință, de căutări crea
toare. Micul cititor — sîntem si- i 
guri — merită aceasta.

FELICIA DAN

ultimi.il


Un instructor „model
— Scrie, tovarășe. In comuna nici, înflăcărați luptători pentru 

Gurbănești, sînt 11 înțoviraș ri tpț ceea ce este nou, înaintat, 
agricole. Foarte mulți' utemiști Zilele petrecute în mijlocul ti- 
s-au înscris în ele. Dar ce vor- nerilor din comuna Gurbănești 

t tocmai acest 
lucru. îndrumați părintește de co
muniști, utemiștii din majoritatea 
organizațiilor de bază din satele 
acestei comune au înscris pagini' 
frumoase în istoria organizației 
lor de bază. Dar nu intenționez 
să scriu despre ei, ci despre acel 
care trebuie să fie prietenul și în
drumătorul apropiat al tinerilor 
— instructorul raional.

besc eu? Majoritatea utemiștilor ■ mi-au demonstrat 
lucrează acum în comun. $i să 
mai știți un lucru: ’ întovărășirea 
din satul Gurbănești a fost creată 
de noi, utemiștii. In satul...

Aș dori sâ știu dacă în satul 
de care ai pomenit mai sus mai 
este vreun țăran muncitor în 
afara întovărășirii.
. —- Unul singur. Dacă aveți pu

tină răbdare vă spun și cuni îl 
cheamă. Și cu mișcări nervoase, 
tovarășul Ion Holban, instructor 
al Comitetului raional U.T.M. Le- 
hliu, răsfoi cîteva minute în șir 
carnefelul pe care-1 avea în față. 
Nu reuși însă să găsească ceea 
ce căuta.

— Lasă măi Holbane, nu-1 mai 
căuta atîta. Nu-Î ăsta lucrul cel 
mai principal, — interveni un to
varăș care era de fată.

— Ce „lasă măi...*? Trebuie să-l 
găsesc, ripostă supărat Holban. 
închise apoi carnețelul și-și duse 
degetul la tîmplă. Numele țăra
nului care rămăsese în afara în
tovărășirii agricole refuza însă 
cu încăpățînare să se lase găsit. 
Apelă iar la carnețel. îl mai răs
foi o dată, de două ori. în sfîrșit, 
fața i se însenină.

— L-am găsit. 11 cheamă moș 
Ghiță Moț.

Și, ca și cum cineva l-ar fi 
vînuit de faptul că moș Ghită 
s-a înscris în întovărășire, 
structorul nostru încercă să 
scuze.

— Moșul are 80 de ani. Am 
muncit mult cu el. N-a vrut să se 
înscrie și pace.

Discuția dintre instructorul ra
ionului U.T.M. și un gazetar de la 
„Steagul Roșu“. discuție Ia care 
participam întîmplător, mă inte
resa. Intenționam să culeg date 
și fapte pentru un articol care să 
ilustreze experiența din munca 
unui instructor.

— Despre Holban se pot scrie 
lucruri interesante. E unul dintre 
activiștii vechi în raion.

Și după această apreciere, tov. 
Ion Enache. șeful secției organiza
țiilor utemiste, mi-1 prezentă pe 
instructor.

Am pornit discuția cu tov. Hol
ban oarecum încredințată că voi 
afla lucruri vrednice de relevat.

— Am să-ți vorbesc despre 
organizațiile din comuna Gurbă
nești de care răspund de aproape 
un an de zile-. In comună sînt 11 
întovărășiri, mulți tineri s-au 
înscris în ele... Și cu o vervă de 
invidiat îmi prezentă zeci de cifre 
și date, aceleași pe care cu cîteva 
minute înainte le prezentase altui 
gazetar.

Pentru ilustrarea unei situații 
sînt necesare și cifrele. Dar în 
mod deosebit fantele sînt acelea 
care conving. Mă interesa exne- 
r.iența organizațiilor de U.T.M., 
ajutorul dat de. ei acestora, deci 
cît mai. multe , fapte concrete. 
Șpre surprinderea mea’ în să,'du.pă 
ce răsfoi iarăși carnețelul, instruc
torul continuă cu încă cîteva cifre, 
cu unele generalități despre ac
țiunile organizațiilor de bază și 
conchise cu Invitația de a merge 
cu el în comuna Gurbănești.

Cale , de 15 kilometri cît am 
mers pe jos pînă. în comună am 
discutat despre multe probleme. 
Cu tot caracterul general al dis
cuțiilor am ajuns la concluzia că 
în organizațiile în care muncește 
tov. Holban, ca de altfel în 
toate organizațiile noastre se gă
sesc utemiști entuziaști, destoi-

, Jjra_arde_șj_baba se piaptănă'
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Sîntem la începutul campaniei 
de recoltare. Satul pare pustiu. In 
schimb freamătă cîmpul. De la 
mic la mare locuitorii satului 
Gurbănești au ieșit pe oboare. La
nurile aurii și-au primit seceră- 
torii. E drept nu peste tot grîul 
a dat în pîrgă și, deci, nu peste 
tot a început secerișul. Dar cîte 
nu mai sînt de făcut acum. Unii 
prășesc a doua oară porumbul 
bumbacul sau ricinul. Alții ajută 
la amenajarea ariilor care nu 
peste mult timp își vor începe ac
tivitatea. Iureșul luptei pentru 
strîngerea recoltei la timp, pentru 
asigurarea unei recolte cît mai 
bogate a cuprins întreg satul.

La sfatul popular din comună 
e liniște și răcoare. După atmos
fera care domnește aici s-ar părea 
că nu e nimeni. Și totuși... To
varășul Holban stă cu capul reze
mat în mîini și meditează.

— Neapărat, această situație 
trebuie schimbată. De ce adică 
Nicolae Dorobanțu, Ștefan Coman 
și mulți alții, oameni în toată fi
rea, să facă parte din formațiunea 
de pompieri voluntari din sat ? 
Utemiștii sînt mai expeditivi, 
mai... Și „doamne ferește, dacă 
se iscă vreun foc, nu-i acesta cel 
mai bun prilej ca utemiștii să-și 
dovedească curajul și eventual să 
săvîrșească și vreo faptă de 
eroism ?“

După multe întrebări și tot atî- 
tea răspunsuri instructorul a luaj 
o hotărîre categorică : „diseară 
adun utemiștii, le pun această 
problemă în față și organizez for
mațiunea de pompieri voluntari 
numai din utemiști*.

N-aș putea spune cu precizie 
dacă instructorul a reușit să reor
ganizeze această formațiune con
form dorinței sale. Un lucru este 
însă clar: campania de recoltare 
a început. Țăranii muncitori în 
frunte cu comuniștii discută, iau 
hotărîri pentru buna desfășurare 
a acestei campanii. Pe membrii 
biroului organizației de bază 
U.T.M. din satul Gurbănești nu-1 
frămîntă această problemă. E 
drept au făcut ei cîte ceva. De 
pildă la cererea sfatului popular 
au numit cîțiva responsabili de 
batoză și cu aceasta s-au declarat 
mulțumiți. Instructorul raional în 
loc să-i îndrume, să le sugereze 
ideea-și apoi să-it ajute practic ca 
utemiștii să ia sub patronajul lor 
una din ariile din sat, să-l ajute 
să înțeleagă pagubele pe care le 
aduce rărițatul porumbului — 
— practică folosită încă de mulți 
tineri — are. după cîte am văzut, 
cu totul alte preocupări.

11 trece șl prin satul
Valea Preaneî, și 
deci nu-1 între
basem pe instructo- 

— rul nostru care-i
numele secretarului. M-anr gîndit 
însă că aceasta nu consf“ 
problemă. Eram siguri că pe ori
cine voi întreba îmi va putea răs
punde.

Ajunsă în sat am întrebat clne-i 
secretarul ’ organizației U.T.M. 
La început mi s-a părut curios 
faptul că lujerii, ei &$&, își pu
neau aceeași întrebare. Pînă la 
sfioșii fîn«^ am r.euș1! s| aHu.» ]

Dumitru Păun, -un tînar. de 
vreo 16-17 ani, m?c de statură 
dar plin de vigoare a rămas pu
țin surprins cînd a aliat ce do
resc.

— Eu, secretar ? Poate vă refe
riți la perioada de acum cîteva 
luni cînd într-adevăr am primit 
această sarcină?

Și cu părere de rău continuă.
— Ce să-i faci, m-a schimbat 

tovarășul Holban. Mă consolez 
însă cu gîndul că nu sînt singu
rul. Tn organizația noastră au 
fost schimbați mulți secretari. Și 
Ilie Emilian, și Gheorghe Iosif și 
după cîte mi se pare acum secre
tar e Mihai Marinescu.

Din discuția cu tov. Păun și 
apoi cu tov. Marinescu am aflat 
de ce tinerii nu-1 cunosc pe actua
lul secretar.

— Tu, Marinescule, vei fî se
cretar. Caută și descurcă-te. Atît 
și mai mult nimic. Tov. Holban 
încredința această sarcină res
pectivului și apoi pleca. Mult timp 
a trecut pînă cînd s-a gîndit să 
mai dea prin această organizație. 
Aceasta s-a întîmplat cu ocazia 
unei adunări generale — de fapt 
singura adunare ținută în de
cursul celor aproape 3 luni — 
în care s-a discutat proiectul 
Statutului modificat aî Uniunii 
Tineretului Muncitor. Ședința n-a 
fost condusă de tov. Marinescu 
sau de un alt utemîst ci de in
structorul raional, care și de a- 
ceastă dată a plecat imediat duoă 
adunare. Degeaba a încercat 
Marinescu să-l rețină, explicîn- 
du-i instructorului că organizația 
lor, deși mică numericește are po
sibilități să crească, că tinerii vor 
să fie primiți în U.T.M. dar că el, 
secretarul, n-are experiență, nu 
știe cum să procedeze.

— Ești doar învățător, 
descurcă-te. N-aștepta să fii dădă
cit. Cuvintele Instructorului erau 
categorice, fără drept de apel.

Tovarășul Holban se pare că a 
„uftat* că secretarul pe care l-a 
numit el a fost primit în U.T.M 
doar de cîteva luni, că pe lîngă 
sarcina de ,secretar el mal trebuie 
s-o ducă și pe aceea de instructor 
de pionieri, safeină care necesită 
tot atîta răspundere.

Tovarășul Holban, șl, acesta e 
lucrul cel mai grav, a călcat pre
vederea conform căreia instructo
rul raional n-are dreptul, să 
schimbe secrjetarii organizațiilor 
de bază după simpla lui dorință. 
Din păcate în munca tov. Holban 
aceasta a devenit un sistem.

n gîndit 
itituie o

Un transfug rătăcește departe de patrie
S-a desprins o creangă uscată 

din trupul falnic al țării. Vîntu- 
rile o poartă acum pe meleaguri 
străine, departe de pămîntul na
tal. Aidoma unei astfel de uscă
turi un transfug rătăcește azi de
parte de patria pe care a trădat-o. 
Plini de indignare au aflat spor
tivii, tinerii patriei noastre de 
fapta josnică, nedemnă, a lui Ion 
Opriș, aventurierul care și-a re
negat patria, tovarășii de muncă, 
părinții și prietenii.

Plină de durere și în același 
timp de indignare este scrisoarea 
adresată presei de Opriș Samoilă 
— tatăl lui Ion Opriș, scrisoare 
pe care o reproducem alături.

Tovarășe redactor șef
Nu-mi vine să cred că fiul 

meu, Ion, a putut face un 
asemenea act îngrozitor, pă- 
răsindu-și țara in care s-a 
născut și părinții care l-au 
crescut și aruncind rușinea 
asupra întregii lui familii.

Deși e vorba de fiul meu, 
singe din sîngele meu, de co- 
pilul pe care l-am crescut și 
l-am educat cu atîta trudă, 
sînt la fel de revoltat ca 
toată lumea de fapta comisă 
de el. în mod josnic el și-a 
trădat țara și părinții. Fă- 
cindu-se unealta dușmanilor, 
el hulește patria'și poporul, 
care i-au dat posibilitate să 
ajungă un sportiv fruntaș- 
Nouă, părinților, care crezu- 
serăm in el și care urmăream

cu atîta bucurie activitatea 
lui sportivă ni-e rușine să 
ieșim din casă, ni-e rușine 
să mai dăm ochii cu cineva, 
în timp ce așteptam de la 
el o mîngîiere la bătrînețe, 
fapta lui necugetată, mîrșa- 
vă, pur și simplu ne-a dis
trus sufletește.

In inima mea de părinte 
păstrez insă nădejdea că fiul 
meu își va da curînd seama 
de actul nebunesc pe care l-a 
făcut, de drumul josnic pe 
care a pornit, de groaznica 
mihnire pe care ne-a prici
nuit-o.

Sibiu, 21 iulie 1956

OPRIȘ SAMOILA 
fochist la fabrica

Berea Sibiului

La fabrica de sticlă din Pădurea Neagră, regiunea Oradea, 
lucrează mulți tineri talentați. lată în fotografia noastră pe pic
torul Anton flartaucr, unul din cei mai talentați tineri. O- 
biectele ieșite din mina lui sînt adevărate lucrări de artă.

•?

In „Cursa Munților

Cicliștii tineri au răzbit cu succes
Viziteartiști mongoli

530 ia București
n holul elegant al hotelului ansamblului — cu zîmbet priete- 

. .................‘‘,o tîîiară fată nesc m-a poftit să iau loc.
__ __ __ ___ _ t *_ ' v’n Discuția a părăsit repede carac- 

ce după înfățișareț și' uniforma, terni oficial. Și iată ceea ce am 
militară deosebită am ghicit, fără 
greș, că face parte din ansamblul 
armatei populare mongole. Am 
stat un moment la îndoială: era 
o oră după pri.nz, iar drumul 
lung, primirea oficială și căldura 
lui iulie făcuseră ca această clipă 
de odihnă și liniște să fie mult 
așteptată. Dar am învins în mine 
orice șovăială și îndrăzneț am 
intervenit:

— V-aș ruga, cîteva cuvinte 
pentru tinerii noștri cititori.

Simpatica translatoare m-a să
getat cu o privire, Ospetele străin 
— am aflat mai tîrziu că este 
Țerendorj Oncighin, conducătorul 
artistic și dirijorul principal al

In holul elegai 
„7 Noiembrie“, 
discuta cu un oaspete străin
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g V7 merge
8 poate vedea în ,
8 sfatului popular, ridicată
| un soclu de marmură

...m-a schimbat tov. Holban

E firesc că atunci cînd mergi 
pentru prima dată într-o organi
zație de bază, să cauți să faci cu
noștință cu secretarul ei. Nu pre
văzusem că în ziua aceia voi

mi nit ((

negricios^ înalt, cu o față de co
pil. Are numai 17 ani. După cinci 
ore de lucru făcuse norma și 
aproape 80 la sută în plus.

— Pînă diseară, — m-a asigu
rat șeful brigăzii, — ajunge la 
250 la sută.

Cu ajutorul colectivului

Cine crede că brigada Înseam
nă numai muncă se înșeală. Bri
gada este totodată o școală de 
educație cetățenească. Bineînțeles, 
atunci cînd cei care conduc bri
gada înțeleg necesitatea acestei 
laturi a muncii cu brigadierii. Pe 
șantierul „Casei Scîntcii" m-am 
putut convinge că comandamentul 
brigăzilor dă o atenție serioasă 
acestei probleme.

...Gheorghe Suvac nu a venit pe 
șantier cu intenția de a munci 
serios. A cerut să 'ie repartizat 
la tîmplărie și dorința i-a fgst 
satisfăcută. Dimineața se scula 
odată cu ceilalți, participa la ca
reu, apoi pleca zicea el, spre 
locul de muncă. Cum era singu
rul brigadier la tîmplărie, cîtava 
vreme nimeni n-a știut ce face. 
Iar Suvac se plimba liniștit. Du
pă o lună avea realizate doar... 
40 de ore de muncă. Cu banii 
luați nici n-a putut plăti hrana 
primită la cantină. Cind s-a aflat, 
au vrut să-l dea afară, apoi au 
hotărit să mai încerce Suvac a 
fost mutat in echipa pe care o 
conducea atunci Poienaru. Și-a 
luat angajamentul că nu va mai 
chiuli. Brigadierii îl criticau ori 
de cite ori o lua din nou pe ve
chea pantă. Astăzi Gheorghe Su- 
vâc e unui dintre cei mai buni 
brigadieri. Lucrează serios, a în
vățat meseria de dulgher și de 
curînd a fost primit în UJ.M.

Și un alt caz:
Constantin Ludnșan a crescut 

în fosta mahala Ferentari Cînd 
a venit pe șantier, a crezut că 
și aici ii va merge ca printre prie
tenii Iul, unde care mai de care 
făcea pe „șmecherul". Toată ziu
lica se ținea de scandaluri, la 
cantină cerea în gura mare să fie 
primul servit, iar la lucru era 
printre ultimii. Succesul pe care 
el - „băiat șmecher" — îl aș
tepta, nu a venit. Dimpotrivă. Cel- 
1?’*î hrițfad’erî. ne "ri <*e fricos ?1

priveau mai cu răceală. Odată s-a 
certat cu un brigadier și l-a luat 
la bătaie în sala de mese. A fost 
stropul care a răsturnat întregul 
pahar. La prima adunare gene
rală a utemiștilor cazul lui Lu- 
doșan a fost discutat. Brigadierii 
Gheorghe Petrescu, Dumitru Do- 
brocea, Constantin Alexe și mulți 
alții l-au criticat. Pentru prima 
oară Ludoșan s-a simțit rușinat 
de faptele sale. El este acum bri
gadier disciplinat și muncește din 
ce în ce mai bine. In ultima lună 
a dat în medie 125 la sută peste 
plan.

„Avem nevoie de cîntece"
Așa muncesc și trăiesc briga

dierii de la „Casa Scinteii". în
semnările mele, fără îndoială, nu 
reușesc într-un spațiu atît de re
dus să redea amploarea muncii 
lor.

...Odată, am auzit pe șantier un 
cintec. II cînta brigada lui Petre 
Sultan :
„Tineretul Capitalei a primit în 

dar
Să construiască mai Iute al lu

minii far.
Șantierul e al nostru și noi îl 

iubim,
Fiindcă în el, cu mindrie, Scîn- 

teia clădim".
Dacă aceste rînduri vor ajunge 

sub ochii unui poet, ai unui cri
tic, ai unui estet, desigur, vor 
găsi în ele nenumărate lipsuri 
din punct de vedere artistic. Dar 
nu asta-i principalul. Important e 
că în ele brigadierii — neprice- 
puțl în ale poeziei — au pus tot 
sufletul lor tineresc.

— De unde ați învățat clnte- 
cul ? i-am întrebat.

— Noi l-am făcut.
— Care .,noi“ ?
— Întreaga brigadă. Ce să-i 

faci, avem nevoie de cîntece noi, 
dar nu sînt.

„Avem nevoie de cîntece". Cît 
de frumos și de simplu sună 
aceste cuvinte spuse de un bri
gadier I Da, brigadierii au nevoie 
de cîntece despre viața lor, des
pre munca lor, despre inimile lor 
tinere, pline de dragoste și elan, 
cîntece cu care să meargă la 
muncă, cu care să construiască. 
Ei vă așteaptă pe voi poeți și 
compozitori, să li le dăruiți. Fiți 
siguri — ei le merită cu priso
sință !

DAN LAZARESCU

Despre stilul de muncă al tov. 
Ion Hoiban, despre Holban ca ortr, 
ar mai fi multe de spus. Atitu
dinea lui față de soție, checurile 
pe care le organizează prin satele 
din Gurbănești, neîncrederea față 
de tineri sînt lucruri care intere
sează. Mă gîndesc însă că, poate, 
faptele expuse mai sus vor stîrni 
curiozitatea membrilor biroului 
comitetului raional Lehliu în 
frunte cu tov. Cornel Dalban, prim 
secretar, și nu după mult timp-se 
vor deplasa în sectorul în care 
muncește acest instructor de a- 
proape lin an de zile, pentru a le 
afla singuri. E bine însă să.și ia 
cu ei și tolba cu note informative 
prezentate de tov. Holban dupp 
care membrii biroului l-au apre
ciat atît de mult pe instructorul 
nostru. Cu această ocazie vor a- 
vea prilejul să afle lucruri pe care 
utemiștii le cunosc de luni de 
zile, dar de care membrii- biroului 
comitetului raional sînt străini, 
în fața acestora se ridică o între
bare nu lipsită de temei: în urma 
tuturor faptelor zugrăvite mai sus 
și a altora, i se mai poate încre
dința tovarășului Holban impor
tanta sarcină de instructor ? Cre
dem că răspunsul nu, șe va lăsa 
prea mult timp așteptat.

LUCREȚIA FICIU

O noua
mașina-agregat 
prelucrătoare

ORAȘUL STALIN — La uzinele 
„Steagul Roșu* din Orașul Stalin 
a intrat de curînd în funcțiune o 
nouă mașină-agregat prelucrătoa
re, realizată nentru prima dată în 
țara noastră și care va forma cea 
dîntîi unitate dintr-o linie tehno
logică.

Agregatul 21 — cum este de
numita această mașină-unealtă — 
a fost proiectat în cadrul uzine- 
lor.. Avîpd experiența cîștigată la 
proiectarea și construirea combi
nei pentru prelucrarea carcaselor 
de electromotoare, colectrvul de 
soecialiști de la uzinele „Steagul 
Roșu* și-a asumat sarcina proiec
tării agregatului, ca și construirea 
Dărților electrice și hidraulice, 
precum și punerea 1ui în func
țiune Agregatul a fost executat 
în construcție sudată și numai cu 
materiale din tara noastră Din 
calculele făcute de specialiști, re
zultă că investițiile neutru exe
cutarea unu? astfel de agregat 
sînt mai mici decîl costul mași
nilor universale folosite în pre
zent în industrie. Numărul lucră
torilor necesari oentru executarea 
onerafillor pe agregat est? de a- 
semenea cu mult mai mic. Ope- 
ratiile la noul’agregat se vor face 
de circa 8 ori mai repede decît 
cu mașinile universale.

Suprafața ocupată de mașina 
agregat este de numai 3,42 m.p.. 
în timp ce celelalte mașini folo
site acum ocupă o suprafață de 
12 m.p.

Realizarea noului agregat -des
chide noi posibilități în-construc
ția unor astfel de mașini-agregate 
de mare productivitate în țara 
noastră.

t
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cetățean, cînd g 
în Constanța. 8 

vedea în piața' 
l ne 
albă.

8 statuia lui Ovidiu. Intr-una 
8 din zile, marele poet latin își 
| rezema, parcă tțiai posomorit 
8 fața în palma dreaptă, iar 
8 toga. parcă nu mai avea fal- 
q durile ce. împrumutau cîndva.
8 cîritdrefufui,'’ măreție. LTă cb ?
8 Probabil fiindcă, prin fantezia 
| stranie a celor care răspund 
8 de monumentele din oraș, poe- 
8 tul trebuie să fie tot mai... ne- 
| gru. Deși vopseaua neagră de 
8 pe statuie (?) erp foarte proa- 
8 spătă. totuși, într-o altă zi, 
2 am zărit la picioarele poetului 
8 o cutie cu vopsea neagră, iar 
| in spatele soclului — pusă o 
| scară-. Altceva nimic ;■ doar 
8 ctțiva cetățeni — probabil 

excursioniști — se întrebau .
g oare ce-or mai fi vrînd ? Să-i
8 mai bronzeze pe Ovidiu cu... 8 

încă un strat de vopsea ? Rro- 8
8 babil, există părerea că din g 
8 moment ce se află La mare, 8 
î chiar și statuile trebuie să se 8 
o bronzeze.

8
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aflat...
Ansamblu» armatei populare 

mongole este unul din celp mai 
mari ale îndepărtatei republici. El 
numără 130 de persoane în covîr- 
șitoare majoritate tineri. Ansam
blul a luat ființă cu 15 ani în 
urmă, în 1941, avînd în rîndurile 
sale cei mai talentați soliști, co
riști și dansatori din unitățile ar
matei populare mongole, din alte 
formații artistice din țară, tineri 
absolvenți ai școlilor de artă. In 
ansamblu sînt și artiști de mare 
valoare cum ar fi T. Țerendorj, 
artist emerit al republicii, neîn
trecut cîntăreț dintr-un instrument 
spccifiț mongol ce se aseamănă 
cu flautul, Darima, solistă vo
cală un autentic talent și Dolgor- 
j’ov de asemenea solist. Reperto
riul bogat al ansamblului cuprinde: 
cîntec despre patrie de Murdorj, 
„Cele patru anotimpuri ale anului 
vechi" cîntec popular mongol, 
cîntecul satiric „Riul Burghe". și 
altele. Apoi perechile de tineri și 
tinere vor interpreta dansuri cu 
temă: „Nadom". „Aksal", „Tinerii 
călăreți" și alte minunate dansuri 
ce aduc pe scenă toată frumuse
țea stepelor și munților din înde
părtatul Extrem Orient.

Anul trecut ansamblul a pre
zentat în fața spectatorilor d n 
R.F. Chineză și R.P.D. Coreeana 
repertoriul său bogat, iar acum 
oaspeții noștri ne vizitează după 
un turneu în U.R.S.S.

...Discuția continuă. Nu mă să
turam ascuitînd vorbele acestui 
om ce străbătuse împreună cu 130 
de tineri, mii de kilometri pentru 
a ne aduce aici solia artei poporu
lui mongol.

G. PETRE

prietenești
-A- Marți dimineața a părăsit Ca

pitala plecînd spre Moscova o 
delegație de oameni ai muncii din 
agricultură, care la invitația Mi
nisterului Agriculturii al U.R.S.S. 
va vizita Expoziția agricolă unio
nală.

& Luni a părăsit Capitala, în- 
drepnndu-se spre R. P. Ungară, 
un grup de 13 oameni ai muncii, 
fruntași în producție din diferite 
ramuri și activiști ai sindicatelor, 
care își vor petrece concediul de 
odihnă în R. P. Ungară, în cadrul 
schimburilor prietenești dintre 
sindicatele din țara noastră și 
sindicatele din R. P. Ungară.

ti Marți dimineața a părăsit 
Capitala delegația Consiliului ra
bin’c din S.U.A. care a făcut o 
vizită in țara noastră.

ti Marți dimineața a părăsit Ca
pitala înapoindu-se în Republica 
Federală Germană delegația Co 
miletului pentru schimburile cu 
Estul „Ostausschuss" care a par
ticipat la întrunirea Comisiei 
mixte prevăzută de convenția 
dintre „Agroexport“ reprezentînd 
întreprinderile de stat pentru co
merțul exterior din R.P.R. și 

•„Ostausschuss*din R.F. Germană.
★ De cîteva zile se află in 

Capitală Odveig Benum, profe
soară din Oslo, și Andreas Vev- 
stad, student, reprezentant al Aso
ciației studenților Institutului de 
silvicultură, agronomie și grădi
nărit din Oslo, care au sosit în 
țara noastră la invitația Institu
tului Romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea.

ti Marți a sosit în Capitală, la 
invitația Institutului Romîn pen
tru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea, Gunnar Heerup, pre
ședintele Asociației Danemarca- 
Romînia.

„Cursa Munților" a fost anul 
acesta o cursă a tinereții. Căii 
cum altfel se poate numi o între
cere la startul căreia se prezintă 
peste 50 la sută alergători avînd 
virsta între 19—23 ani. iar cel 
mai bătrîn nu a depășit 29 ani? 
într-un cuvint, de la primul și 
pînă la ultimul, toți au fost ti
neri. Este o caracteristică îmbucu
rătoare, mai ales că peste 90 la 
sută din acești tineri care au 
„îndrăznit" să se ia la triată, cu 
sutele de kilometri și cu suișurile 
deosebit de anevoioase (Posada, 
Brun și Păltiniș), au sfîrșit 
cursa cu bine. Mulți dintre ei s-au 
războit cu cerbicie, de la primul 
la ultimul kilometru al fiecărei 
etape, obținind pe alocuri medii 
orare valoroase : 37, 39 sau chiar 
40 km. Doar 7 abandonuri — și 
acestea datorate defecțiunilor ma
teriale grave sau unor serioase 
căzături — arată cu prisosință 
că aceștia (tinerii) au învățat sa 
se pregătească temeinic și că 
orice cursă, oricare ar fi ea, tiu 
mai constituie o piedică de ne
trecut.

Un singur tînăr, și încă cel mai 
iubit, C. Dumitrescu, maestru al 
sportului, ciclistul care ne-a fă
cut să palpităm zi de zi. in timpul 
desfășurării „Qursei Păcii", fând 
la o jumătute de pas de o mare 
victorie finală, a făcut o alergare 
„originală", dacă se poate spune 
astfel. într-o singura etapa, a 
treia și cea mai grea( Orașul Sta
lin— Păltiniș) „tactica" lui. care 
constituia și o verificare, aceea 
de a lăsa grupurile de „evadați" 
să se distanțeze, pornind apoi în 
urmărirea lor, nu i-a reușit. Si 
tocmai in acea etapă. Dumitrescu 
nu a găsit resursele necesare sa 
conți aatace. Deși sîntem In princi 
piu de acord cu formula experi
mentată de el, găsim insă că el 
a exagerat, fapt care l-u făcut 
să piardă peste 30 minute intr-o 
singură etaoă. într-o convorbire 
avută cu el intr-una din 
după desfășurarea etapei,
amintit că el este stimat șt iubit 
de tinerii noștri, și ca atare nu-i 
este îngăduit să alerge cu... ca
pricii. să încerce formau cate 
pot fi periculoase, cum s-a și do
vedit, și că el are obligația mo
rală de a se număra printre ani
matorii cursei. Dar, așa cum ne-a 
și spus, el ne-a asigurat că nu

seri.
i-am

Haine croite chiar în magazin
£a etajul doi al magazinului 

„București" se găsește un 
raion mult căutat mai ales 

de femei. Se vînd aici mărfuri 
deosebite 7 Nu. Nu se vinde ni
mic. Totuși, în jurul mesei e lume 
multă.

Apropiindu-mă am aflat „se
cretul" aglomerației. La această 
masă există o tovarășă care din 
materialul pe care cu cîteva clipe

Peste cîteva zile 
expoziția de artă

Peste cîteva zile în sala 
Dalles se va deschide Ex. 
poziția de artă plastică so

vietică, organizată de Ministerul 
Culturii, eveniment de seamă în 
Viața artistică a țării noastre. In 
sala Dalles se execută acum lu
crările de montare a tablourilor 
și sculpturilor care vor iigura în 
expoziție. Lucrările au loc sub 
supravegherea unul colectiv al 
Muzeului de artă al R.P.R. con
dus de acad. prof. G. Oprescu și 
se bucură și de asistența Ecate- 
rinei Alexândrovna Svenikorods- 
kaia, director al sălilor de expo
ziții de pe lîngă Academia de 
arte plastice din Moscova, care 
ă sosit de cîteva zile în țara noa; 
stră în vederea 
expoziții.

înainte l-ai ridicat de la ambalai 
iți croiește ce vrei — o rochie, 
o pijama de copil, un capot. în- 
sfirșit orice. E deajuns să-i ex
plici ce vrei și ce model anume.

Astfel, gospodina care vrea să 
lucreze pentru ea, pentru copii, 
sau soțul ei obiecte de îmbrăcă
minte și nu știe cum se croiește, 
este scoasă din încurcătură.

Deci, acesta era „secretul" 
glomerației. E explicabil de ce 
secția de croit are o ase menea 
căutare...

va mai face asemenea „încercări" 
și, că in orice caz, va fi muit mai 
prudent.

Nu vom insista prea mult a- 
supra performanțelor obținute de 
N. Maxim (Dinamo) ciștigăt/rul 
pe merit aJ cursei, Ion Vasile 
(C.C.A.), locul II, cel mai dlrz 
adversar al lui Maxim, L Z.un^ 
ni (Dinamo), R. Schuster (Dina
mo), primul in clasamentul căță
rătorilor, C. T udose (Progresul) 
un ciclist harnic și inimos și 
mulți' alții, toți tineri animatori 
ai cursei și alergători consaerați. 
Ne vom opri asupra citorva nume 
mai puțin cunoscute pînă acum.

în primul rînd, este vorba de , 
un ciclist- cu o suplețe deosebită 
Petre Gane de la „Energia". Fără 
să se „sperie" de faptul că alături 
de el pedalau cicliști cu frumoase 
comportări în cursele de peste ho
tare, Gane a fost mereu pe pri
mele planuri ale cursei, ba chiar 
și-a permis să și atace. La fel au 
făcut Gh. Văsîi (Voința) și I. 
Costan (Energia). Au;ei Șeiai* 
(D namo) a trecut categoric în 
rtndurile fondiștilor de prima ca
tegorie. deși are doar 21 de ani.

Curajul acestor trei cicliști, 
care s-au afirmat temeinic în a- 
ceasiă a doua ediție a marii com
petiții de fond „Cursa Munților", 
nu reprezintă citeva aspecte izo
late, ci este urmarea noii orien
tări a antrenorilor noștri care au 
promovat cu curaj elemente mal 
puțin afirmate și au pus accentul 
pe combativitate și acțiuni perso
nale îndrăznețe.

Spre regretul cititorilor noștri 
trebuie sâ consemnăm numele 
unor cicliști tineri sau alții cu oa
recare experiență de la care aș
teptam alte comportări. Este o or ba 
de E. Golgotzi (progresul), Ga
briel Petrescu (Recolta), M. Ale
xia (Energia), 1. Minule-scu (Re
colta). N. Molnar ( Loco mp t va), 
V. Dobrescu (Energia), Otto 
Bosnak (Fl. Roșie), M. Dumi
trescu (Energia) cindva interna
țional, șt alții.

Faptul trebuie să le dea de 
gîndtt. iar pregătirea lor trebuie 
să se deosebească profund de a- 
ceea pe care au făcut-o, dacă vor 
ca la viitoarele întreceri să se 
afle și ei printre cei pe care ci
clismul nostru pune bază.

Spartachiada de vară
S. SPIREA

a- Campionii raionului Cluj

deschiderii acestei

plastică sovietică
Expoziția de artă plastică so

vietică va cuprinde peste 200 de 
lucrări create în ultimii ani de 
către artiștii sovietici din diferite 
republici ale U.R.S.S.

Publicul bucureștean, ca și ar
tiștii noștri plastici, vor avea pri
lejul să admire creații în origi
nal aie pictorilor, sculptorilor și 
graficienilor sovietici. Picturi de 
A, și S. Gherasimov, M. Sarian, 
A. Plastov, F. Reșetnikov, sculp
turi de V. Muhina, N. Tomski, E. 
Vucetici; lucrări de grafică de 
E. Kibrik, D. Șmarinov, Kukrî- 
niksi și multe altele cunoscute de 
publicul romînesc numai din re
produceri, vor figura în expoziție.

Vernisajul expoziției va avea 
loc sîmbătă 28 iulie.

Prof. dr. Hans Klumb 
„AKROS

ba păcii. Ea își propune ca sar
cină de bază ca, lăsînd la o parte 
concepțiile politice și prejudecățile 
să fie stabilite și dezvoltate rela
ții culturale, tehnice, științifice și 
artistice cu țările din răsărit și 
în special cu cele din lumea so
cialistă. Asociația consideră că 
trebuie făcute schimburi de 
oameni de specialitate intre dife
rite țări, schimb de literatură, 
muzică, filme. In cadrul „serilor 
Akros“ se . 
economice, tehnice 
despre diferite țări

O informație publicată în co
loanele ziarelor a făcut cunoscu
tă prezența la București a dl. prof, 
dr. Hans Klumb, direciorul Inșii tu 
tului de fizică opticală din Mainz, 
președintele Akros din Republica 
Federală Germană. Am profitat 
de acest prilej pentru a sta de 
vorbă cu distinsul oaspete care 
a răspuns cu amabilitate întrebă
rilor noastre.

—- Am vrea să ne spuneți dom
nule Klumb, ce a determinat în
ființarea Akros ?

— înființarea Akros (Asociația 
pentru strîngerea relațiilor cultu
rale cu țările din răsăritul Euro
pei) este legată de o călătorie de 
studii pe care am făcut-o în 1954 
in U.R.S.S., călătorie care a ară
tat cît e de necesară o organiza
ție umanitară pentru realizarea 
unor relații intre vest și lumea 
socialistă. Akros a fost fondată 
cu sediul la Wiesbaden de un con
siliu al reprezentanților intelec- 
Uialițătli academice și ai meșteșu- sărit. Putem fi siguri însă că, In 
gărilor. Aceasta s-a petrecut in curînd, cercuri largi de tineret vor 
iulie 1955. Akros este o asocia- trebui să-și pună probleme privi- 
tie umanitară și științifică în sluj- toare la viața din răsărit. în inte-

S. IONESCU

CLUJ (prin telefon). —
Stadionul „Gh. Gheorghiu-Dei“ 

din Cluj a primit zilele trecute 
oaspeți de seamă, concurenții la 
faza raională a Spartachiadei de 
vară a tineretului. Tinerii din 
Pînticiu. Baciu, Sărata. Jucu, Vul- 
tureni, Suceagu s-au prezentat 
hotărîți să ocupe locuri fruntașe 
pentru a se califica astfel la faza 
regională a Spartachiadei care va 
avea loc între 3—5 august la 
Cluj. Chiar dacă rezultatele obți
nute nu sînt extraordinare merită 
să fie reținut voința de a învinge 
care a animat pe fiecare concu
rent. Și apoi mai trebuie subli
niat un lucru : mulți tineri au fă
cut cunoștință cu sportul în ca
drul acestei întreceri.

Nu poate fi trecută cu vederea 
munca depusă de tovarășul Mihai 
Măriuț de la G.A.S. Cojocna care 
a mobilizat pe toți tinerii acestei 
gospodării de stat să participe la

concursurile Spartachiadei 
vară. Rezultatele muncii 
nu s-au lăsat așteptate 
tineri din Cojocna ’ au 
locuri fruntașe. Astfel 
Alexandru Gorgan din 
gospodăriei a alergat 100 m plat 
în 12’7/10 și a sărit în lungime 
5,50 m. S-au remarcat de ase
menea și tînărul țăran muncitor 
Alexandru Rapolți din ccmuna 
Pînticîu care a parcurs 800 m. 
în 2’29”4/10 și a aruncat greu.a- 
tea peste 8 m.

La ciclism probele respective au 
fost cîștigate de către Turos Akos 
din comuna Baqșu și de către 
Florica Fenesan 'din comuna Flo- 
rești.

Întrecerea feminină de handbal 
a fost ciștigată de către tinerele 
țărănci muncitoare din Suceagu 
iar tinerii din Juc au cîș igat tiLul 
de campioni raionali ai Spar.a- 
chiadei la oină.

---------- e-------------------------------

Anunț

de 
acestuia 
și unii 
ocupat 
ti nărui 
cadrul

pregătesc expoziții 
și culturale 

din răsărit.

— Cum participă 
Republica Federală 
activitatea Akros ?

tineretul din 
Germană la

— Akros se mai află în mijlo
cul unor mari greutăți și in luptă 
pentru învingerea lor. Deocam
dată sînt restrînse posibilitățile 
pentru o mai puternică atragere 
a tineretului din Germania occi
dentală la lupta pentru modifica
rea atitudinii vestice față de ră-

rcsul Germaniei, pentru menține
rea păcii.

— Ce ne puteți spune despre 
vizita dvs. în țara noastră ?

— împreună cu secretara Akros 
doamna Eva Bruhl Scholz am pe
trecut cîteva zile in Romînia spre 
a studia posibilitățile unei cola
borări. Prietenia cu care am fost 
primiți, cantitatea de mijloace de 
informare care ne-a fost pusă la 
dispoziție, ne-a produs o adîncă 
impresie. Discuțiile purtate cu di
ferite organizații și servicii ro- 
mînești, ne-au dat o imagine con
vingătoare a voinței Romîniei de 
a stabili relații normale, construc
tive cu întregul popor german. 
Sîntem adînc impresionați de 
ceea ce am văzut.

Se făcuse ora prînzului. Ne-am 
luat rămas bun de la oaspeții 
noștri iar reporterul fotografic i-a 
mai reț nut o clipă în fața Ate
neului R.P.R. Motivul: fotografia 
pe care o puteți vedea...

E. OBREA 
M. ZAMFIR

Școala medie tehnică de petrol nr. 1 
din Cîmpina în baza HC.M. nr. 
91/1955, a devenit Școală profesională 
de ucenici și Școală tehnică de maiștri 
avînd sarcina să pregătească cadre de 
muncitori calificați și maiștri pentru 
meseriile legate de industria petroli
feră.

Școala dispune de un local încăpă
tor, cu săli de clasă, laboratoare și 
ateliere, sală de bibliotecă, sală de 
gimnastică, terenuri de sport etc. pu- 
tîndu-se asigura Instruirea teoretică și 
practică a elevilor tn condițiuni foarte 
bune.

Școala dispune de asemenea de in
ternat și cantină pentru elevii interni.

Școala pregătește cadre de muncitori 
tn următoarele meserii :

Sondor granic, 
calificați pentru conducerea 
de la sondele j r • 
Mecanic utilaj 
tește muncitori 
ză, întrețin și 
delor de foraj r.___ __________ _
pompe și compresoare, -pregătește me
canici pentru montarea, întreține
rea și deservirea pompelor și corn, 
presoarelor precum și pentru repaZ 
rarea acestora în ateiter. Mecanic mo
toare cu ardere Internă. pregătește 
muncitori calificați ponto u deservirea 
motoarelor cu ardere internă din sche 
lele petrolifere și repararea lor în uzi
nele mecanice. Lăcătuș conducte, pre
gătește muncitori calificați pentru mon 
tarea și deservirea conductelor care for
mează rețeaua de alimentare a sche 
lelor și rafinăriilor de petrol. Distiiator- 
rafinator, pregătește muncitori calificați 
pentru deservirea instalațiilor de disti
lare și rafinare a țițeiului.

Condiții de admitere : Admiterea în 
școală se face pe bază de examen tn 
ordinea mediilor obținute.

pregătește muncitori 
echipelor 

de foraj și producție, 
foraj extracție, pregă 
calificați care montea 
repară instalațiile son 
și producție. Mecanic

montarea,

Se pot înscrie la examenul de admi
tere absolvenți ai -școlii de 7 ani.

Limita de vîrstă este de 14 16 ani 
împliniți la 1 septembrie 1956.

Pentru meseria de ..sondor granic" 
se cere virsta de 16-18 ani.

înscrierile la examenul de admitere 
se fac la sediul școlii fie direct, fie 
prin poștă, pe baza unei cereri înso
țită de următoarele acte :

— certificatul de naștere (copie lega
lizată)

— certificatul de studii
— certificatul de sănătate eliberat de 

dispensar, spital sau policlinică. Tn 
care se va specifica rezultatul analizei 
sîngelui și al radioscopiei pulmonare.

— actul de stare materială a părin
ților sau susținătorilor legali.

Data examenului de admitere 
anunța prin presă și radio.

Pentru perioada * examenului 
care nu sînt din localitate primesc ca
zare și masa la cantina școlii, contra 
cost.

Examenul de admitere constă din ur
mătoarele probe ;

— Limba romînă. scris și oral.
— Matematici, scris și oral.
Exa:.ienul se va da din materia cla

selor V-V1I.
Pentru meseria „sondor granic“ du

rata de școlarizare este de 2 ani iar 
pentru celelalte meserii de 3 ani.

ȘCOL/ARIZAREA ESTE COMPLECT 
GRATUITA, elevii avînd întreținerea 
complectă în școală. De asemenea pri
mesc articole de îmbrăcăminte ,și igie
nă corporală.

Absolvenții școlii profesionale au 
dreptul, după un ștagiu în producție de 
2-3 ani conform H.C.M. Nr. 91/1955, să 
urmeze cursurile1 școlii tehnice de maiș
tri, iar din școala de maiștri, mal de
parte, în învăfămîntul superior.

se va

elev»



Telegramă din Berlin J^g Jj^pț
din

mea,

nou in libertate
In vraful de co

respondențe, so
site ieri la re
dacție se afla 
și o telegramă 
venită din Ber
lin cu următo
rul cuprins :

„Iubiți prie
teni, vouă și tu
turor cititorilor 
ziarului care ați 
militat pentru e- 
liberarea 
vă trimit mul
țumiri din 
mă".
Telegrama 

semnată 
Klaus Haupt.

Forța solida
rității interna
ționale a con
tribuit la elibe
rarea din tem
niță a acestui 
tînăr.

...25 mai 1956.
Intr-o sală a 
tribunalului din 
Mortmund (Germania 
dentală) venise să 
la procesul tînărului 
Gerhard Deumlich și 
Haupt — redactor la 
„Junge Welt“ — organul cen
tral al F.DJ. („Tineretul Li
ber German") din R.D. Ger
mană. In timp ce își lua no
tițe asupra desfășurării pro
cesului, fără nici un motiv, 
Klaus Haupt a fost evacuat 
cu forța din sală. Cîteva mi
nute după aceasta a fost și 
arestat. N-a avut nici măcar 
răgaz să înștiințeze redacția 
de cele petrecute.

Pe scurt astfel s-au petrecut 
faptele.

Autoritățile de la Bonn s.au 
temut desigur de prezența în 
sala tribunalului de la Dort- 
mbnd a unui tînăr ziarist de
mocrat, militant pentru cauza 
dreptății și adevărului ; ele 
s-au temut că tineretul ger
man va lua cunoștință de sub
stratul înscenărilor judiciare 
atît de frecvente in Germania

occi- 
asiste 

patriot 
Klaus 
ziarul

i Răsouns la întrebările cititorilor

Cine sînt conducătorii noului Wehrmacht
De curînd, Bundestagul de 

Ja Bonn a adoptat proiectul 
hoii legi privind introducerea 
serviciului militar. însuflețite 
de acest act, forțele reacțio
nare de la Bonn se străduiesc 
să pună cît mai repede pe pi
cioare noua armată revanșar
dă vest-germană. In legătură 
cu aceasta, mai mulți cititori 
s-au adresat redacției noastre 
pentru a afla cine sînt condu
cătorii armatei revanșarde din 
Germania occidentală. Pentru 
a răspunde la întrebările citi
torilor, publicăm astăzi artico
lul primit prin redacția ziaru
lui , Junge Welt" organul Ti
neretului Liber German din 
R.D.G.

ir ir

In impozantul garaj
de

A trecut mai mult de jumă
tate de an, de cînd din lada 
de gunoi fascist a ieșit prima 
duzină de ofițeri germani. 
Erau îmbrăcați in uniforma 
N.A.T.O. Arătau cam prăfuiți, 
dar la fel de bățoși, cu aceeași 
ridicolă privire de cuceritori ai 
lumii ca în urmă cu două de
cenii, 
din curtea Ministerului 
Război de la Bonn, noii nu
miți comandanți — mai 
purtători ai crucii de fier de
cernată de al treilea Reich — 
au fost rebotezați de preșe
dintele Germaniei occidentale 
primind dreptul de comandă 
militară. In timp ce complecta- 
rea numărului de 500.000 de 
mercenari programați drept 
contribuție vest-germană la 
Uniunea agresivă a Atlanticu
lui de Nord (N.A.T.O.) nu a 
progresat prea mult, In Ger
mania occidentală se duce bă
tălia pentru adunarea coman
danților de profesie, obosiți 
probabil de prea multă pace. 
Să nu vă închipuiți însă că 
este așa de ușor să devii ofi
țer în armata revanșarzilor 
vest-germani. Multe nelegiuiri 
trebuie să fi făptuit ca să 
poți beneficia de grația dom
nilor din comitetul de experți. 
în acest comitet și-au dat în- 
tîlnire mulți indivizi cu fai
ma prea puțin atrăgătoare: 
generalul în retragere Albert 
Kuntzen, fost șef de secție al 
personalului armatei din tim
pul lui, Hitler; Helmut von 
Grolmann, general-locotenent, 
faimosul șef al statului major 
de ocupație din Ucraina de 
sud, Fridolin von Senger und 
Etter lin, asasinul muncitorilor 
din timpul Republicii de la 
Weimar, avansat de Hitler la 
rangul de general comandant 
al corpului XIV tancuri. Sînt 
nume răsunătoare care ascund 
în ele fapte odioase. Guver-

ieri

„Srînteia tineretului"
Pag. 4-a 25 iulie 1956

In fotografie : bucuria revederii cu mama sa
occidentală împotriva tinerilor 
patrîoți adversari ai militaris
mului, luptători pentru pace, 
unitate și democrație. In a- 
celași timp, gestul autorități
lor vest-germane poate fi in
terpretat ca un mijloc de in
timidare a celor ce vor 
mai îndrăzni să informeze 
obiectiv opinia publică ger
mană asupra unor fapte ar
bitrare ale Bonn-ului.

Vestea arestării samavolni
ce a tînărului Klaus Haupt a 
umplut de indignare inimile 
tinerilor patrioți germani. Pro
testului hotărît al acestora s-a 
adăugat cel al tinerilor zia
riști din țările democrate pre
cum și al tinerilor prieteni 
din numeroase țări, care au ce
rut eliberarea lui Klaus Haupt.

La 17 iulie, Klaus Haupt 
și-a recăpătat libertatea. îm
părtășim bucuria tuturor prie
tenilor săi și-i urăm mult suc
ces în lupta pentru cauza a- 
devărului și păcii.

nantii de la Bonn și-au pus 
drept scop să găsească ofițeri 
în proporție de 83 la sută 
foști naziști pentru a instrui 
„cum se cuvine" pe cei pe 
care Adenauer îi recrutează 
pe baza legii obligatorii adop
tate de curînd.

Comitetul menționat a emis 
„directive pentru angajarea 
de ofițeri**. Acest comitet nu 
a întîrziat să declare că nu 
există „nici un fel de rezervă** 
pentru reangajarea de la colo
nel în jos a ofițerilor din fai. 
moașele detașamente S.S.

Se cercetează și activitatea 
de după război și nu se as
cunde. faptul că mult cunoscu
ta organizație fascistă „Căști
le de oțel" au cartea de vizită 
ca fiind o bună instituție ce-țt 
poate oferi certificat de bună 
purtare. Prima condiție este 
bineînțeles, recunoașterea „o- 
rînduirii libere democrate" a 
Bonn-ului, recunoașterea stă- 
pînirii nelimitate a marilor 
monopoliști și iunkerilor asu
pra poporului muncitor,

Tn pofida regulilor adminis
trative, nu totul decurge insă 
fără dificultăți. Ar putea oare 
să admită un fost-general- 
maior de pildă, ca un colonel 
ce i-a fost subordonat în tim
pul războiului să-i fie acum 
șef ? S-a mai întîmplat că, 
din cauza prea marelui număi 
de oferte, cîteva persoane re
comandate de Adenauer și mi
nistrul de război Blank pen
tru locuri de înaltă comandă 
să fie admiși ca funcționari 
civili în Ministerul de război. 
Cei ținuți în rezervă au dat 
alarma. Adenauer a soluționat 
favorabil cauza acestor „dez
avantajați", dînd ordin ca ei 
să fie numiți neîntirziat tn 
„posturile corespunzătoare ca
pacității lor". Nu este admisi
bil — s-a gîndit Adenauer — 
ca „experiențe militare valo
roase, adunate tn -___ _
două războie să fie ținute 
inactive".

Printre cei care 
menționatelor neînțelegeri se 
făleau cu meritele lor și pe 
care . Adenauer ti consideră 
„absolut necesari" se numără 
generalul de tancuri Claub. El 
e soldat din anul 1914. In a- 
nul 1921, Claub în calitate de 
comandant al corpului de vo
luntari angajat de junkerl șl 
industriași, a dat ordin să fie 
împușcați muncitori revoluțio
nari în Silezia. Această repu
tație a lui Claub i-a creat un 
atu pe lingă Hitler. Ordonînd 
asasinate și jafuri, generalul- 
criminal a cutreerat toată Eu
ropa în goană după decorații 
și posturi, fiind împopoțonat de 
către Hitler cu „briliante, spa
de șl frunze de stejar la cru
cea de cavaler", .î-.?

Un altul, fostul ofițer de 
stat major Fett. de mulți ani 
șef d$ secție tn Ministerul de 
război de la Bonn, a fost tn 
timpul lui Hitler șeful secției 
de organizare, post cu care 
Fett a sfîrșlt în ziua în care 
șeful său de atunci, generalul- 
maior Stieff a fost sptnzurat 

decurs de

in timpul

Consfătuirea 
lucrătorilor

din agricultura 
Siberiei

NOVOSIBIRSK 24 (Agerpres). 
TASS transmite : In orașul Novo
sibirsk s-a deschis consfătuirea 
lucrătorilor din agricultura Sibe
riei. Peste 2.000 reprezentanți ai 
regiunilor Irkutsk, Novosibirsk. 
Omsk, Tiumen și altor regiuni, 
ținuturi și republici autonom? dir 
Siberia s-au strîns pentru a dis
cuta împreună îndeplinirea sarci
nilor curente ale colhozurilor, 
S.M.T.-urilor și sovhozurilor. Cei 
de față au întîmpinat cu căldură 
apariția în Prezidiu a lui N. S 
Hrușciov, prim secretar al C.C 
al P.C.U.S., și N. I. Beliaev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

Consfătuirea a fost deschisă de 
către N. I. Beliaev, care a rostit 
o scurtă cuvîntare. Apoi M. A 
Iasnov, președintele Corsiliului 
de Miniștri al R.S.F.S.R., a pre
zentat raportul „Cu privire la 
strîngerea recoltei, starea crește
rii animalelor și asigurarea . în
deplinirii planului de colectări de 
produse agricole pe anul 1956**.

După raport au avut loc discu
ții la care au luat cuvîntul con
ducători ai organizațiilor de gar- 
tid și directori de S.M.T.-uri și 
sovhozuri.

Participanții la consfătuire a.u 
întîmpir?at cu căldură cuvîntarea 
lui T. S. Malțev, membru al A- 
cademiei Unionale de Științe a 
gricole „V. I. Lenin** care lucrea
ză în colhozul „Zavetî Lenina**. 
El și-a împărtășit din experiența 
sa de obținere a unor recolte 
gate în regiunile secetoase 
dincolo de Urali.

Consfătuirea își continuă 
crările.

bo- 
de

lu

Actualmente i s-a rezervat lui 
Feti același post.

Al treilea în această asocia
ție, recomandat de Adenauer 
foarte călduros, este fostul co
lonel de stat major contele 
Kielmannsegg. Kielmannsegg 
este considerat drept un devo
tat ofițer hitlerist care „va 
face cinste și noii armate". în 
cartea sa, apărută cu cîtva 
timp în urmă în vitrine- 
le librăriilor vest-germane 
„Tancuri intre Atlantic și Var
șovia", Kielmannsegg descrie 
agresiunea împotriva Poloniei 
cu următoarele cuvinte : „Nu 
am fi trebuit să fim soldați 
germani, dacă... nu ne-am fi 
bucurat". Ordinul lui Adenauer 
și-a atins scopul: și Kiel mana, 
segg este ofițer solid instalat 
în noul Wehrmacht

Recent, la Bonn a fost în
ființat un organ nou: „Comi
tetul de experți pentru stabili
rea celei mai corespunzătoare 
organizații militare în Repu
blica Federală". Denumirea a- 
cestui comitet desemnează 
funcțiunea, iar numele mem
brilor sînt caracteristice pen
tru scopurile activității lor. 
Oriunde s-a mai putut găsi un 
expert nazist a fost cooptat în 
comitet ca nu cumva — dragă 
doamne — să se strecoare 
vreo eroare în activitatea fe
brilă de reînființare a armatei 
fasciste. Iată-l de pildă, pe 
Franz Halder, fostul șef ăe 
stat maior al lui Hitler. El a 
fost acela care a proclamat a- 
gresiunea împotriva Poloniei 
și Uniunii Sovietice drept o 
„necesitate militară". El este 
de asemenea autorul faimosu
lui tflrdin** (Kommisarbefehl), 
potrivit căruia toți ofițerii so 
vieticl luați prizonieri să fie 
împușcați. încă din anul 195/, 
într-un interviu acordat ziaru
lui „New York Herald Tribu
ne*' Halder a declarat că Ger
mania occidentală va trebui să 
adune pe toți luptătorii „vechi" 
împotriva Rusiei și să-i pregă
tească pentru momentul cînd 
situația va deveni serioasă Se 
înțelege ce vrea „onorabilul** 
Halder să spună prin „situa
ție serioasă".

De menționat este șl mare
șalul von Mannstein, fostul 
comandant suprem al grupu
lui de armate din sud, arhi
cunoscut ca prigonitor sadic 
al evreilor și călău al popula
ției din teritoriile ocupate.

încă ttnul din lista acestor 
înveterați militariști. Este 
vorba de generalul Stapf. Tre. 
cutul lui nu lasă nici urmă de 
îndoială asupra loialității șale 
față de fascism. Și-a început 
cariera cu reprimarea republi
cii germane de după primul 
război mondial. După cel de al 
doilea război mondial, Stapj 
s-a făcut cunoscut ca fonda
tor al unei „asociații pentru 
ajutorarea foștilor militari de 
carieră ai Wehrmacht ului". 
Faptul că Stapf, din nebăgare 
de seamă, a spus odată ade
vărul că „democrația încetea
ză la porțile cazărmii*' l-a su
părat pe ministrul „de război 
Blank. Aceasta cu aiît mai 
mult cu cit Stapf mai trăncă-

LODZ 24 (Agerpres). — P.A.P. 
transmite: Delegația guvernamen
tală sovietică alcătuită din tova
rășii N. A. Bulganin, G. K. Jukov, 
D. S. Korotcenko, A. I. Snecikus 
și P. K. Ponomarenko care a so
sit pentru a participa la sărbă
torirea celei de a 12-a aniversări 
a Zilei Renașterii Poloniei, a vi
zitat la 23 iulie orașul l-odz — 
centru a! industriei textile din 
R.P. Polonă.

In sala sporturilor din raionul 
Widzowa, cea mai mare sală din 
Lodz, a avut loc un miting cu 
prilejul sosirii delegației guverna
mentale sovietice.

Mitingul a fost deschis de M. 
Tatarkuwna — prim secretar al 
Comitetului orășenesc al P.M.U.P. 
In numele clasei muncitoare, in
telectualității, femeilor și tinere
tului din Lodz, vorbitoarea a sa
lutat cu căldură delegația guver
namentală sovietică.

Puternice greve în Anglia și Italia
LONDRA 24 (Agerpres). — 

Toate agențiile de presă occiden
tale au transmis în cursul zilei de 
luni numeroase știri cu privire la 
marea grevă a muncitorilor de la 
13 importante uzine ale trustului 
de automobile „British Motor Cor
poration", grevă începută în di
mineața zilei de 23 iulie.

Intr-o declarație făcută cores
pondentului agenției France 
Presse, președintele comitetului 
de grevă din Birmingham, Jack 
William, și-a exprimat convinge
rea că în cursul zilelor viitoare 
toți muncitorii de la uzinele tru
stului „British Motor Corpora
tion" se vor alătura greviștilor 
Jack William a reamintit caracte- 

nise despre „cetățeanul în u- 
niformă". Pe soldat — s-a 
gîndit domnul Blank — nu-l 
poți induce aiît de ușor în 
eroare ca pe ofițer, căci un 
cuvînt spus mai pe șleau poa
te da peste cap o predică, ori- 
cit ar fi ea de răsunătoare.

„Din ruine crește răzbuna
rea" și „moare tînăr acela pe 
care îl iubesc zeii*' — iată ce 
se spune în „Calendarul sol
datului german 1956" care a 
apărut la Munchen. Cu lo
zinci de felul acesta se not 
desfăta feldwebelii, tineretul 
german preferă însă viața.

Recent, susnumitul general 
von Mannstein a luat cuvîn
tul la o adunare soldățească 
care a avut loc în parcul Hin
denburg din Colonia. „Nu ne 
este dat nouă muritorilor, să 
cunoaștem căile domnului, dar 
amintirea, jertfa celor căzuți 
ne impune apărarea poporului, 
libertății, credinții și în gene
ral a culturii apusene. Acest 
angajament trebuie să-l trans
mitem generației viitoare" 
striga el, ridietnd mîinile spre 
cer. Dar în clipa aceea a tre
cut o manifestație tăcută a u- 
nor studenți duclnd în capul 
coloanei o spînzurătoare nea
gră. A înțeles oare Mannstein 
și toți cel de teapa lui sensul 
acestei demonstrații?

DIETER MOLLER

Cui prodest ?
Cui îi folosește ?
Așa se va întreba orice 

străin neavertizat care va sosi 
într-una din zilele acestea la 
Washington, New York sau 
într-un alt mare oraș din 
S.U.A., în insulele Havai, Por
to Rico sau chiar în unele re
giuni ale Canadei.

...Sute de sirene urlă lugu
bru, mașinile aleargă nebu
nește pe străzi, trenuri cu „e- 
vacuați" se îndreaptă către 
alte meleaguri, oameni înspăi- 
mîntați se aruncă în adăpos
turi. Ce s-a întîmplat ? A în
ceput războiul ? Bombarda
ment ? Cerul doar e senin. Nu 
se văd pe el nici nori, nici a- 
vioane. Iar în ce privește răz
boiul, nici chiar cei mai „bine 
informați" gazetari, care a- 
nunțau cu „precizie" încă de 
acum cinci ani că peste trei 
zile și patru ore rușii atacă 
America, nici chiar acești ga
zetari n-au anunțat acest lu
cru.

Comunicate publicate tn 
presă anunță însă cu seriozi
tate că în New York au căzut, 
nici mai mult nici mai puțin, 
de cît cinci bombe. cu hidro
gen care au ucis 4.372.939 
persoane și au rănit alte 
1.700.000. în regiunea New 
York—New Jersey adaugă 
comunicatul — din cei 8 mi- 

■o

guvernamentale 
orașu I Lodz

Apoi a luat cuvîntul N. A. Bul
ganin șeful delegației guverna
mentale a Uniunii Sovietice.

In numele muncitorilor sovie
tici și al tuturor oamenilor mun
cii din U.R.S.S., N. A. Bulganin 
a transmis un salut frățesc locui
torilor orașului Lodz.

In numele celor prezențt, 
M. Tatarkuwna a mulțumit cor
dial lui N. A. Bulganin pentru 
cuvintele calde de salut transmise 
oamenilor muncii din Lodz.

In aceeași zi delegația guver
namentală sovietică împreună cu 
persoanele care o însoțesc s-a în
tors la Varșovia.

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — 
P.A.P. transmite:

La 24 iulie a sosit la Cracovia 
delegația guvernamentală sovie
tică în frunte cu N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

rul just al acestei greve arătînd 
că muncitorii au întrerupt lucrul 
cerînd reprimirea în slujbă sau 
acordarea unor compensații cores
punzătoare celor 6.000 de tovarăși 
ai lor concediați recent de direc
ția trustului, precum și stabilirea 
faptului că pe viitor concedierile 
nu vor mai putea fi făcute fără 
a se discuta în prealabil cu repre
zentanții muncitorilor.

ROMA 24 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Pres
se în noaptea de luni spre marți 
a început greva de 24 ore a mun
citorilor feroviari din Italia.

Această grevă, la care participă 
aproximativ 200.000 de muncitori 
paralizează întregul trafic fero
viar al Italiei.

Agenția France Presse subli
niază că muncitorii feroviari au 
declarat grevă cerînd satisfacerea 
revendicărilor lor economice și în 
semn de protest împotriva decla
rației făcute săptămîna trecută de 
ministrul de finanțe italian care 
a respins revendicările muncito
rilor feroviari afirmînd că ele ar 
depăși posibilitățile financiare ale 
statului.

Nasser: Egiptul va ști 
să-și apere deplina 

sa independentă

inaugurării

CAIRO 24 (Agerpres).— TASS 
transmite : La 24 iulie a avut loc 
la Mustorod, suburbie a orașului 
Cairo, ceremonia ' ”
rafinăriei de stat și a conductei 
de petrol Suez-Cairo.

Cu acest prilej,
Nasser a rostit o cuvîntare în care 
a subliniat importanța industria
lizării țării în interesul asigurării 
independenței economice, măririi 
producției și ridicării nivelului de 
trai al populației.

Dacă la Washington se face 
zarvă șî se susține fără nici un 
fel de scrupule că economia Egip
tului este șubredă — a continuat 
Nasser — atunci le răspundem 
din Cairo: Nu veți reuși să ne 
înrobiți. Noi ne cunoaștem scopu
rile și ne urmăm calea, calea li
bertății, onoarei și demnității. 
Cei de la Washington să spună 
tot ce vor. Noi le răspundem că 
nu vom permite niciodată impe
rialiștilor să ne impună dominaț’-a 
lor politică, militară sau econo
mică. Noi nu ne vom supune nici 
dolarului, nici forței. Egiptul va 
ști să-și^ apere deplina sa inde
pendență. Noi ne bizuim numai 
pe forțele noastre. Noi am și ob
ținut succese și vom învinge I

președintele

Hoane de locuitori ai ei, doar 
1.524.000 au rămas neatinși 
in cursul atacului (deși, ori
cine știe, ceilalți 6 milioane 
și jumătate de locuitori ai re
giunii sînt — slavă domnului/ 
— vii și nevătămați la aceas
tă oră).

Ce se petrece totuși acolo ? 
Nimic altceva decît o „ope

rație de alarmă", organizată 
In cadrul cursului de apărare 
civilă antiaeriană și care du
rează timp de 6 zile, înce- 
plnd din 20 iulie.

Eh, un fleac, o joacă/ — 
vor zice unii.

O joacă ? Poate. Dar e un 
joc periculos. La această 
„joacă" sînt mobilizate In mo
dul cel mai serios forțele ar
mate și autoritățile din 75 de 
regiuni ale S.UA. Și tot foar
te serios cei zece mii de func
ționari ai instituțiilor guver
namentale din Washington, 
tși lasă treburile și pleacă să 
„se evacueze** în diferite cen
tre „secrete** situate la 50 pî- 
nă la 350 mile de capitala 
S.U.A,

Toate acestea se fac cu un 
scop. Este clar pentru oricine 
că slăbirea. încordării interna
ționale și cursa înarmărilor nu 
fac casă bună laolaltă. Ame
ricanul de rind s-a săturat șl 
el de isteria războinică. Acea
stă apatie față de cavalcada 
.^războiului rece" — au hotă
rît îngrijorați InsuflețltoHi a- 
cestui război — trebuie înlă- 

. turcită. altfel...

Dineu oferit de C.C. 
al P.C.F. în cinstea 

delegațiilor la Congres
PARIS 24 (Agerpres), — TASS 

transmite : Comitetul Central al 
Partidului Comunist Francez a 
oferit în seara zilei de 23 iulie un 
dineu în cinstea delegațiilor par
tidelor comuniste și muncitorești 
frățești, care au asistat la cel de 
al XlV-lea Congres al Partidului 
Comunist Francez. Membrii dele
gațiilor au fost salutați de Mau
rice Thorez, secretarul general al 
C.C. ai P. C. Francez. In numele 
delegațiilor partidelor comuniste 
și muncitorești, M. A. Suslov, 
membru al Prezidiului și secretar 
al C.C. al P.C.U.S., conducătorul 
delegației P.C.U.S., a rostit un 
cuvînt de răspuns. Dineul s-ades, 
fășurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească.

Noi operațiuni militare 
în Algeria

ALGER 24 (Agerpres). — Po
trivit știrilor transmise de agen
ția France Presse, în cursul ulti
melor 48 de ore forțele militare 
și poliția franceză au lansat o 
nouă ofensivă în Algeria. Cele 
mai grele lupte au avut loc în 
regiunea Constantine, Orari și 
Bone. In cursul operațiunilor de 
„curățire** desfășurate de trupele 
franceze în regiunea Tlemcen. 
unde au avut loc lupte corp la 
corp, au fost uciși 64 de alge
rieni.

In timp ce la Tlemcen se des
fășura această mare operațiune 
militară, poliția franceză a efec
tuat in localitățile Ain Sefra și 
Lamoricire peste 2.000 de arestări

In regiunea Constantine lup 
tele cele mai înverșunate au avut 
loc în apropiere de Djilelli, unde 
algerienii au pierdut 31 
meni.

In total în cursul zilei 
iulie trupele franceze au 
proape 100 de oameni.

de oa-

ds 23 
ucis a-

In 24 de ore
LONDRA. Membrii delegației 

Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
condusă de E. A. Furțeva, mem
bru al Comisiei pentru propuneri 
legislative a Sovietului Uniunii, 
a avut la 24 iulie o întrevedere 
cu Sir Anthony Eden, primul mi
nistru al Marii Britanii, și cu 
Selwyn Lloyd, ministrul Afaceri
lor Externe.

PARIS. In ședința din seara 
zilei de 23 iulie. Adunarea Națio
nală franceză a examinat în a 
doua citire proiectul de lege cu 
privire la bugetul cheltuielilor ci
vile pe anul 1956, proiect care a 
fost trimis înapoi de către Consi
liul Republicii. S-a căzut de a- 
cord asupra mai multor amenda
mente de însemnătate secundară, 
aduse acestui proiect de Consiliul 
Republicii. Președintele Consiliu
lui de Miniștri, Guy Mol let, a pus 
apoi chestiunea încrederii în gu
vern, cerînd adoptarea articolului 
12 care prevede introducerea de 
impozite pentru transportul de 
mărfuri pe apă și auto, precum 
și a proiectului de lege în an
samblu. Votul va avea loc la 25 
iulie.

BELGRAD. Prințul Cambodgiei, 
Norodom Sianuk, care a vizitat 
Iugoslavia, l-a invitat în numele 
regelui Cambodgiei, pe Iosip 
Broz Tito, președintele R.P.F 
Iugoslavia, să viziteze Cambod.- 
gia. Președintele Tito a acceptat 
invitația.

VARȘOVIA. La 24 iulie pe ae
roportul din Varșovia a aterizat 
avionul sovietic cu reacție pentru 
călători „TU—104“.

Și atunci s-au pus în func
țiune cele mai mari operații 
de apărare antiaeriană din cite 
a cunoscut S.U.A. vreodată. 
Ce să-i faci, sovieticii — o 
vede ori cine — n-au de gtnd 
să atace pe nimeni. Ba mai 
mult,, acționînd în mod cons
tructiv în favoarea climatului 
de destindere, ei sînt de acord 
cu noile propuneri occidentale 
privind reducerea efectivului 
forțelor armate a marilor pu- 
teri și sînt de părere că ar fi 
bine să se pună capăt expe
riențelor cu armele atomice

Sînt însă foarte mulți acei 
americani care nu se prea a- 
muză cu astfel de „jocuri" 
Mulți au hotărît să nu se 
conformeze ordinului și au or
ganizat manifestații de stradă 
tocmai cînd „atacul aerian" 
era „tn toi*'. Oameni de dife
rite credințe religioase și po
litice au ieșit cu placarte ce
rînd încetarea jocului de-a 
moartea.

.Americă, tu o duci mai bine 
decît continentul nostru...** — 
spunea cîndva Goethe, refer in
duse la lupta pentru libertate 
și independență a poporului 
american. Dacă te-ar revedea 
astăzi, Americă, și-ar schimbu 
părerea bătrînul tău admira
tor din Weimar..,

Cui prodest ?...

0

DAN LAZARESCU

Inmînarea Apelului Sovietului
Suprem al U.R.S.S. cu privire 

la dezarmare S.U.A, Italiei 
și Greciei

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
TASS transmite: La 24 iulie 
G. N. Zarubin, ambasadorul
U. R.S.S. la Washington l-a vizi
tat pe H. Hoovez-jr., secretar de 
stat ad-interim al S.U.A. și i-a 
înmînat textul Apelului cu privire 
la dezarmare adresat de Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. parlamentelor 
tuturor țărilor pentru a fi predat 
lui R. Nixon, președintele senatu
lui și lui S. Rayburn, președintele 
Camerei reprezentanților.

Tot odată, au fost predate scri
sorile lui P. P. Lobanov, președin; 
tele Sovietului Uniunii, și a lui
V. T. Lațis, președintele Sovietu
lui Naționalităților, adresate lui
R. . Nixon și S. Rayburn, care ex
primă speranța că Congresul
S. U.A. va acorda atenția cuvenită 
problemei de cea mai mare im

Cuvîntarea lui Eden 
în Camera Comunelor

LONDRA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: Deschizînd 
luni dezbaterile din Camera Co
munelor asupra problemelor de 
politică externă, primul ministru 
Anthony Eden a subliniat în cu
vîntarea sa că în ultimele șase 
luni au avut loc numeroase eve
nimente importante, printre care 
și vizita conducătorilor sovietici 
la Londra in aprilie a.c.

Reterindu-se la problema armei 
nucleare Eden a repetat cunoscuta 
sa teză despre rolul acestei arme 
ca „factor de înfrînare", care se 
reduce în esență la negarea ade- 
vărului evident că cursa înarmă
rilor nucleare nu face decît să 
împiedice întărirea păcii. Eden a 
susținut că un război modern este 
„de neconceput fără folosirea ar
mei cu hidrogen și atomice, cu 
toate urmările care decurg din 
aceasta" și că conștiința acestui 
fapt „exercită în prezent o influ
entă puternică în favoarea păcii" 

Potrivit afirmațiilor lui Anthony 
Eden, tocmai de acest fapt este 
legată „convingerea tot mai pu
ternică că războiul este puțin 
probabil".

„Faptul că două mari puteri 
mondiale dispun de această armă 
(nucleară — n.r.) și că în curînd 
și noi vom dispune de ea, a con
tinuat Eden, obligă să se facă » 
numite reconsiderări în domeniul 
militar... Ne străduim să reeva
luăm necesitățile strategice actu
ale împreună cu aliații noștri și 
în cadrul uniunilor noastre", in 
această ordine de idei, Eden a 
dat asigurări că politica guver
nului englez „se bazează trainic, 
ca și pină acum, pe relații extrem 
de strinse cu Commonwealth-ul, 
cu Statele Unite și cu Europa 
occidentală".

Eden și-a expus apoi părerea 
cu privire la politica Uniunii So
vietice și țărilor de democrație 
populară, amintind între altele de 
lichidarea cultului personalității 
și a urmărilor sale. El a subli
niat năzuința guvernului sovietic 
de a obține îmbunătățirea relații
lor internaționale și și-a exprimat 
speranța că acest lucru „se va 
reflecta tot mai mult în domeniul 
politicii externe" Eden a adăugat 
că preferă așa numita primejdie a 
„concurenței sovietice (adică a 
întrecerii economice — n. r.) pri. 
mejdiei unui război mondial".

După cum a declarat Eden, e- 
voluția evenimentelor permite să 
se tragă concluzia că „primejdia 
unui război In Europa și primej
dia unui război, mondial slăbeș
te" și că .„acționează influențe 
care pot contribui la micșorarea 
încordării". Trecînd la problema 
germană. Eden a expus din nou 
poziția puterilor occidentale care, 
după cum se știe, a dus la un im
pas în rezolvarea acestei proble
me.

Cu acest prilej el a declarat 
că propunerile prezentate anul 
trecut de puterile occidentale la 
conferința de la Geneva a miniș. 
trilor Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri „nu ar fi fost condi

Conferințe
Casa Prieteniei Romîno-Sovie- 

tice A.R.L.U.S. și Comitetul Oră
șenesc U.T.M. București organi
zează miercuri la ora 20, în gră
dina Casei Prieteniei Romîno-So- 
vietice A.R.L.U.S. din str. Batiște 
nr. 16, un simpozion cu tema : 
„Studiem în U.R.S.S.**, vor lua 
cuvîntul; Lucia Simion și Alexan
drina Niculescu, de Ia , Institutul 
Politehnic din Kiev , și Nicolae 
Stancu, de la Institutul pentru 
relații internaționale din Moscova. 
Va rula apoi filmul documentar 
„Universitatea M. V. Lomonosov**

SPECTACOLE
TEATRE: Oparetă (Teatrul de 

vară „I. V. Stalin") 19,30: Casa 
cu trei fete; Evreiesc de Stat 
(grădina de vară din str. Mircea 
Vodă 5) 20 : Hai să ridem ; Tea
trul de Estradă al Sfatului Popu
lar al regiunii București (Arenele 
Libertății) 20,30: Cîntecul Bără
ganului ; Teatrul de Stat Pitești 
(sala teatrului Tineretului) 20,30: 
Paharul cu apă; Teatrul de va
rietăți 20,30: Sofia-București.

CINEMATOGRAFE: Patria, 
București, Gh. Doja. Al. Sahia; 
Roșu și negru ; Magheru, V. 
Alecsandri, înfrățirea între po
poare, Elena Pavel. Doina, Arta, 
G. Coșbuc: Iartă-mă ; Republica. 
Filimon Sîrbu, I. C. Frimu, ă 
Martie, T. Vladimircscu, 23 Au
gust, Libertății: Contele de Mon
te Cristo (seria a Il-a) ; Maxim 
Gorki: Peripețiile bravului soldat 
Sweik ; Timpuri Noi: Sărbătoarea 

portanță, căreia îi este consacrat 
Apelul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

După vizita făcută la Departa
mentul de stat, ambasadorul 
U.R.S.S. a făcut reprezentanților 
presei o declarație în care a ex
pus conținutul Apelului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și a subliniat 
că, după cum se spune în Apel, 
datoria sfîntă a parlamentelor 
tuturor țărilor este luarea unor 
măsuri eficace în vederea încetării 
cursei înarmărilor.

★
Textul Apelului cu privire la 

dezarmare a mai fost înmînat la 
23 îulie ministrului Afacerilor Ex
terne al Italiei. La 24 iulie i s-a 
înmînat ministrului Afacerilor 
Externe al Greciei o scrisoare în 
legătură cu același Apel.

ționate de includerea Germaniei 
unificate în N.A.T.O.1'.

Intrerupîndu-I pe Eden, laburis
tul A. Robens a arătat că datele 
Cărții Albe a Angliei cu privire 
I* propunerile prezentate la Ge
neva, creează cu totul altă im
presie.

Vorbind în continuare despre 
problema experiențelor cu armele 
nucleare. Eden nu s-a declarat de 
acord cu propunerile privind in. 
terzicerea imediată a acestor ex
periențe. El și-a exprimat totuși 
dorința „de a se elabora cea mai 
bună metodă de limitare a aces
tor experiențe și de controlare a 
lor" și a declarat că guvernul 
englez „este gata să examineze 
această problemă Independent de 
un acord cu privire la dezarma
re". Potrivit afirmațiilor lui Eden 
el nu are „Idei preconcepute in 
privința proporțiilor acestei limi
tări. asupra cărora statele ai pu
tea să cadă de acord, neținind 
seama de faptul că ele trebuie să 
fie destul de echitabile pentru 
toate părțile interesate".

In încheiere, Eden a subliniat 
că în ultimii doi ani s-a produs 
o modificare însemnată în pers
pectivele internaționale . „In at
mosfera în care teama de război 
a devenit mai pufin apăsătoare, 
a declarat el. se pot ivi posibili
tăți de a asigura o mai mare în
credere, dc care depinde pacea..."

★

Vorbind în numele opoziției la
buriste deputatul Robens a subli
niat că problema germană poate 
fi rezolvată cei mai repede prin 
încheierea unui păci general eu^ 
ropean de securiiate colectivă și 
prin înfăptuirea dezarmării cu 
controlul corespunzător Anglia, a 
declarat el. trebuie să înceapă 
tratative cu celelalte puteri occi
dentale nentru a aborda într-un 
mod nou această problemă.

Robens a arătat că este de a- 
semenea necesar „ un nou mod 
de a aborda" și politica fată de 
Orientul Apropiat. „Nu trebuie să 
ne gîndim lâ Orientul Apropiat, 
a spus el. ca lâ un fel de pose
siune engleză". După cum a spus 
Robens, ar fi o mare greșală dacă 
s-ar încerca să se acorde ajutor 
economic prin sistemul pactelor 
și alianțelor militare. Vorbitorul 
și-a exprimat părerea că țărilor 
din Orientul Apropiat trebuie să 
li se acorde acest ajutor prin in
termediul O.N U.

Referindu-se la problemele Ex
tremului Orent, Robens a decla
rat că laburiștii sînt ferm convinși 
că Republicii Populare Chi-eze 
trebuie să i se acorde locui ce-i 
revine in Organizația Natiuni'or 
Unite. Robens a cerut guvernului 
englez să insiste „în modo! cel 
mai hotărît" asupra acestui lu
cru.

★
Mai mulți membri ai Camerei 

Comunelor care au luat parte 'a 
dezbaterile asupra prob'emelor 
de politică externă, au salutat 
hotărtrea primului ministru Eden 
de a face în primăvara -inului 
viitor o călătorie la Moscova.

din Moscova șî filmul artistic 
„Lecția vieții".

★
Cu ocazia împlinirii a 100 de 

ani de la nașterea iui Bernard 
Shaw, Institutul Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinăta
tea organizează la Casa Ziariș i- 
lor, în ziua de 27 iulie, ora 19. o 
conferință despre viața și opera 
marelui dramaturg englez pe care 
o va ține W. Siegfried, maestru 
emerit al artei din R.P.R.

Conferința va fi urmată de un 
program artistic.

(Agerpres)

poporului leton. Expoziția indus
triei meșteșugărești indiene. După 
faptă și răsplată, Dans țigănesc. 
Artiștii pădurii ; Lumina. Vasile 
Roaită, Unirea : Contele de Monte 
Cristo (seria J-a) ; Central, 1 Mai: 
Dragoste pierdută; Victoria, Popu
lar, 8 Mai: Amanții din Toledo ; 
Tineretului: Bel Ami; Al. Popov: 
Jan Hus ; Grivița : O sărutare 
furată; Cultural: Un pahar cu 
bere; C. David : Mîine va fi prea 
tîrziu ; Munca : Serenada străzii; 
Carpați: O aventură la castel; 
Miorița: Aii Baba și cei 40 de 
hoți, complectară: N. Grigorescu; 
Moșilor: Chitareie dragostei; Don- 
ca Simo: Accidentul; 1 lie Pinti- 
lie: Maxim Minciună ; M Emi- 
nescu : Vagabondul (seria Hal; 
Volga: Poemul pedagogic; N. 
Bălcescu : Sarea nămîntului; Ol
ga Bancic : Pe răspunderea mea ; 
Aurel Vlaicu: Melodii nemuri
toare.
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