
Pînă la 23 August

In zorii zilei, doi tineri se Intilnesc lingă ftnttnă și, „din intlmplare" pleacă Împreună la 
muncă... Cine sînt ei, cine sînt tovarășii lor, cum muncesc și trăiesc ?

Reportajul din pagina a treia, despre viața și munca tinerilor colectiviști din Căzănești, 
regiunea București, vă poate răspunde la aceste întrebări.
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Brigadieri
la izvoarele

Mergeam spre șantier. Dru
mul pină acolo șerpuiește para
lel cu Jiul. în dreapta și in 
stingă sînt munfi înalți, invă- 
luiți în ceața dimineții. La cîțiva 
pași de sediul Sfatului Popular 
îți apare in față cartierul Ster- 
minos. Este un cvartal de 
blocuri cu 2 etaje, construit in 
anii primului cificinaT.' Locatarii 
acestui bloc sînt mineri, tehni
cieni și ingineri de la Mina U- 
ricani. Mai departe îți apare în 
toată frumusețea panorama nou
lui oraș cu blocuri înalte de par
că ar vrea să se întreacă cu se
mețul Retezat.

îmi stăruie încă în minte cele 
povestite de cîțiva țărani bă- 
trini.

— Nu avem școală, dispen
sar, magazine...

în ultimii patru ani, în Uri- 
cani s-au construit pentru mi
neri 34 blocuri cu peste 500 a- 
partamente, un club, cinemato
graf, citeva cămine pentru ti
nerii necăsătoriți, un bloc-ma- 
gazin in care funcționează și o 
farmacie, și multe alte construc
ții social-cult urate. Un adevărat 
oraș. Are canalizare, conducte 
de apă potabilă adusă tocmai 
de la izvoarele cristaline din 
munți. în oraș funcționează in 
prezent și un staționar medical.

Lucrurile nu s-au oprit aci. 
Inginerul Mihuț, șeful șantieru
lui, mi-a spus:

— Deocamdată mai avem de 
construit 6 blocuri, 4 cămine 
pentru tineri necăsătoriți, pen
tru copiii Uricaniului o școală 
modernă cu 400 locuri, un re
zervor de 500 m.c. pentru apă 
potabilă, 5 puțuri pentru eva
cuarea apei.

VIN BRIGADIERII!

gadieră la polonic ? Halal briga
dieră. tntr-o zi s-a dus la co
mandantul șantierului.

— Tovarășe comandant, stnt 
utemistă. Vă rog... și i-a expli
cai totul.

— Am tnțeles. De mtine vet 
lucra tn brigada I-a. Ești mulțu
mită ?

in prezent Alexandrina lu
crează la săpături. Nu-i meseria 
ei. Totuși se bucură. Pe acest 
loc se va ridica un bloc cu 2 
etaje.

Inginerul-șef i-a adus o bucu
rie :

— Peste puțin timp vei primi 
un aparat de sudură. O să ai 
mult de lucru. O să ctștigi bine. 
Vezi să califici și alte fete.

, *
Pe frații Gangea i-am cuno

scut pe schelele blocului V. An- 
ghel este un tinăr înalt și uscă
țiv. Mînuiește cu pricepere și re
peziciune mistria. Am intrat cu 
el tn vorbă.

— Ești codificat ?
— Stnt profesor.
Am ztmbit. Ztmbea șl un bri

gadier de alături.
— Nu rtdeți I Acesta este 

fratele meu Petru. II învăț zi
dărie. Peste citeva luni va fi 
calificat.

La un alt bloc, o echipă de 
brigadieri trebăluia de zor. Doi 
dintre ei executau lucrări de dul- 
gherie.

— Cum vă cheamă ? am între
bat pe unul.

— Gangea Afrem, dulgher ca
lificat. Arăttnd cu mina spre 
dreapta, adăugă: și Dumitru, 
fratele meu. Adică ucenicul dul
gher.

— Cum, patru...
— ...frați — tml tăie vorba 

Afrem.

Alții aveau altă părere. Ziceau 
că lui Dima nu i-au plăcut șan
tierul, munca, viața de briga
dier. Că el a venit aici doar așa, 
ca la plimbare. Plecarea lui 
Dima a întristat pe unii, dar 
munca brigadierilor a continuat.

A trecut o săptămînă. într-o 
seară, cînd brigadierii ieșiseră 
din sala de mese, au zărit un 
tînăr. Venea' încet pe aleea pie
truită a taberei. S-a oprit și a 
început să privească baracamen- 
tele frumos aliniate, rondourile 
de flori din jur. Brigadierii s-au 
apropiat de el.

— Dima! strigă un brigadier, 
într-adevăr era Dima. Cu pri

virea în pămînt, pășea spre 
grupul ce-i ieșise în întlmpinare. 
Toți i-au cerut socoteală pentru 
fapta sa rușinoasă.

— De ce ai fugit ?
— Nu ți-a plăcut aici ?
— Ne-ai făcut Craiova de rîs.
Dima a roșit pînă în 

urechilor. încet, încet 
capul din pămînt.

— Dacă nu mi-ar fi 
aici nu mai veneam înapoi. Hai 
primiți-mă din nou printre voi.

...Și Dima Gheorghe, flăcăul 
din Bechet, a îmbrăcat d'n nou 
uniforma de brigadier.

virful
ridică

plăcut

EUGEN STRIKBERGER 
corespondentul „Scinteii 

tineretului" pentru regiunea 
Hunedoara

■ Trenul gonea cu viteză. în
vagoane zeci de brigadieri.
Sînt ploeșteni. Unii clntă, alții 
discută aprins despre ceea ce 
vor face pe șantier, ce meserie 
preferă să învețe și multe altele. 
Glmpia Olteniei rămine în urmă, 

renul gonește spre munți de 
parcă ar vrea să-i ia cu asalt. 
Un scrîșnet prelung și roțile în
țepenesc.

— Bumbești — strigă conduc
torul, plin de importanță.

Brigadierii privesc cu luare 
aminte pe fereastră. Trenul se 
pune d'n nou în mișcare. Ur
mează tunete multe săpate în 
miezul muntelui Paring, viaducte 
peste Jiu, la înălțimi amețitoare. 
Sînt construcțiile pe care în 
1948 brigadierii de la Bumbești- 
Livezeni, prin munca lor eroică, 
le-au dăruit țării.

★
într-un colț al vagonului, A- 

lexandrina Bugeac, o fetișcană 
de 18 ani, din comuna Zăvideni, 
regiunea Pitești, își făcea în 
gînd multe planuri. La Sibiu a 
învățat meseria de sudor și a 
plecat la Petroșani auzind că 
acolo este nevoie mare de su

iri. Acum se întreba: Ajung 
„ Petroșani seara. Unde voi 

merge ? Nu cunosc pe nimeni.
Ghicindu-i parcă gindurile, 

cîțiva brigadieri au intrat cu ea 
în vorbă. Și le-a povestit A- 
lexandrina tot necazul. Le-a 
vorb't ca unor frați mai mari.

— Vino cu noi pe șantier, a 
îndemnat-o un brigadier.

A cumpănit bine și apoi s-a 
hotărtt să se facă brigadieră. 
Ajunsă pe șantier, Alexandrina 
a suferit o decepție. în loc să 
primească aparatul de sudat, a 
primit un polonic.

— Eu bucătăreasă ? își zicea 
ea. Altă treabă nu mi-au gă
sit ? Să rtdă toți de mine ? Bri-

★
într-una din zile, pe șantier 

era mare nevoie de balast. Pen
tru a accelera transportul, o 
echipă de brigadieri a fost în
sărcinată cu această treabă. Ba
lastul se aducea din Lupeni. 
Brigadierii au încărcai repede 
autocamionul. în drum spre Uri- 
cani, în cartierul Braia din Lu
peni, șoferul a oprit mașina și 
a intrat într-o casă. Au așteptat 
mult timp brigadierii să vină 
șoferul. între timp pe șantier, 
constructorii așteptau balastul.

Hotărîrea a fost luată. Ioan 
Mecea, unul din brigadieri, își 
suflecă mînecile de la bluză, își 
potrivi boneta pe-o sprinceană 
și trecu la volan; mașina se urni 
din loc. Cu o leacă de transpira
ție și frică au parcurs cei 8 km. 
pe drumul îngust de munte. Nu 
au avut nici pană de motor sau 
cauciuc, nici vreun accident 
spre bucuria lui Mecea, nici 
control... Altfel ar fi ieșit 
scandal.

Trebuie să știți că Mecea 
este șofer, ci lăcătuș. Tocmai 
aceea cearta între el și șofer 

( devenise aprigă.
— Dacă uitaseși să mai vii, 

spunea Mecea înciudat.
Un constructor mai în vîrstă, 

care asista la această scenă, le 
spuse:

— Oaia care nu-i stăpînă pe 
lina ei, o măntncă 
nici tu, Mecea, n-ai 
treabă de ispravă. Altă 
nu mai procedezi așa !

ÎNTOARCEREA LUI

ȘL 
un 
cu

na
fie

lupii. Dar 
făcut o 
dată să

DIMA

a fugitCînd Dima Gheorghe _ , 
din brigadă, plecînd acasă, oa
menii au discutat mult. Uni' 
— mai ales oltenii — ziceau 
despre el că n-a fost băiat rău. 
Muncea cu tragere de inimă.

0
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ri/e la castelu.1 de echilibru 
avansate.

Proletari din toate țările, uniți-vă I

INTERVIU

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2254

Constructorii de la sectorul 
tunel-ieșire al hidrocentralei „V. 
I. Lenin*4 de la Bicaz vor închide 
in betoane pînă la 23 August alte 
7 inele, astfel că numărul inele
lor exterioare de bazp turnate vor 
ajunge la 185 ; fundațiile altor 17 
inele vor fi escavate, urmînd să 
intre în betonare.

Brigăzile conduse de Paul Te~ 
haniuc, Zoltan Bene, Gheorghe 
Crișan și Ludovic Cucinschi și 
altele, care muncesc la cele 24 
de inele ce se află in prezent în 
lucru, obțin cîte 2—3 norme pe 
zi. Acum se lucrează la termina
rea unui important sector al tu
nelului : inelul 31 cu diametrul rfe 
escavare de 23 m., ultimul inel din 
zona 
unde

„pantalonului'' — locul de 
tunelul se bifurcă tn cele 
conducte forțate. Și lucră-

—«o»—
In întîmpinarea
Zilei Minerului**
Minerii din bazinul carbonifer 

Comănești și-au luat angajamen
tul ca în cinstea „Zilei Minerului" 
să extragă peste plan 2.300 tone 
de cărbune. Față de planul la zi, 
angajamentul lor este depășit. 
Pînă la 28 iulie ei au extras 1.300 
tone de cărbune peste plan. Frun
tași în această acțiune sînt mine; 
rii de la Leorda și Galion. Gei 
de la Leorda au dat pînă Ia 28 
iulie peste angajament 168 tone 
de cărbune, iar la Galion 77 tone 
de cărbune. Cele mai frumoase 
succese le-au obținut brigăzile de 
mineri conduse de Dragomir Ca
zan și Nicolae Mutu de la Leorda, 
care intre I și 28 iulie și-au de
pășit planul cu 43 la sută și, res
pectiv, 48 la sută. De asemenea, 
brigada condusă de Nicolae 
Avram de la mina Galion a dat 
pină acum peste plan 18 tone de 
cărbune.

In prezent, 12 brigăzi de mi
neri din bazinul carbonifer Co; 
mănești lucrează în contul anului 
1958, iar 61 de brigăzi in contul 
anului 1957.

——o——
Au terminat 
recoltatul

Cele 27 gospodării agricole 
stat din regiunea Constanța, 
terminat zilele acestea recoltarea. 
Acum, toate forțele din gospodă
riile agricole de stat sint mobili
zate per.tru terminarea în cit mai 
scurt timp și a treierișului, lu
crare executată pînă la 30 iulie 
în proporție de peste 67 la sută. 
G.A.S.-Sarinasuf, rpionul Tulcea, 
a terminat treierișul păioaselor. 
Printre gospodăriile agricole de 
stat cu mari producții de grîu se 
numără și G.A.S.-Pietroiu, raio
nul Fetești, care de pe o parcelă 
de 82 ha. a obținut o producție 
medie de 3.500 kg. de grîu la 
hectar.

★
Zilele acestea, la Băicoi, 

dealurile Ariceștiului s-a ridicat 
o nouă sondă. Este sonda nr. 100, 
care va avea cea mai mare adîn- 
cime din regiune: 4.000 m. Lu
crările pentru noua localizație 
s-au făcut în 20 de zile, în loc de 
35, astfel că forajul sondei a pu
tut fi început cu 15 zile mai de
vreme. Echipele de săpători con
duse de Dumitru Lambra și Nl- 
colae Tomescu și-au depășit nor
mele cu 70—90 la sută, iar echi
pa de turllști condusă de Cons
tantin Lazăr a terminat monta
rea turlei cu 8 zile mai devreme.

Pe baza comenzii geologo-teh- 
nice, brigada lui Pantelimon E- 
năchescu, căreia i-a fost încredin
țată forarea sondei, a început lu
crul. In ziua de 29 iulie, o pu
ternică instalație rominească de 
foraj de mare adinei me a intrat 
în funcțiune.

Sondorii s-au angajat ca pînă 
la 23 August să atingă adinei mea 
de 1.200 m.

Peste miriște aleargă un co
pil. Aleargă vesel sărind

Miercuri 1 august 1956

De curînd la uzinele de ma
șini unelte „Iosif Rangheț“ din 
Arad, a fost terminată o nouă 
mașină de mare productivi
tate, strungul de cojit bare de 
oțel. Strunguri de felul acesta 
au intrat in fabricație in se
rie, ele fiind destinate lamino- 
riștilor de la Hunedoara, Re
șița, Cimpia Turzii ele.

El are o lungime de 18 m. 
și funcționează cu ajutorul u- 

nui motor elec
tric de 40 kw. 

în clișeu: 
maistrul secției 
de montaj ge
neral, Emeric 
Kovacs, făcind 
o ultimă verifi
care strungului.

de 
au

ca un iepure. Trece prin 
lanurile nesecerate încă și oame
nii îl întreabă vrînd să-l oprească: 
„Unde alergi așa sprinten-elule"? 
Dar el nu se oprește și nici nu 
răspunde.- Peste citeva clipe a 
ajuns departe, tocmai pe lotul gos
podăriei colective, unde îl întim- 
pină cu mirare vreo 30 de copii. 
„Uitați, vine „delegatul de ba
toză** ! Ce s-a întîmplat Crețule ?“ 

Crețu nu le răspunde î-nsă nici 
lor pînă nu ajunge în fața in
structoarei. își potrivește crav-ata, 
salută și raportează:

— „Tovarășe instructoare su
perioară. gata !“

Respiră adine și tace, nedume
rit că instructoarea nu se bucură. 
Dimpotrivă, instructoarea, o fe
tișcană cu coade lungi și negre, 
se încruntă și-l întreabă aproape 
răstit:

— „Ce e gata, Crețule ?**.
— „Gata, tovarășe instructoare, 

treierăm. Colectiviștii mai au 
puțin și termină. Urmăm noi la 
rînd — răspunde pionierul cu 
misiunea de „delegat de batoză".

Instructoarea zîmbește.
— „Treierăm ! treierăm ! striga 

în cor copiii, lămurind și pe acei 
care-1 întrebaseră pe Crețu de ce 
fuge.

Copiii se string nerăbdători în 
jurul instructoarei și încep rugă
mințile :

— Tovarășe instructoare, dați-mi 
mie sarcina de mecanic 1

— Ba mie, tovarășe instruc
toare, că mă pricep. Nenea trac- 
toristu’ mi-e prieten și odată m-a

Actualitatea sovietică
Tractor sau centrală electrică mobilă
La uzina de tractoare din Celeabinsk (Ural) a fost creat 

un nou tractor de 250 C.P. — „S-80“. Lungimea lui este de șase 
metri, iar înălțimea de trei metri. în construcția lui 
seama de cele mai noi realizări ale construcției de 
din țară și străinătate.

în primul rind, pe tractor este instalat un motor, 
pe baza unui motor Diesel de 300 C.P. Este unul

Prima centrală 
electrică solară

s-a ținui 
tractoare

construit 
l,. ____ ___  _____ _____ _ _______ _ ___  __ _ din mo
toarele Diesel cele mai economice, avind un consum specific 
de combustibil de ISO g. pentru fiecare C.P. pe oră. Tractorul 
are transmisie Diesel electrică.

Domeniul de folosire a noii mașini este extrem de vast. 
Ea va putea lucra la diferite săpături de pămint cu utilaje 
suspendate și remorcate — buldozere, săpătoare de șanțuri, , ..- ... ------- s—• ga

fi
screpere cu o capacitate de 15 m3 și cu alte mecanisme, > 
poate fi folosită ca centrală electrică mobilă. Puterea ei va 
suficientă pentru iluminatul unei așezări cu 300 de case.

Karina
Acestea s-au pe

trecut acum 23 de 
ani. In marea Ciu- 
cotca s-a scufun
dat spărgătorul de 
gheața Celiuskin", 
prins între ghe
țuri.

In acele zile, oa
menii sovietici ur
măreau cu înfri
gurare in ziare ști
rile desore desfă
șurarea operațiilor 
de salvare. Pe toți 
ii frămintă insă în
trebarea : cum se 
simte Karina ?

Cine este Kari
na ? lată o însem
nare din Jurna
lul de bord al na
vei „Celiuskin": „La 
31 august 1933, la 
orele 5,30 in Marea 
Kara, soților Va
silev care au por
nit spre Vranghel, 
li s-a născut un co
pil. Fetiței i s-a dat 
numele de Karina".

a devenit geolog
Firește, In cinstea 
mării Kara...

Multe zile și 
nopți au durat 
pregătirile de eva
cuare a celor de pe 
„Celiuskin". Și iată 
că în cele din ur
mă avionul a ate
rizat pe banchiza 
în derivă.

Chiar în 
cursă Karina 
transportată 

continent.
Ce a devenit Ka

rina ? In prezent 
ea trăiește |a Le
ningrad. Zilele a- 
cesfea 
mare 
trecut 
dii la
Mai deunăzi Karina 
a dat cu succes 
examenele de stat.

— Sinf geolog 
— rostește ea cu 
mîndrie — in cu
rînd voi pleca cu o

prima 
a fost

pe

ea are o 
bucurie. Au 
anii de stu- 
universitate.

luat cu el pe tractor pînă 
Vînju-Mare.

împreună cu comandanții 
detașamente, instructoarea hotă
răște misiunea fiecăruia în timpul 
treierișului. Deși vremea e scurtă, 
fiecare sarcină se stabilește cu 
chibzuință. E vorba doar de o 
muncă importantă.

La arie, pionierii s-au oprit în 
fața unui stog. Lingă stog o tă
bliță îi identifică proprietatea : 
„Griul pionierilor". Oamenii rid : 
„Măi, măi ce de grîu aveți 1 Cîți 
sînteți voi de mulți într-o jumă
tate de ceas il faceți și pline".

Intr-adevăr, stogul nu e prea 
mare, dar pionierii sint mindri. 
In el sint mii și mii de spice 
strînse cu mîinile lor de pe tot 
întinsul cîmpului.

— Inoepem, tovarășe instruc
toare ?

Pionierii Gheorghe Vlăduț 
Virgil Dobreanu au 
„batozar" și s-au urcat 
batoză făcind cu mina celor 
jos. „Mecanicul", pionierul Ion 
Buzatu a început de mult să-I is
codească pe „nenea tractoristul", 
că, mă rog, ce-ar face motorul 
„dacă ai trage de colo", sau „dacă 
n-ar avea apă ce s-ar întimplă cu 
carburatorul" ?

Ultimul snop al 
trezește pionierilor 
rie. In sfîrșit, e 
treiere.

— Ce vrednicie, 
se veselesc colectiviștii ajutîndu-i. 
tși o clipă mai ttrziu stogul cu 
numele de „Griul pionierilor" e 
transformat în boabe de aur. Aur 
curat.

sarcina 
sus

de

și 
de 
pe 
de

colectiviștilor 
o mare bucu
ri ridul lor să

doamne 1

★
...A doua zî, deși sînt în va

canță, pionierii din Bălacița 
venit la școală. Eî fac parte din 
„tabăra de curte“ și fiecare zi 
trebuie trăită pionîerește. Unii 
dintre ei au fost trimiși în anii 
trecufi în tabere centrale, la mare 
sau la munte. Alții se află acolo 
chiar în aceste zile. Majoritatea 
pionierilor au rămas însă în satul 
lor. în împrejurimile Bălăcitei nu 
sînt nici munți, nici lacuri și nici 
vreun loc renumit. Ce să facă 
atunci, aici, de exemplu „geolo
gii** sau „istoricii*4 ?

La prima vedere împrejurimile 
Bălăciței nu prezintă într-adevâr 
vreun interes deosebii pentru isto
rici. O așezare obișnuită în raio
nul Vînju-Mare, înconjurată de 
citeva dealuri mărunte. Micii „cer- 
cetători** au observat însă în 
timpul unei excursii o dungă ne
întreruptă de ridicături de pămînt 
care străbate cîmpul pînă departe. 
Intr-o altă excursie, ceva mai 
lungă, dunga aceasta care nu 
părea să aibă sfîrșit a creat pio
nierilor material sigur pentru în
ceperea cercetărilor. „Cum se 
numește locul acesta? Are oare 
dunga de pămînt vreun nume“?. 
Are. Oamenii îi spun „Brîul de 
brazdă**. Pionierul Nicolae Frun- 
telată (unul dintre copiii care ci
tesc mult față de vîrsta lor) a 
adus într-o zi o veste îmbucură
toare :

— Brîului de brazdă i se mai 
spune și „Brîul lui Traian**.

— De unde ai aflat ? l-au între
bat colegii săi.

— De la tovarășul învățător 
Bora. Mi-a spus că e un loc isto- 

(Continuare în pag. 2-a)

americani

expediție In Kirghi
zia.

Intr-adevăr, Ka
rina nu poate ședea 
locului. Ea a și fă
cut parte din două 
expediții, fără a 
mai pune la soco
teală aceea de pe 
„Celiuskin". Acum 
ea este nerăbdătoa
re să exploreze 
locuri noi...

„Polul

Oglinzile vor forma un uriaș 
cerc cu un diametru de aproape 
un kilometru. In centrul cer
cului se va construi un turn 
înalt de 40 m., pe care se va 
rezema un cazan de abur ro
tativ, a cărui apă va fi încăl
zită pînă la fierbere de ener
gia solară, ridicînd presiunea 
aburului la 30 de atmosfere. 
De la cazan, aburul va fi debi
tat prin țevi la turbina de 
1.200 kw.

Turnul va fi înconjurat de 
23 de căi circulare cu șine, pe 
care 23 de trenuri automate 
vor transporta pe platforme 
speciale 1.293 oglinzi de mari 
dimensiuni.

Centrala va funcționa astfel: 
Răsare soarele. Razele lui sînt 
captate de celule fotoelectrice 
care declanșează releele auto
mate, iar acestea mențin oglin
zile îndreptate spre soare.

Prima centrală electrică so
lară de tip industrial urmează 
să fie construită în Armenia 
între străvechiul Ecimiadzin și 
Octomberian, lingă lacul ' Ai- 
gherlici.

6“
comunică...
Nord

căldurilor, la stațiunea in de-Odată cu venirea _ , . , . ...
rivă „Polul Nord-6", zăpada a început să se to
pească rapid. Pretutindeni s-au format mici lacuri. 
Apa a început să se acumuleze repede in depre
siuni. Ambulatoriul, laboratorul medical locuința 
șefului stațiunii și terenul din centrul taberei au 
fost inundate. Apa amenința să inunde depozitul 
tehnic și încărcăturile stocate lingă el. Pentru eva
cuarea apei a fost necesar să se perforeze ghiața. 
Cu prețul unor mari eforturt inundația a fost stă
vilită.

Autovehiculul
miniatura

Cînd această mașină minuscu
lă cu trei roți circulă pe stră
zile Moscovei, nici un vehicul 
nu îi ia înainte. Șoferii de auto
mobile parcă uită dintr-o dată 
că erau grăbiți și se aliniază 
după autovehiculul miniatură, 
privindu-l cu curiozitate din 
toate părțile. Dar chiar dacă ci
neva ar încerca să-l întreacă, 
se va dovedi că acest lucru nu 
este atît de ușor cum s-ar pă
rea : autovehiculul miniatură 
poate dezvolta o viteză de 90 km 
pe oră!

Acest vehicul original, econo
mic și de o construcție foarte 
simplă a fost conceput și reali
zat de inginerul constructor 
L. I. Lis, în colaborare cu fiul 
său, student la o școală tehnică 
industrială din Moscova.

Autovehiculul miniatură cîn- 
tărește puțin mai mult decît o 
motocicletă — 170 kg. Caroseria 
elegantă aerodinamică a vehicu
lului este executată din scînduri 
și căptușită la exterior cu pla
caj. Autovehiculul miniatură nu 
depășește ca înălțime roata u-

de la școala me- 
din Chișinău, res- 
cercului tinerilor 
istorici studiază

K. Rusu 
die nr. 12 
ponsabilul 
cercetători 
ultimele descoperiri arheo
logice.

nul autoturism obișnuit, tn 
schimb insă, lățimea lui este e- 
gală cu cea a turismului de tip 
„Pobeda" — 120 cm. Roțile s'int 
așezate ingenios: două roți 
înainte și una — roata cu vo
lan — in spate.

fn țață, pe un cadru dintr-o 
țeavă de canalizare obișnuită, 
este instalat un motor de tipul 
folosit la motocicleta „IJ-49“. 
Cilindrul descoperit al motoru
lui este bine răcit cu aer care 
circulă in contracurent, deose- 
bindu-se de majoritatea con
strucțiilor din străinătate, unde 
se instalează ventilatoare, dis
pozitive complicate de răcire 
forțată. Una din roțile din față 
este îmbinată printr-o trans
misie cu lanț de motor, ea 
fiind roata antrenoare.

Oriunde s-ar opri autovehi
culul tn miniatură, el este ime
diat înconjurat de mulțime. Se 
manifestă un uriaș interes față 
de acest autovehicul m'nuscul.

P atru tineri americani au 
* pornit să „descopere** 

Romînia. Ei cutreieră lumea 
conștienți că nu vor întilni în 
drumul lor continente sau ți
nuturi pe care harta planetei 
noastre- nu le consemnează 
încă. Tainele pe care vor să le 
dezlege, descoperirile pe care 
vor să le facă, sînt de o cu 
totul altă natură. Cei patru 
tineri americani vor să vadă 
cu proprii lor ochi lumea so
cialistă. Și au poposit în Ro- 
mînîa. Așa au început „desco
peririle".

O convorbire cu unii ameri
cani nu-i deloc ușoară. Răs
punsurile la întrebări sînt cal
culate, de multe ori laconice, 
evitînd afirmațiile ce ar putea 
într-un fel pune la îndoiala 
— peste ocean — „loialitatea" 
autorului lor. Mă gîndeam la 
aceasta în timp ce II ascultam 
vorbind pe Barry Farrell, as's- 
tent la Universitatea Yale. Tî- 
nărul nostru interlocutor spu
ne că el și prietenii săi sînt 
impresionați plăcut de felul în 
care au fost tratați. „Pînă 
acum mi-a plăcut ceea ce am 
avut posibilitatea să văd". Și 
cu prudență a adăugat: „In 
2-3 zile e greu să-ți formezi o 
opinie care să fie pusă pe hîr- 
tie. Sper că mult mai mulți a- 
mericani vor obține în viitor 
vize spre a cunoaște atracțiile 
turistice ale Romîniei. Altora 
Ie voi sugera să stea mai mult 
pentru a putea vorbi cu oame
nii și înțelege cu adevărat 
ceea ce este Romînia de azi".

Farrell ne vorbește despre 
interesul arătat în S.U.A. noi
lor realități din răsăritul Eu
ropei. Dacă Europa occidentală 
este cunoscută, nu același lu
cru se întimplă și cu cea es
tică. „Este firească de aceea 
dorința de a vedea țări care 
din diferite motive n-au putut 
fi vizitate înainte" — ne spu
ne el

Intervine Charles P. Lord, 
student din New-York: „După 
Geneva, contactul est-vest în 
viața studențească este ușurat. 
Faptul că studenții din Chica
go se vor duce la Moscova să 
studieze este o dovadă a pers- 
pectivelor existente pentru a- 
semenea contacte în viitor. 
Faptul că noi am venit în Ro. 
mînia este un indiciu al posi
bilității dezvoltării contactelor 
personale. Formele de realiza
re a acestor contacte sînt mul
tiple".

Timpul se scurge repede iar 
oaspeții mai au de făcut vizi
te în București. A sosit mo- 
mentul despărțirii. Farrell îmi 
spune : „Sper că studenții ro- 
mîni vor căuta să afle cit mai 
multe despre S.U.A. Studenții 
americani vor face același lu
cru, în ceea ce privește Romî
nia, în măsura în care posibi
litățile le vor permite".

Patru tineri americani au 
venit să „descopere" Rominia 
de azi. Nu știm în ce măsură 
au realizat. Important este 
insă faptul în sine.

EDGARD OBERST



INIȚIATIVĂ Cu dalta 
ți ciocanul 5?Operativitate" • ••

S

Inovatorul

TI NEREASCĂ Intre timp a venit și tov. Fio-

Ce gîndurl îți poate trezi o sim
plă mașină de cusut, de ale cărei 
foloase se servesc miiioane de oa
meni și care a intrat de mult in 
obișnuința cotidiană ? Să vedem 
Un om practic se va gindi desi
gur că inventatorul ei a ușurat 
foarte mult munca oamenilor și 
îi va fi in gînd recunoscător. Un 
băiat tînăr, îndrăgostit, va mul
țumi mașinii de cusut că a. aju
tat-o pe prietena lui, să-și coasă o 
rochie frumoasă, care o prinde 
bine. Un altul... Dar să nu ne de
părtăm prea mult. Tot mașina de 
cusut a făcut ca în mintea scor
monitoare a inginerului utemist 
Eugen Toma de la uzinele „1 Mai" 
din Ploești să se nască o idee va
loroasă...

La trolille transportabile, cablul 
— fără nici un dispozitiv — se 
așeza In tobă in mod dezordonat. 
Din această cauză cablul se su
prapunea, se rupea uneori dato
rită înțepenirii și — ceea ce era 
mai grav — ducea la accidente. 
Dacă muncitorul care urmărea a- 
șezarea cablului intervenea cu 
ranga, pericolul era foarte mare 
Cititorii se vor întreba desigur ce 
legătură există intre așezarea ca
blului pe trolii transportabile șl 
o mașină de cusut. Totuși legă
tura există. Dar să-l lăsăm pe tov. 
Eugen Toma să ne vorbească :

„Mașina de cusut are un dispo
zitiv de depănat ața pe suveică 
extrem de simplu. Mi-e cunoscut 
încă din copilărie, cînd nici nu vi
sam să ajung inginer și să lucrez 
într-o astfel de uzină... Urmărind 
mai atent așezarea cablului pe 
trolii mi-a venit deodată ideea 
folosirii acestui dispozitiv și în 
munca noastră... După două săp- 
tămlni de căutări, ajutat de mulți 
tovarăși din jurul meu, am pre
zentat propunerea..."

Tov. Eugen Toma este zgîrcit 
Ia vorbă. Prea multe n-am mai 
putut afla de la el. Tovarășii din 
jur vorbesc cu dragoste despre 
tinărul inginer. Propunerea lui a 
luat premiul II la un concurs de 
inovații. De curînd a făcut o 
nouă inovație : un clește 
electrod.

Inovatorul Eugen Toma 
responsabilul cu problemele
ducției și calificării în comitetul 
U.T.M. pe uzină. Multe propuneri 
de raționalizări, de activizare a 
brigăzilor și posturilor utemiste 
de control au pornit de la el.

Plin de inițiativă, întotdeauna 
prezent în munca clocotitoare a 
uzinei și a tineretului ei, tov. 
Toma e iubit de tineri, cuvîntul 
lui e ascultat cu interes, sfaturile 
sale sînt urmate. N-a terminat de 
mulți ani facultatea, și totuși este 
inginer-șef adjunct al secției ca- 
zangerie și a fost ales deputat în 
sfatul popular al orașului Ploești.

Utemistul Eugen Toma e un om 
deosebit ? , Poate. Dar ca el au 
crescut mii de tineri în anii regi
mului nostru. Și dacă vizitezi uzi
nele „1 Mai" Ploești. dacă cu
noști tineretul uzinei, pleci cu 
convingerea că asemenea ute- 
mistului Eugen Toma. uzina are 
mulți tineri cu care se poate mîn- 
dri.

Hotărîre 
ți perseverență

Inițiativa a pornit din secția 
mecanică 2. De la cine anume ? 
Da, este interesant de știut, dar 
nu este totul. Căci ar fi reușit 
Octavian Lazăr, secretarul orga
nizației U.T M. a schimbului I, 
să mobilizeze aproape 60 ti-neri 
fără ajutorul utemiștilor din sec
ție ?

Sînteți desigur curioși să aflați 
despre ce inițiativă este vorba, ce 
acțiuni au întreprins acești ute
miști. Aveți puțină răbdare.

★
„1 Mai"
mare de 

știți și voi,

este
pro-

La uzinele 
un număr 
Și după cite 
foarte mulți dintre ei sînt munci
tori harnici, cu dragoste pentru 
meseria pe care o profesează. Nu 
sînt lipsiți nici de inițiativă.

Cum e șl firesc, organizația îi 
îndrumă. îi mobilizează, se preo
cupă de munca lor în producție. 
Educația tinerilor se face în pri
mul rind prin muncă. Acesta e un 
lucru unanim recunoscut. Dar nu 
este totul. Tinerețea își cere drep
turile ei. După orele de producție 
tinerii sînt dornici să se distreze, 
să citească, să danseze, să facă 
sport. Și nu s-ar putea spune că 
organizația U.T.M. nu i-a spri
jinit pe tineri și în această di
recție. Unii dintre ei sînt membri 
ai orchestrei uzinei, alții în echi
pa de dansuri, iar o parte sînt 
antrenați la Spartachiada de va
ră a tineretului. Numeroși sînt 
și tinerii care se pregătesc pen-

muncesc 
tineri, 
mulți,

Caietul de practică

Ca și tn anii trecuți. uzi
nele me'aiurgice „Uni
rea" d‘n Cluj găzduiesc 

la practică studenții din anul 
I al Institutului politehnic din 
localitate. Sint la număr a- 
proape patruzeci. Majoritatea 
au călcat pentru prima dată 
pragul unei asemenea uzine. 
Aici au posibilități largi pen
tru complectarea și însușirea 
cunoștințelor necesare unui 
student din anul 1 pentru a 
străbate calea spre inginerie.

Cei aproape patruzeci de 
studenți fac practică In sec
ția de turnatorie. Timp prea 
mult pentru cunoașterea mai 
amănunțită a procesului de 
producție nu au. S-a impus 
deci, in primul rind. necesita
tea organizării chibzuite a 
practicii studenților. Pornind 
de la acest principiu, conduce
rea uzinei și a institutului au 
luat din timp măsurile nece
sare pentru organizarea și des
fășurarea practicii tn producție 
a studenților. încă din prima 
zi, studenții au fost repartizați 
pe grupe pe lingă muncito
rii și maiștrii cei mai buni. Li 
s-a vorbit la început despre 
profilul uzinei, despre drumul 
pe care uzina l-a parcurs de 
la potcoavele produse de firma 
„Corvinus" și oină la compli
catele războaie automate de țe
sut și alte mașini textile mo
derne pe care le produce as
tăzi fabrica „Unirea".

Studenților nu le-a trebuit 
mult timp să se familiarizeze 
cu oamenii, cu uzina. Au înce
put să lucreze alături de mun
citori. să-i a iute In efectuarea 
anumitor lucrări și mai ales să 
învețe de la ei. Si cite nu sînt 
de învățat tntr-o turnătorie I 
Procese tehnologice, denumiri 
uzuale populare ale diferitelor 
mașini, scule sau operații de 
lucru etc. Toate acestea studen
tul este obligat să șl le noteze 
tn fiecare zi tn caietul de 
practică.

Mulți studenți au luat parte 
fi la elaborarea șarjelor, la 
pregătirea formelor pentru tur
nare. Desigur că tn caietele 
lor de practică studenții au 
descris lucrările oe care le-au 
făcut, au schilat mașinile șl 
sculele cu care au lucrat.

Răsfoind aceste caiete. în 
general, poți trage multe con
cluzii asupra practicii în pro
ducție a studenților, lată, de 
pildă, caietele studenților Aurel 
Pangratiu șt Gheorghe Popa, 
însemnările făcute stnt la zi, 
îngrijite. Schițele sculelor și 
mașinilor stnt r.orecte. ceea ce 
înseamnă că le tnțeleg și le 
cunosc. Oare toate cele scrise 
tn caietele de practică ale a- 
cestor studenți stnt cunoștințe 
căpătate numai la cursurile de 
la facultate ? Nicidecum. Stu
dentul Pangratiu, de pildă, 
spune că zilnic. înainte de a-și 
redacta însemnările, se consul
tă cu muncitorii, cu maiștrii 
sau inginerii din secție, con-

tru a cuceri insigna „Iubiți car
tea". E drept, în această privin
ță se mai lovesc de unele greu
tăți : cârtite indicate pentru con
curs sint extrem de puține in 
comparație cu cei care le solicită: 
aceasta îi obligă insă pe cei ce 
le posedă să le citească cît mai 
repede pentru a putea fi date mai 
departe.

Si totuși, unii tineri de la mo 
canică 2 erâu nemulțumiți. Poate 
în uzină să fi fost și 
deocamdată noi am 
nemulțumirea tinerilor 
ceasta " 
un cor 
aceasta 
ori ca 
dar nu

Nimeni cred că n-ar susține că 
e ușor să întreprinzi o asemenea 
acțiune. Dar ulemiștii de la sec
ția mecanică 2 știu bine un lu
cru: cînd perseverezi, cind acționezi 
cu hoiărire e imposibil să nu reu
șești. In această privință ei a- 
veau propria lor experiență. Pină 
la alegerile organelor U.T.M.. din 
primăvara acestui an, pentru 
multi dintre utemiștii secției via
ta organizației era lipsită de in
teres. Biroul ales, în frunte cu 
Octavian Lazăr, a pornit însă cu 
hotărîre la îndreptarea situației. 
Un program artistic bine alcătuit 
ar constitui o manifestare tine
rească ? Atunci, hai să.l organi
zăm. Si Constantin Aurel, res
ponsabilul cu munca culturală în 
biroul organizației de secție, a 
început să acționeze. Din secția 
lor un singur utemist făcea parte 
din orchestra uzinei: Sandu 
Gheorghe. „Ce-ar fi să încercăm 
să facem o orchestră a secției?" 
A fost suficient ca propunerea lui 
Sandu să fie adusă la cunoștința 
utemiștilor și noile „talente" au 
început să apară. Montatorul Gh. 
Andrei cîntă la acordeon, Cons
tantin Aurel la mandolină, alți 4 
la muzicuță, și orchestra s-a for
mat

Puțini erau și tinerii care par
ticipau la activitatea sportivă. A- 
cum în secție situația s-a schim
bat : cele 2 echipe, una de fot
bal și alta de volei, sînt 
ciente pentru cuprinderea 
lor înscriși, 
meciuri 
le din 
Scăioși 
învinși, 
fost frămîntați toți tinerii

■ secție și acum ei vor să-și ia re
vanșa.

Să nu credeți că biroului 
organizației de secție i-a fost 
ușor să mobilizeze tinerii la toa
te aceste 
cu mult 
re și s-a

Acum.
perseverenței lor, există și un cor 
al uzinei.

alții. dar 
cunoscul 

de la a 
nu există 
întrebarea

secție. „De ce 
al uzinei" ? La
tinerii au primit adese- 

răspuns: „s-a încercat, 
se poate, e greu."

insufi- 
tineri- 

două 
echipe-

La cele
susținute cu 
comunele Pucheni și 

fotbaliștii secției au fost 
De această nereușită au 

din

acțiuni. S-a muncit însă 
suflet, cu multă hotărî- 
reușit,
datorită inițiativei și

al- 
de

în
de

sultă literatură de specialitate 
pe care biblioteca uzinei le-o 
pune la tndemină. Asemenea 
consultări îl ajută să-și verifi
ce cunoștințele căpătate la 
cursuri și să și le complecteze. 
Așa se explică faptul că stu
denții Pangratiu. Popa și 
ții tși întocmesc caietele 
practică cu chibzuință,

Sint insă și studenți care 
tocmesc superficial caietele
practică. Ei nu analizează z 
științific procesul de producție x 
a pieselor, descrierea mași- > 
nilor și sculelor o fac su- \ 
mară și ctteodală greșită, nai- x 
vă. E cazul, de exemplu,să-l a- » 
mințim pe studentul Victor An- \ 
tonescu. Acesta nu este unul j 
dintre studenții slabi la învăță. \ 
tură, dimpotrivă, unul dintre \ 
cei mai buni studenți. Totuși, j 
tn caietul său de practică sint \ 
multe erori, limbajul pe \ 
care-l folosește nu este cel mai x 
potrivit pentru exprimarea pro. \ 
ceselor tehnologice. Cum se x 
explică că tocmai «n aseme- \ 
nea student, mult apreciat tn x 
timpul cursurilor, să-și întoc- \ 
mească caietul de practică atit ș, 
de slab ? Se pare că Antones- K 
cu privește cu oarecare superfi- \ 
cialitate practica tn producție, x

Tn dimineața zilei etnd i ă 
s-a înapoiat caietul, inginerul A 
Moraru a făcut diferite apre- o 
cieri asupra felului cum au fost z 
întocmite pină atunci caietele Q 
de practică. Pe Antonescu t-a A 
criticat. Studentul s-a simțit o 
jignit, exprimlndu-și părerea Q 
că inginerul Moraru e prea exi- A 
gent și că ar putea fi mai in- J 
găduitor cu lipsurile lor. Stu- 0 
dențli ceilalți veniți la practică (? 
tT apreciază mult pe inginerul \ 
Moraru și nu stnt de loc ne- A 
mulțumiți de exigența lui. i

Cînd unul dintre studenți nu x 
înțelege un lucru oarecare, in- i 
ginerul Moraru i-l explică a- \ 
mănunțit. Unora le-a tmpru- 
mutat chiar și cărțt tehnice din 6 
biblioteca sa personală des- v 
pre utilajele și procesele tehno- \ 
logice din turnătorii. Uneori le - 
vorbește despre viața sa de (/ 
student din Uniunea Sovietică, O 
despre felul cum s-a pregătit v 
el. Le-a arătat de asemenea. \ 
că tn practică nu te poți bizui A 
numai pe cele învățate tn fa- <2 
cu/tate. ci trebuie să știi să v 
îmbini aceste cunoștințe cu x 
practica. o

Tn general, majoritatea stu- v 
dențltor aflați tn practică la x 
„Unirea" tnțeleg acest lucru, x 
și dovedesc această înțelegere J 
prin activitatea lor zilnică. ?

MARIN OPREA 
corespondentul „Scînteil 
tineretului" pentru re

giunea Cluj

M. VIDRAȘCU 
L. FIC1U

II cunoașteți pe tov. Marin Du- ________ _ ___
mitra, activist U.T.M. din Plo- rica Nicolae. I-a spus despre ce 
ești ? Nu ? Tovarășul Marin mun- este vorba și i-a prezentat lista 
cește la Comitetul orășenesc'cu tinerii ce urmau să fie supuși 
U.T.M.-Ploești. El este unul din
tre acei care folosesc metode 
„originale" in muncă. Mai ales 
in confirmarea de membri 
U.T.M. Se „orientează" 
rativ și „rezolvă" totul.

*
Trecuseră mai bine de 

săptămîni de la inceputul 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
lipsuri în problema creșterii rîn- 
duriior organizației. Tov. Popa 
— secretar al comitetului oră
șenesc U.T.M. — s-a gîndit că 
este nevoie să se intensifice 
activitatea în această privin
ță. „Unul dintre cei mai in
dicați să se ocupe de această pro
blemă — și-a spus tov. Popa - 
ar fi tov Marin. Este un activist 
descurcăreț..." Și l-a chemat 
acesta tn biroul său.

— Tovarășe Marin, mergi 
organizațiile de bază și 
neri pentru confirmare 
oră-două ținem ședință 
și 'nu avem ce confirma.

— Se face tovarășe
Intr-o oră...

Foarte grăbit, instructorul co
mitetului orășenesc s-a îndreptat 
către autobus. II frămîntau glo
durile... „Unde să mă duc oare? 
La uzinele „1 Mai" ? E cam greu. 
Tinerii sînt în producție. Nu este 
anunțat nici comitetul organiza
ției de bază U.T.M. să pregăteas
că adunarea generală. Să merg 
la C.F.R.-Triaj ? Timpul este 
scurt, pînă acolo este prea depar- 

~ Ce-ar fi dacă... (Ideea 
i-a venit pe neaștep-

ope-

două 
lunii, 
avea

pe

în 
ti- 
o 

de b rou 
Așa că... 
secretar.

aduci
Peste

te... Dar... 
salvatoare . r .......
late). Da, așa fac... Mă duc la 
Școala nr. 22 mixtă. Este mai a- 
proape și pot aranja mai ușor 
treburile. Așa cum a spus tova
rășul secretar..."

Dar, ghinion 1 Ajuns Ia școa
lă, tovarășul Marin a aflat că ele
vii sînt în examene, iar tov. Fio- 
rica Nicolae, instructoare supe
rioară de pionieri, învoită. Să 
meargă Intr-altă parte — era 
prea tlrziu. Să organizeze adu
narea generală fără instructoarea 
superioară — nu mergea. Pînă 
una alta, cu permisiunea conduce
rii școlii, și-a întocmit — după 
cataloage — o listă cu toți pio
nierii născuți în anul 1942. Avea, 
nu avea 14 ani, îl trecea pe listă.

discuției adunării generale.,
— Tovarășe Marin, dar noi 

vem In plan adunarea generală 
abia pentru luni. Și apoi doar 
trei tineri sint pregătiți pentru a 
fi' confirmați...

— Tovarășă — i-a tăjpt-o scurt, 
activistul — adunarea se ține azi 
și confirmăm 12 tineri. Sint cei de 
pe iistă. Dumneata le întoc
mești materialul și, într-o oră cel 
mult, trebuie să fiu cu ei la co
mitetul orășenesc.

— Dar nu se poate, elevii sînt 
în examene...

— Dumneata convoci imediat a- 
dunarea generală I De unde ohi- 
C.eiul 
mite

„Agerpres11 transmite...
* Marți dimineața a părăsit 

Capitala pleetnd cu avionul spre 
Tokio o delegație a Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii 
din R.P.R., care va participa la 
cea de a doua Conferință Mon
dială împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen.

Pe plaja mării...

de a discuta sarcinile pri
de sus ?
Dar Mioara Dragomir. Eu- 

, Margareta Bada- 
nu au încă 14 ani împliniți.

gen Hramer, 
lian r_- r.: •- 
Tovarășul Onoiu nu este încă pre
gătit. încălcăm instrucțiunile...

— Tovarășă Nicolae, sarci-na-i 
sarcină.

Dacă a văzut că nu are înco
tro. instructoarea superioară a în
ceput să stringă utemiștii care 
erau în școală. Abia a reușit să 
aibă numărul corespunzător. Și, 
într-o oră, 12 tineri au fost con
firmați ca utemiști, iar imediat 
după ședință, tovarășul Marin îi 
însoțea către sediul Comitetului 
orășenesc U.T.M. Ploești.

La comitetul orășenesc U.T.M., 
lucrurile s-au petrecut cam tot 
așa. Altfel nu se poate explica 
cum tovarășul Popa care a con
dus ședința biroului orășenesc, nu 
a știut că unii dintre tineri nu 
aveau 14 ani împliniți, iar cei 12 
tineri — după cum se vedea pe 
adeziuni 
de adunarea generală 
o oră Înainte.

Nu știm cit a durat ședința bi
roului comitetului orășenesc UT.M. 
pentru confirmarea celor 12 ute
miști, dar știm precis că ana
liza a fost lipsită de seriozitate 
și că. procedîndu-se astfel, s-au 
încălcat instrucțiunile CC. al 
U.T.M. în această privință.

Așteptăm ca biroul Comitetu
lui regional U.T.M. Ploești să 
analizeze această problemă și 
să-și spună cuvîntul.

CH. I. GHEORGHE

■A- Pictorul grafician E. A. Ki
brik. membru corespondent al 
Academiei de Artă a U.R.S.S. și 
E. A. Svengorodska, director al 
sălilor de expoziții de pe lingă 
Academia de Artă a U.R.S.S., 
care au participat la organizarea 
și deschiderea Expoziției de artă 
plastică sovietică, s-au întîlnit 
luni dimineața, la sala Dalies, cu 
ziariști, artiști plastici șl critici 
de artă din Capitală.

* In zilele de luni șl marți, in
dustriașul american dl. John Bris- 
lan O'Connor și persoanele care 
il însoțesc, in vizita pe care o 
face în țara noastră la invitația 
Ministerului Comerțului Exterior, 
au vizitat uzinele „23 August", 
uzinele „Republica", Parcul de 
cultură și sport „23 August".

Marți după amiază oaspeții a- 
mericani au făcut o plimbare prin 
împrejurimile Capitalei vizitind 
intre altele Snagovul.

fuseseră confirmați
cu

★ Marți 31 iulie, industriașul 
american John Brislan O’Connor, 
reprczentînd grupul „Dreser In- 
dustries" din S.U.A., a fost primit 
de către Al Birlădeanu vice-pre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri.

La întrevedere au asistat Mar
cel Popescu, ministrul Comerțului 
Exterior și Mihai Petri, locțiitor 
al ministrului.

Discuțiile purtate cu această 
ocazie s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială.

I

Artiștif plastici amatori se pregătesc pentru expoziția repu
blicană de artă decorativă. Printre artiștii plastici amatori 
care vor participa la expozițiesint și Andraș Bakor, învățător 
pensionar din Tușnad-Băi și Vilmoș Gali, tîmplar din Miercurea 
Ciuc.

lată-l hi fotografie pe Vilmoș Gali care în orele lui libere se 
ocupă cu sculptura in lemn a unor motive de artă populară 
secuiască.

Pescarii amatori au prins o zi bună. Foto D. F. DUMITRU

6 milioane de cărămizi 
și multe altele

-ați întrebat vreodată cîtă 
gheată este necesară 
unui oraș ca Bucureștiul 

astfel ca locuitorii lui să aibe 
băuturi reci de dimineață pînă 
seara ? Numai întreprinderile in
dustriei locale a Statului Popu
lar București, fără să mai punem 

numărătoare întreprinderile 
—L'd Alimentare, 

populației 
gheafă pe 

450 de mii

la i............ . .... .
Ministerul Industriei 
dau pentru nevoile 
18.000 de blocuri de 
zi, ceea ce inseamnă, 
kilograme de gheață.

Despre fabrica de 
populară am mai vorbit cititori
lor noștri. Totuși rtu se poate să 
nu amintim că pînă la 150 de 
mii de batoane de înghețată pe 
zi sînt puse la dispoziția consu
matorilor.

Nevoile populației unui oraș 
atîț de mare cum este Capitala 
ridică noi și noi probleme secției 
„industrie locală" a Sfatului 
Popular.^ Cetățeanul bucureștean 
poate să-și repare aragazul, fic-

►

înghețată

«Salvarea" întîrzie
T nchipuiți-vă că vă aflați
1 la București și trebuie să 

ajungeți cit mai urgent la 
Constanța. Firește, luați avio
nul. Cu ajutorul acestui rapid 
mijloc de locomoție ajungeți 
In mai puțin de două ceasuri. 
Ați aterizat. Pină In centrul 
orașului Constanța au rămas 
de parcurs doar 16 km. pe ca- 
re-i faceți insă tn nu mai pu
țin de 4 ore. Nu se poate ? E 
imposibil ? Atunci să. poves
tim.

Operația reușise. Micuța 
Ana trebuia acum, pentru com
plecta vindecare, să urmeze 
un tratament, tntr-unul din sa 
notoriile aflate tn împrejuri
mile orașului Constanța. Cam 
lungă călătoria. Zdruncinătu
rile, oboseala, nu-i vor face 
bine.

— O putem feri doctore — 
spuse cineva. Nimic mai sim
plu. „Aviasanul" ne va pune 
la dispoziție un avion sanitar.

In mai puțin de o oră de pe 
aerodromul Popești Leordeni a 
decolat un avion. La bordul 
său se afla micuța Ana. Pilo
tul a evitat pentru pasagera

Stilul regizoral al spectacolului
Fenomenul e simptomatic pen

tru realitatea noastră teatrală și, 
de bună seamă, îmbucurător: un 
teatru „de provincie" — teatrul 
piteștean — își face turneul cu 
succes de casă în Capitala țării, 
prezentînd două comedii clasice 
franțuzești. Și. poate mai semni
ficativ ca însuși fenomenul, e 
faptul că ne-am deprins să avem 
față de asemenea teatre și ase
menea spectacole exigente ce pre
supun, o maturitate artistică a co
lectivului, o ținută și o personali
tate puternic conturată.

Teatrul de Stat din Pitești ne 
întrecuse recent așteptările prin
tr-o regie inteligentă ce a salvat 
— în timpul Decadei — o piesă 
cu numeroase slăbiciuni — „Bo
ieri și țărani". Același regizor, C- 
Dinischiotu, a revenit acum tn 
București cu o reluare — comedia 
lui Moliere „Școala femeilor"—și 
o premieră — „Paharul cu apă" 
de E. Scribe. De la regia pre
tențioasă ce-i solicitase in „Boieri 
și țărani" să miște tn scenă o fi
gurație abundeniă și spectaculoa
să, să aibă imaginea sintetică a 
spectacolului, dar și să cizeleze a- 
mănuntul scenic cu finețe de fiii- 
gram, in „Școala femeilor", de 
pildă, regizorul avea acum de 
lucrat doar cu 5-6 personaje care 
ocupau în permanență scena și a- 
tenția publicului. Lucrul părea 
mult mai simplu de rezolvat pen
tru regizor și apăstnd mai cu
rînd pe interpretarea actoricească. 
Și totuși C. Dinischiotu n-a reali
zat o direcție de scenă interesan
tă. Poate că a venit cu un spec
tacol obosit, neîmprospătat prin 
repetiții noi, poate că n-a avut 
posibilitatea unei distribuții feri
cite sau, cine știe, poate că verva 
comediei franțuzești, nu-1 atrage, 
nu găsește ecou în fantezia crea
toare a regizorului. Cert e că 
stîngâciile regizorale — de con
cepție, de mișcare tn scenă — 
combinate cu un decor simplist și 
necorespunzător și cu unele pali
de interpretări actoricești — au 
conlucrat pentru a da un specta
col slab, fad. Un spectacol fad 
cu o comedie molierească ? Pare 
greu de conceput, pentru că sin
gură existența unei asemenea 
piese stîrnește interes. Și „Școala 
femeilor" e doar una din marile 
piese ale Iui Moliere, prima sa 
capodoperă — care, pentru vehe
mența criticii sale antiburgheze 

j a dezlănțuit împotriva auto- 
[irului ei un torent de intrigi ca- 
.1 lomnioase. Povestea înstăritului

— Două comedii clasice în interpretarea 
Teatrului de Sfat din Pitești —

burlac tomnatec Arnolphe care 
își crește tn minăstire o țărăncu
ță pentru a-și asigura o soție fi
delă, dar care se vede pînă la 
urmă înșelat cu propriile-i arme, 
depășește hazul unor Intîmplări 
năstrușnice; ea atinge și satiri
zează însăși concepția burgheză 
asupra căsniciei și educației fe
meii, concepție în virtutea căreia 
dragostea se poate cumpăra cu 
bani iar „mariajul" e o simplă 
afacere rentabilă. Arnolphe e unul 
din acele personaje molierești de 
lungă respirație, care trece de-a 
lungul piesei printr-o gamă va
riată de stări sufletești și pre
tinde actorului o amplă paletă in
terpretativă și un larg suflu dra
matic. iulian Bradu e un actor 
bun și regretăm că în seara în 
care l-am văzut, i-am putut pre
țui mai curînd meșteșugul, tehnica 
actoricească decît participarea in
tensă la tragi-comedia lui Arr.ol- 
phe. Dar realizarea lui rămîne to
tuși un fel de solo stingher din- 
tr-o partitură a cărei orchestrație 
nu e pusă la punct. Pur și sim
plu rămîne de neînțeles simplis
mul mișcărilor tn scenă ale per
sonajelor care înțepenesc de cele 
mai multe ori intr-un colț permi- 
țîndu-și doar doi pași la stingă 
sau la dreapta, (și asta tntr-o co
medie de Moliere!) și care poartă 
hainele din Franța secolului al 
XVII-lea cu rigiditate și lipsă de 
grație.

Interpreta Agnes-ei, Geta lancu 
Negreanu, nu e lipsită de sensi
bilitate și talent, dar de ce oare 
i-a permis regizorul — sau, mai 
bine zis, de ce a îndrumat-o să-și 
transforme eroina într-un fel de 
păpușă-marionetă din „Copelia", 
să etaleze acea penibilă falsă in
geniozitate cu clipiri mărunte 
din uriașe gene false și cu 
tonuri pițigăiate de copilă rîzgî- 
iată. Neglijent a tratat regizorul 
și celelalte personaje (în afară 
poate de interpreta subretei și va
letului, creionați cu destulă plas
ticitate de Telly Barbu și C. Nă- 
dejde). Faptul că a adus specta
colul în această ținută pe o scenă 
bucureșleană nu e de loc în avan
tajul regizorului și al teatrului.

Dacă în „Școala femeilor" co
lectivul piteștean ne-a oferit un 
spectacol îmbătrînit, cu „Paharul

cu apă", fenomenul s-a petrecut 
invers : prezentat în premieră la 
București, el avea incă asperită
țile și stîngâciile inerente prime
lor reprezentații (mai ales cînd 
acestea se dau pe o scenă străi
nă, cu ale cărei particularități 
tehnice și de iluminat, tehnicienii 
nu s-au familiarizat încă). Spec
tacolul ne punea la dispoziție, de 
la prima ridicare a cortinei, o car
te de vizită ce-i făcea o prezentare 
favorabilă : decorurile iui Al. O- 
lian. E interesant de remarcat 
că principiile scenografice care 
i-au diriguit creația nu se deo
sebeau în esență de cele ale lui 
Ipser, realizatorul decorației „Sco
lii femeilor"; ambii au conceput 
un decor cu anumite elemente 
fixe, în cadrul cărora schimbări 
mai mici sau mai mari să suge
reze diferitele modificări ale ca
drului acțiunii. Dar de unde sce
nograful comediei Iui Moliere 
schițase — cu intenții de excesi
vă stilizare — un decor artifi
cial, simplist, lipsind uneori de 
logică intrările și ieșirile actori
lor. Al. Olian (ajutat de bună 
seamă și de specificul piesei, care 
oferea elemente decorative spec
taculoase) a realizat un elegant 
și sobru interior regal. Că 
regizorul a avut bune intenții cu 
acest spectacol, se vede și din 
faptul că a invitat un talentat 
actor bucureștean — Gh. Măru
ță de la Teatrul Municipal — 
pentru a juca rolul principal, Bo- 
limbrooque. Dar se pare că pri
mul pas greșit pe care l-a făcut 
a fost totuși distribuția. Nu cu
noaștem atît de bine colectivul 
piteștean pentru a ne da exact 
seama de ce forte ar dispune 
(deși existenta unei a doua dis
tribuții complecte e concludentă 
pentru posibilitățile actoricești 
cantitative ale teatrului). Regizo
rul nu a fost însă suficient aju
tat de cîțiva din deținătorii rolu
rilor principale ale piesei, dintre 
care mai ales interpreta rolului 
protagonist al Ducesei. Geniul 
rău al curții britanice, tirană a 
naivei și slabei regine Anne, care 
nu îndrăznea să facă o mișcare 
fără consimțămîntul ei, Ducesa 
trebuia să fie demonică, de o in-

teligență și un rafinament savant 
al intrigii de salon, pătimașă și 
vulnerabilă erotic, dar de o dis
tincție și o ținută aristocratică 

‘impecabilă. Din dorința de a face 
antipatic personajul — probabil— 
Ecaterina Georgescu și-a croit e- 
roina din trăsături vulgare, i-a 
imprimat mișcări și gesturi groso
lane, tonuri de voce lipsite de ori
ce finețe, incit aveai impresia la 
un moment dat că schițează de 
fapt o parodie a personajului. Un 
mai atent ochi regizoral ar fi pu
tut evita aceasta, curățind din 
jocul interpretei, mijloacele de ex
presie valabile în urmă cu două
zeci de ani.

Simpatic și avtnd oarecare ți
nută scenică, Paul Mocanu nu 
i-a împrumutat totuși lui Mos- 
ham acel farmec și forță de 
seducție care să justifice pa
siunile stirnlte de el la tot pasul. 
Așa că uneori, întreaga bătălie 
pe care o dau trei femei pentru 
a-i cuceri sau păstra inima pare 
lipsită de un obiect demn de in
tensitatea ei.

Firește că slab sprijinit de doi din 
pilonii principali ai piesei, specta
colul era dintru bun început con
damnat Ia lipsă de omogenitate. 
Și am prețuit decența cu care Gh. 
Măruță a știut să-și pună în sur
dină personajul pentru a nu-și 
depăși partenerii și a adinei ast
fel fisurile spectacolului.

Maria Magda a avut grație și 
farmec in rolul reginei și e de a- 
preciat candoarea pe care a dă
ruit-o personajului său.

Luate unul cîte unul, realiză
rile sau insuccesele actoricești le 
poți trece pe seama interpreților. 
Dar ansamblul spectacolului, o- 
mogenitatea, stilul său țin direct 
de concepția regizorală. E al doi
lea spectacol in care C. Dinis- 
chiotu dovedește că nu prea se 
simte la îndemînă cu piesele de 
acest gen. Indiscutabil talen. 
tat, C. Dinischiotu ar trebui să 
lucreze spectacole ce se potrivesc 
mai bine profilului său regizoral, 
predilecțiilor sale, apropiindu-le 
mai ales de dramă, de piese de 
actualitate, în care accentul să 
cadă mai ales pe psihologia per
sonajelor.

Noi așteptăm cu încredere și 
interes viitoarele sale realizări.

SANDA FAUR

111
noastră , cit a fost posibil 
zdruncinăturile provocate de 
golurile de aer. Grija aceasta 
pentru micuța Ana emoționa 
pur și simplu. Ajunși pe aero
dromul din Constanța am fost 
martorii unei scene diametral 
opuse. întins pe o pătură se 
afla un om îmbrăcat aproape 
tot in gips.

— Aștept de mai bine de o 
oră „salvarea", ne spuse el.

Dezamăgită, Ana se așeză 
pe un scaun lingă omul In 
gips. Cum sosi avionul, co
mandantul aerodromului țn- 
știință telefonic „Salvarea" re
giunii.

— îndată, tndată, numai 
puțin să aștepte, fu răspunsul 
„Salvării".

A trecut o ori. Pe aerodrom, 
mai ateriză un avion sanitar. 
Un alt bolnav se așeză lingă 
................ ‘ * Un 

ate- 
bol-

rul de călcat, să-și curețe haine
le, etc. la una din unitățile indu
striei locale a Sfatului Popular 
înființate în acest scop.

Acum, de curînd. au fost puse 
la indemina populației noi uni
tăți. Pe șoseaua Iancului nr. 44 
și pe strada Mihail Eminescu nr. 
5 au fost organizate două uni
tăți metalurgice pentru reparat 
obiecte metalice de uz casnic. De 
asemenea pentru repararea obiec
telor electrotehnice de uz casnic 
și aragaze a fost înființată o 
unitate. S-a deschis în acest 
timp o blănărie și două ateliere 
de croitorie, un centru de primit 
comenzi pentru încălțăminte. La 
întreprinderea „Drum Nou" a 
fost înființată o nouă secție pen
tru reparat și confecționat ru
louri pentru ferestre

De la tovarășul Nicolae Oan- 
cea, șeful serviciului planificării, 
am aflat ceva și despre proiecte
le de viitor ale secției. In curînd 
pentru a satisface nevoile con
strucțiilor din orașul București 
va fi pusă în funcțiune o fabrică 
de cărămizi „silico calcaroase". 
La început vor fi date anual 6 
milioane de cărămizi pentru șan
tierele de construcții, urmînd ca 
mai tîrziu fabrica să-și extindă 
producția.

Cetățenii. Capitalei, prin între
prinderile industriei locale, au 
după cum vedem posibilitatea 
să-și satisfacă unele din nevoile 

lor. D. KUHTA

industriei locale, au 
vedem posibilitatea

Festivalul raional 
ai tineretului

cei doi. Au trecut 2 ore. 
alt avion se pregătea să 
rizeze. Deci al patrulea 
nav.

— Alo, alo „Salvarea" 
sună iarăși comandantul..... A 
mai sosit un bolnav, și nu ați 
trimis mașina. Tare neglijenți 
mai sînteți, adăugă el furios. 

,,Salvarea'1 a mai intirziat. 
Se vede treaba că cei de la 
serviciul de ..salvare'* al re
giunii Constanța s-au obișnuit 
să li se spună că sînt negli- 
jenți. Obișnuința aceasta tre
buie să piară, pentru că in joc 
sînt vieți omenești. Indiferen
ța față de aceste vieți este un 
act lipsit de suflet,- neomenesc.

VASILE RANGA

HUNEDOARA (De la corespon
dentul nostru).

Duminică a avut loc Ia Hune
doara faza raională a Festivalu
lui regional al tineretului.

Pe străzi grupuri de tineri și 
tinere difuzau ziarul festivalului 
ediție specială a ziarului local.

Duminică dimineața, pe terenul 
sportiv Energia a avut loc des
chiderea festivalului. Apoi, pe cele 
două estrade instalate în Piața 
Libertății și Piața Nouă, au dat 
spectacole 30 de formații artistice 
care numără peste 500 de artiști 
amatori ; iar pe terenurile spor
tive peste 800 de tineri au luptat 
pentru întîietate la diverse probe: 
100 metri plat, lupte, box, fotbal, 
înot, tir etc.

Seara, după retragerea cu tor
țe, în piața din Orașul nou a a- 
vut loc „carnavalul". La lumina 
reflectoarelor și a rachetelor mul
ticolore tinerii au dansat pînă a- 
proape de ivirea zorilor.

Duminică au mai avut loc fes
tivaluri raionale și orășenești la 
Petroșani, Hațeg, Orășfie, Alba 
lulia, Brad, Ilia și Deva.

Pionierii din Bălăcița
(Urmare din pag. l-a) 

ric și că cercetările noastre îl 
teresează și pe dînsul.

Copiii au format o echipă și

in-

Copm au format o echipă și au 
pornit în căutarea documentelor. 
Au întrebat locuitorii satului, bă- 
trînii, învățătorii despre tot ce 
cunosc ei in legătură cu „Brîul 
lui Traian". Un bătrîn de 78 ani 
le-a povestit o legendă: „Supunînd 
vechea Dacie, se spune că împă
ratul Traian, plăcindu-i bogățiile 
ei și temindu-se ca nu cumva s-o 
piardă, și-a aruncat brîul încin- 
gind cu el pămintul. Un capăt al 
briului I-a legat de picioarele po
dului său de la Turnu-Severin, 
iar celălalt capăt l-a înfășurat 
după gîtul unui deal. Și așa a 
stat pămîntul Daciei legat de îm
părăția lui Traian multă vreme. 
Venind tr.-să noroade dinspre ră
sărit, brîul a fost rupt în copitele 
cailor și pămîntul s-a desprins 
din cingătoarea romanilor".

Pionierii și-au însemnat această 
legendă și au continuat să se in
formeze. Și pe măsură ce între- 
prindeau noi cercetări, legenda 
bătrînului se dovedea să aibă o 
bază reală Micii ..cercetători" au 
stabilit pînă acum că „Brîul lui 
Traian" începe de la Turnu-Seve- 
rin și continuă de-a lungul Du
nării pină în apropierea orașului 
Calafat. Brîul, care era la înce
put o tranșee adîncă și lată, da
tează intr-adevăr de pe vremea 
Daciei. Cuceritorii romani săpa- 
seră această tranșee cu scop de 
apărare împotriva popoarelor mi
gratoare.

Descoperirea aceasta a stirnit 
pionierilor interes și pentru alte 
activități. Nevrînd să fie mai pre- 
|os, membrii „cercului literar" au 
cules doine și cîntece din timpul 
răscoalei din 1907, iar fetele din 
cercul „mîinilor îndemînatioe", 
condus de învățătoarea Natalia 
Croitoru. reconstituie cele mai 
vechi modele de cusături găsite 
în satele comunei. Pină la înce
putul anului școlar, fetele vor să 
organizeze la școală o expoziție

pe tema: „Tradiția portului romî- 
nesc în comuna noastră".

☆
...Intr-una din zilele cînd mă 

aflam în Bălăcița, pionierii m-au 
invitat la focul de tabără. Se 
ștrînseseră cu toții în grădina 
școlii, așteptind să se însereze 
mai bine. Curînd, în grădină au 
venit mulți locuitori din sat. oa
meni vîrstnici, flăcăi și fete, ob ș 
nuiți cu asemenea manifestări ale 
copiilor. Cînd focul a fost aprins, 
alungind cu flăcările sale umbrele 
nopții, copiii și părinții erau stă- 
pîniți de aceeași veselie. în fața 
focului, pe un scăunel, o bătrl- 
nică asculta atentă o fetiță numai 
de-o șchioapă care cinta o melo
die pionierească. Era nepoțica ei. 
Și cinta nespus de frumos, fără 
să fie cît de puțin tulburată de 
numărul spectatorilor. O privea 
pe bunicuță și cinta parcă anume 
pentru ea. Tabloul acesta în care 
și bunica și nepoțica se află la 
un foc de tabără in satul lor —- 
bunica, cea care în serile de iarnă 
a povestit nepoțicăi atîtea basme 
cu zmei și feți frumoși și nepo
țica ce cîntă acum pentru ea o 
melodie pionierească — cuprinde 
în el, emoționant, povestea a 
două vieți care s-au întîlnit într-o 
lume nouă.

După cîntec, copiii — gaz
de pline de gingășie — au 
recitat poezii, au dansat, ia 
la sfîrșit s-au întrecut cu oaspeții 
intr-un concurs de ghicitori...

— Ce nu poate sta în cui? în
treabă un pionier.

— Oul. răspunde colectivistul 
Florea,

— Nu-1 adevărat. Oul poate 
sta, dar apa nu I

— Te-a bătut Floreo, rîdeau 
oamenii.

Focul și-a adunat pe nesimțite 
flăcările, ascunzîndu-și-le apoi, 
furiș, pentru altă dată. Progra- 
mul s-a încheiat și noaptea și-a. 
intrat pe deplin în drepturile ei. 
Pe copii îi așteaptă alte zile în 
care noi fapte vor fi însemnate 
în jurnalul activității lor.

V. BARAN
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O ZI DE VARĂ

salutăm

Neagu 
de Tă-

In mijlocul tinerilor colectiviști 
din Câzânești

Și la strînsul snopilor, ca și la oricare altă muncă, voia bună domnește nestingherită.

I^n faptul zorilor, ulița Căza- 
neștilor era aproape pustie.
Ajuns la colțul uliței, Cos

tică Pîrvu se opri. Un scîrțîit^ de 
cumpănă ce se lăsa și se înălța 
ca un cocostîrc ce batea apa, îl 
făcu să tresară. Porni într-acolo. 
Da. era ea. O recunoscuse după 
statura-i firavă, mică, după înde- 
mînarea cu care-i alergau mîinile 
pe lanțul fîntînii. Cît de gingașă, 
cît de frumoasă cu mîinile ei 
arse de soare J... Fata îl zări la 
rîndul ei.

— Bună dimineața, Costică! 
Ți-e sete? Uite, ia și bea, că-i 
rece.

Intre ei erau tinerii Tudor Stroe 
vecinul fetei, Gheorghe Panait cu 
prietenul său Dan Grigore și a- 
proape întreaga lor echipă.

Forfota din birouri și de pe 
coridoare nu ținu mult. Pilcuri, 
pilcuri oamenii plecară la cimp.

Președintele gospodăriei și tină- 
rul inginer Ion Cobeanu porniră 
și ei, îndreptîndu-se mai întîi că
tre arie.

Chsvîntu4 cuvisit!

vreme ce Oprea se așeză la

Așa cutreieră ctmpul Stancu 
Oprea, ziua Întreagă, de la o echi

pă la alta.

— Mi-e sete Sorico.
Fata-i întinse bucuroasă călda

rea, iar el o duse la gură și în
cepu a înghiți apa rece și puțin 
sălcie.

— Iți mulțumesc frumos.
— Să-ți fie de bine. Zicînd a- 

ceasta, fata luă căldarea și porni 
spre casă. Din poartă îi 
zîmbind:

— De nu te grăbești, poți 
mă aștepți, Costică. îndată 
gata.

Peste cîteva minute, pășeau a- 
lături sfioși. După cum le era obi
ceiul, în drum spre gospodărie 
trecură și pe la alți tineri, 
mai grei la somn. Cînd In
trară pe poarta gospodăriei, for
maseră un grup destul de mare.

zise

să 
sînt

Soarele abia se ridicase de trei 
suliți... Batoza lucra din plin. 
Mărturie stăteau sacii plini ce aș
teptau doar să fie duși la maga
zie. Mîinile utemistei Maria Ene 
alergau ca niște sfîrleze. In cele 
c.îteva zile de cînd începuse treie- 
rișul ea deprinsese atît de bine 
îndeletnicirea de coșar 1 Mișcările 
ei erau line, bine rîndulte. In ciu- 
da prafului și a cur.oscuților țepi, 
fața nu i se crispa, nu i se poso- 
mora și Maria continua să glu
mească cu flăcăii din jur:

— Greu te mai miști, Dinule. 
Și Moș Toader cred că ar zvîrli 
mai repede.

Dinu Mănduță, știind-o bună 
de gură, prinse să zvîrle mai vîr- 
tos.

— Așa, așș, Dinule. Am zis că 
azi terminăm orzul; apoi termi
năm I

— Cuvîntu-i cuvînt I — se a- 
mestecă în vorbă secretarul de 
U.T.M., Stancu Oprea.

— Ia-1 de aici, Opreo. Dinu 
ăsta nu face nici două parale.

Tinerii se urcară în carul golit 
de snopi și porniră.

— Rea fată, vai de capul celui 
care are s-o ia de nevastă I

— Cine, măi Ioane ?
— Maria, cine alta I ?
— Ași I Fată bună și harnică 1 

De n-ai fi fost însurat și i-ai fi 
fost drag, ai fi văzut atunci 
se purta cu tine 1

— Eu știu ? 1
Tinerii tăcură. Urmîndu-și 

glodurilor, Oprea deschise 
vorba.

— Avem fete bune.
— Ți s-or fi aprins călcliele 

după vreuna.
— Parcă numai călcîiele ? I
— Care-o fi aia ? Hai, spune 

drept, n-o să-i suflu nici o vorbă 
nevesti-ti.

In aceeași clipă, din dreapta 
drumului, dintr-un lan de porumb, 
fugărindu-se una pe alta, în fața 
căruței ieșiră mai multe fele

■— Uite-ie I Zicînd aceasta, 
Oprea sări drept în mijlocul lor.

— Care-i ? Olimpia, Maria,

0 
mică „sfadă" cu echipa iui de fete.

— Ei, cum îi, frumoaselor ?
— Bine, nea Opreo, dar noi 

terminăm azi lotul nostru de co
pilit și vrem să mergem la strîn
sul snopilor.

— Mergeți și Ia snopi, numai 
să terminali aici. Sau poate mii- 
ne, de, pentru că-i sîmbătă, vreți 
să rămîneți acasă, să vă pregă
tiți. Duminică, ați auzit doar, vine 
Stroe și nu numai pe afiș, așa 
cum au „venit" Tomazian și Mir
cea Grișan...

— Ești pus pe glume azi, nea 
Opreo. Iți merge bine.

— De ce să nu-mi meargă ? 
Boierul — adică eu — se plim
bă, iar robii — ăștia sînteți voi 
— muncesc. Nu-i bine așa ?

Olimpia Ene, mai arțăgoasă, 
izbucni:

— Brigadier șl secretar de 
U.T.M. ești dumneata ? Nouă ne 
arde cămașa că nu știm cum să 
ne îndeplinim mai repede angaja
mentul, iar dumneata ne iei cu 
Stroe și cu boierii. Noi nu vrem 
să ne-o ia băieții înainte.

— Nici noi nu vrem. Iar cele 
200 zile-muncă ale angajamentu
lui nu trebuie să vă neliniștească.

— Să-ți urăm cale bătută, ori 
faci un popas la noi ? — îl luă 
in primire Panait.

— Am o treabă cu voi.
— Să sfîrșim postața asta.
Intorclndu-se pe coase, Gheor

ghe Panait, Gheorghe Dan, Ște
fan și Cornel Moise, Ion Ciotlr- 
că și întreaga lor echipă de tine
ret reluară obișnuitul „dans".

Auzind un bîzîit de tractor, 0- 
prea intră pe tarlaua cu grîu de 
peste drum. Primul care-1 salută 
fu tînărul tractorist Ilie Neagu 
— cel pentru care colectiviștii din 
Căzănești și mecanizatorii de la 
S.M.T. Andrășești au multe cu
vinte de laudă.

— Cu deosebit respect, 
Înaltul oaspete 1

— Hai, fiți serioși I
Oprindu-și K.D.P.-ul, 

sări de pe scaun, urmat
nașe Dinu, de pe secerătoare.

— Aveți vreo pană Ia automo
bil ? Ceva la vreun cauciuc, la 
mot-or — cu ce vă putem fi de 
folos ?

— Cu înțeleaptă voastră tăcere. 
Hohotind, tinerii își strînseră 

mîinile.
— Ce naiba a dat și peste voi ? 

încotro apuci, toți rîd și-s puși 
pe șagă.

— Avem vreun motiv să nu 
fim veseli? Secerătoarea merge, 
zbîrnîie!

— Zbîrnîie al dracului. Două 
zile ne-am chinuit cu ea.

— Ei da, asta-i drept, dar a- 
cum zbîrnîie. Snop și snop. Nici 
unul nelegat. Ieri culcarăm noi 
11 hectare în loc de 6,80? Cul
carăm. Azi am să fac 12 hectare.

— Ei, hai I Vorbă multă — 
Sărăcia omului.

—- Vrei să mai ții o ședință ?
— Nu, o consfătuire scurtă, o- 

perativă și mai ales foarte impor
tantă. Uite, a venit și inginerul- 
Strigați fetele și cît veți mînCa 
o să discutăm.

— Sorica I Marioara I Aurica !
In capul locului, pe miriștea de 

borceag se adunară fetele, cosașii 
lui Panait și chiar Costică Pîrvu,

Eu am venit cu o treabă la tine. 
Vrei să-mi împrumuți o dublă de 
grîu pînă oi treiera ? De vrei — 
bine, de nu — lasă.mă în plata 
domnului. Și la urma urmei, ți-o 
spun pe șleau: ție ți-a convenit

— Ca om ești tu. măi Tudore...
— Om la fel ca și tinel Nu. 

mai că am ceva mai mult curaj. 
Tu doar nu trăiești în pădure. 
Vezi, gospodăria ne sprijină doar 
pe toți. Uli(a tinerilor căsătoriți 
e cea mai bună dovadă și dacă ar 
fi numai ea !

— De, știu și eu, poate că în 
toamnă...

Discuția le fu curmată de sosi
rea neașteptată a lui Costică 
Sîrbu.

cum

firul 
iar

sau...
— Toate, mă, toate.
Văzlnd că fusese luat peste pi

cior, Dinu dădu bici cailor, In

bri- 
face

mal 
con-

fiecare tînăr a 200 zile-muncă, 
cea a lui Ion D. Tudor — îngri
jirea de către tineret a cailor, au 
dat rezultate bune. Șuncile sînt 
făcute la timp, conducerea gos
podăriei nu se mai plînge de 
muncă, iar caii se țin bine. To
tuși...

— Sectorul zootehnic, — îl în
trerupse tînărul inginer Ion Co
beanu. Aci stăm cam prost. Cai 
și oi bune avem noi. Dar numai 
atît. Sectorul porcinelor și al tau
rinelor e mic și nu tocmai de soi.

— Să ne gîndim,—■ reluă 
gadierul Oprea — ce putem 
noi, tinerii.

— Noi am făcut și o să 
facem multe lucruri, numai
ducerea gospodăriei nu se încu
metă să ne cumpere instrumente 
muzicale, costume de dansuri și 
echipament sportiv.

— Apoi mai e ceva important. 
Pentru niciunul dir.tre noi nu 
este o noutate dacă voi spune că 
de la 1 Mai, în gospodărie nu a 
mai intrat nici o familie.

Va fl nevoie ca atunci cînd ju
căm și cîntăm cu tinerii din sat, 
cînd ne plimbăm cu ei, să le spu
nem și oîte o vorbă despre co
lectivă.

— Și atunci cînd bem.
— Tu, Neagule, pe toate le 

pescuiești. Ei da, chiar atunci cînd 
bem, cînd petrecem cu ei, să le 
vorbim și despre colectivă. Ori 
tu bei numai cu colectiviștii, că 
altfel nu e just! ?

Tinerii au continuat să discute 
și una și alta, pînă au isprăvit 
masa. S-au ridicat apoi și au ple
cat, fiecare pe la treburile lui.

Oprea, însoțit de inginer, și-a 
continuat mai departe seria „con
sfătuirilor la locul de muncă".

Inserare

— Bună seara.
— Bună Costică. Da ce-ai ve

nit așa repede?
— Eu am venit repede, ori tu 

te miști încet ? Văd că nici nu 
te.ai spălat și cred că nici nu ai 
mîncat.

— Cam așa. Aurico, pune să 
mă spăl și dă-mi ceva să îmbuc.

Tudor se spălă în grabă, își 
schimbă hainele. In vremea asta 
apăru și Soricâ. Avea „treburi 
importante", așa că porniră toți 
trei spre cămin.

Repetiția începuse.
...— în brațele dumitale, mon- 

siu Șarlă ?... Ești foarte galant... 
însă mă tem...

— O, non...
— O clipă, o clipă, tovarășe in

giner. Melania, pronunți bine, 
însă replica aceasta trebuie înso
țită și de puțină cochetărie. Chi- 
r’ța e totuși o femeie în etate, jar 
o propunere ca cea a lui Șarlă o 
flatează bineînțeles.

In aceeași clipă, în sală intră 
Panait. Urcîndu-se pe scenă, se 
adresă celor de față :

— Am o propunere....
— Cu privire ia Chirița ?
— Lasă prostiile. Băieții au 

ieșit cu acordeoanele pe malul 
eleșteului. S-a strîns sumedenie 
de tineri. Hai și noi. Mai stăm de 
vorbă cu ei. Mergem ?

— Mergem.
Acordeoanele, ca niște buni a- 

gitatori, strînseseră pe colină o 
mulțime de băieți și fete. Se for
mară două cete. Cei dornici de 
joc rămaseră pe colină; ceilalți, 
mai romantici, porniră pe malul 
eleșteului. Soarele asfințise de 
mult. Farmecul nopții astîmpăra 
tot zgomotul satului. Melodiile 
tărăgănate, duioase învăluiau, o- 
dată cu pinza înserării, pe tinerii 
ce se plimbau pe malul apei. Pă-

— Hai să vedem.
In clipa cind Costică șî Soric» 

ajunseră pe colină. Oprea, încon
jurat de cîțiva tineri vorbea, a- 
gitîndu-se :

— Distracție și iar distracției 
Ce, parcă eu nu vreau să ne dis
trăm ?

— Știu, o spui în toate ședin
țele. Numai că atunci cînd ne 
distrăm puțin, vii cu „chestiuni 
importante", ce nu pot suferi a- 
minarea. Nu-i așa băieți ? Spu
neți și voi.

— Așa e, are dreptate Cornel.
— O avea, mai știi ? Numai că 

mi-ar crăpa obrazul de rușine. 
Auzi, conducerea gospodăriei le 
cere un efort în plus, iar ei..

— Dar sîntem șl obosiți.
— Știu că ești obosit, am vă

zut cu ochii mei cît ai cosit azi 
la borceag, dar gîndește-te, Cor
nele. Muncile sînt în toi: la se
ceră, la batoză... Pentru asta tre
buie să mănînci bine. Ce vrei, să 
mănînce oamenii numai brinză și 
miere de albine ? Și asta cînd a- 
vem sub nas un eleșteu plin cu 
pește ? Faceți cum vreți numai 
spuneți-mi ce-ați hotărît. dacă nu, 
merg să scol cîțiva oameni.

— Nu-i nevoie, mergem noi. 
Panait își roti privirile în jur. 
Nu-i așa, băieți ? Toată echipa va 
merge la pescuit.

— Și tu, Cornele ?
—- Dar ce, eu sînt mai prost ?

Ajutor prejios, de nădejde la strînsul plinii
deșî el nu era din aceeași bri
gadă.

,*— V-am adunat — începu O- 
prea...

— Ca să mîncăm grămadă, 
parcă așa ai spus, nu?

— Fii serios, Dinule. Mîine 
seară o să avem ședință U.T.M. 
Vom discuta problemele puse de 
Congresul UT.M. Gîndiți-vă să 
propuneți măsuri pentru 
vitatea noastră viitoare, 
țiativa lui Panait în
tură cu efectuarea de

Care dintre noi nu a realizat 
pînă acum 100 zile-muncă — și 
muncile sînt doar în toi. Impor
tant e cîtă muncă facem și cum 
o facem.

Oprea mai discută puțin cu 
fetele, apoi porni spre alte echipe.

Totuși

Cosașii din echipa lui Gheor- 
ghe Panait l-au zărit pe Oprea 
încă de departe,

acti-
Ini- 

legă- 
către

Pe aria de lîngă grajduri ba
toza a amuțit. Maria Ene, Dinu 
Mănduță și ceilalți își ținuseră cu- 
vintul. Treierișul orzului se ter
minase. Contabilii stabiliseră pro
ducția la hectar; 1.652 kg. Soa
rele se pierduse dincolo de Ialo
mița. In ceasul acesta, la graj
duri teslele erau umplute cu fin 
proaspăt. Trăistuțele cu grăunțe 
se legănau de capetele cailor, țe- 
salele și ș’omoioagele de paie in
traseră și ele în funcție. Curind 
insă, tinerii conductori se răs
pândiră pe uliță. Costică Pîrvu în 
tovărășia lui Tudor Stroie, vărul 
Soricăi, se îndrepta spre casă.

In poartă la Tudor se opriră 
pentru o clipă.

— Vii astă seară, Tudore?
— Vin, am zis că vin. 

spăl, mănînc, dau ceva la oră
tăniile astea și vin.

— Atunci trec să te Iau.
Tudor intră în curte și se așeză 

pe un scăunel, în ușa bucătăriei, 
unde Aurica, nevastă-sa, pregă
tea masa de seară. Aci îl găsi și 
Ion Chiriță, vecinul cu casa din 
fundul curții.

— Seară bună la boieri.
— De ce boieri ?
— Că vreau eu.
— Așa, va să zică. Eî, atunci 

de ce nu te faci și tu boier ?
— Pentru că nu pot.
— Zi mai bine că nu vrei.
— Chiar, Ionele — intră ... 

rica în vorbă — voi ce mai aveți 
de gînd ?

— Ia, nimic. Să muncim și să 
trăim.

— Dar cum muncești și cum 
trăiești, la asta nu ți-e glndul, 
Ioane?

— Te rog, Tudore. Sînt sătul.

In lanul colectivei, porumbul e 
mai înalt decit omul.

Mă

Au-

să intri în colectivă, asta e. Mie 
nu. Dacă și eu aș fi fost ca tine, 
fără nici un petec de pămînt, fără 
nimic, aș fi fost primul care mă 
treceam. Eu insă am șapte po
goane, un cal, o căruță, o vacă.

— Ai cal, ai căruță, șapte po
goane... Ei și, ce dacă ai ? Ce faci 
cu astea ? Iacă, toi la mine vii și 
împrumuți grîu. Cît despre vacă si 
altele, să nu mai spui. Care co
lectivist din satul nostru nu are 
vacă și nu are porc ? Eu am fost 
militar pînă acum. In colectivă a 
muncit numai femeia și cu toate 
astea mi-am ridicat casă.

— Mulțumesc. Pentru că ți-a 
dat loc gospodăria.

— Da, și nu numai loc. M-a 
ajutat și cu 300 de țigle. De cînd 
sîntem r.oi prieteni, Ioane?

— Eu știu ? De cînd eram mici. 
Dar ce-i ?

— Va să zică sîntem prieteni 
de cînd eram țînci. Bun. Iacă, 
dacă ar veni la mine un străin 
și mi-ar spune, naiba știe ce, 
m-aș gîndi, aș socoti și poate aș 
pune la îndoială spusele lui.

— Ce legătură au toate acestea 
cu mine ? 1

— Au, și încă destul de mare. 
Dacă îmi bat capul cu tine, o 
fac pentru că îmi ești prieten. Te 
cunosc bine. îmi ceri o dublă de 
grîu împrumut. De bună seamă 
că am să ți-o dau șt tu mi-ai îm
prumutat și bine mi-a prins. Dar 
nu vreau să-ți dau o simplă du
blă de grîu. Aș dori să-ți dau în
crederea care Iți lipsește, pentru a 
merge alături de noi. Pentru ca 
niciodată să nu mai împrumuți 
grîu cu dubla.

Maria Ene e veselă : începe

mîntul, apa, oamenii — toate par
că se pregăteau să treacă în lu
mea basmelor.

Grupul de tineri se mai resfira. 
Costică Pîrvu și Sorica Straie se 
pomeniră cu mâinile împreunate. 
Se plimbau puțin mai departe de 
grup. Flăcăul rosti încet:

— O să mă aștepți, Sorica?
Fata n-apucă să răspundă. Se 

auzi o chemare.
— Hei, băieți: Panait, Dan, 

măi Moise...
— Ce s-o fi întîmplat? Asta-i 

gura lui Oprea.

treierișulî j

— Păi...
— Am zis și eu așa.
— Atunci' — la treabă 1 
în clipa aceasta. Oprea dădu 

cu ochii de Costică Pîrvu.
— Tu ce faci, Costică î
Băiatul rămase o clipă mut 

Privi întrebător spre fată și ci
tind, pare-se, răspunsul căutat 
zise strîngîndu-i mina:

— Păi... merg și eu. Sigur că 
merg.

IOAN ȘERBU

Foto: DUMITRU F. DUMITRU
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Deschiderea solemnă 
a Stadionului Central din Moscova

MOSCOVA 31 (Agerpres). - 
TASS transmite; La 31 iulie a a- 
vut loc deschiderea solemnă a Sta
dionului Central din Moscova. La 
această mare sărbătoare au asis
tat N. A. Bulganin, N. S. Hruș- 
ciov, G. M. Malenkov, V. M. Mo-

Cuvîntarea 1
în cuvîntare se spune printre 

altele :
îngăduiți-mi ca în numele Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice să 
felicit pe constructori, Comsorno- 
lul, gloriosul nostru tineret so
vietic, care au adus o importantă 
contribuție la înălțarea tuturor 
acestor construcții, să felicit pe 
inginerii, tehnicienii, arhitecții, 
toți constructorii, care au parti
cipat direct la crearea Stadionu
lui Central. (Aplauze prelungite).

Printr-un decret al Prezidiului 
Sovietului' Suprem al U.R.S.S., 
Stadionului Central din Moscova 
i s-a dat numele lui Vladimir 
Ilici Lepin, marele nostru condu
cător și dascăl. (Aplauze furtu
noase, prelungite).

Tovarăși 1 Acest stadion a fost 
construit într-o perioadă foarte 
scurtă. Nu mai departe decît în 
luna mai 1955 au fost începute 
aici lucrările principale de cons
trucție. A trecut ceva mai mult 
de un an și, într-un termen ex
trem de scurt, capitala a primit 
aceste minunate construcții de 
care sîn.tem mîndri.

Tineretul sovietic, minunății 
noștri sportivi, au căpătat un dar 
frumos și acum patria așteaptă 
de la sportivii noștri victorii și 
realizări și mai remarcabile.

Odată cu terminarea acestei 
construcții s-a eliberat un mare 
număr de constructori, care vor 
merge acum să lucreze la șantie
rele de construcție ale capitalei. 
Se știe că la Moscova se desfă
șoară în primul rînd construcția 
de locuințe, de clădiri comunale 
și social-culturale, adică se cons
truiește ceea ce este direct legat 
de îmbunătățirea vieții oamenilor 
muncii.

Vreau să vă urez, tovarăși con
structori, să vă concentrați cu a- 
ceeași atenție și cu aceeași ener
gie eforturile la aceste lucrări de 
construcție, ca muncitorii, tehni
cienii, inginerii, arhitecții nu nu
mai să îndeplinească programul 
construcției de locuințe din anul 
acesta dar să-1 și depășească. Or, 
acesta, tovarăși, nu este un pro
gram mic. în 1956 la Moscova

lotov, M. G. Pervuhin, K- E. Vo- 
roșilov, G. K. Jukov, L. I. Brej- 
nev, D. T. Șepilov, E. A. Furțeva, 
A. B. Aristov, N. I. Beliaev, P. N. 
Pospelov.

Adunarea a fost deschisă de 
E. A. Furțeva, secretar al Comi-

urmează să fie construite și date 
spre folosință 1.360.000 metri pă- 
trați de suprafață locativă. Planul 
primului semestru a fost îndepli
nit dar o mare parte de lucrări 
urmează să fie efectuate în ulti
mele cinci luni ale anului.

Apoi N. S. Hrușciov a vor
bit despre situația semănătu
rilor, despre desfășurarea pregă
tirilor în vederea ștrîngerii re
coltelor și a arătat că sarcina care 
a fost stabilită de partid și de 
guvern în anul 1953 — de a se 
obține schimbarea fundamentală a 
situației în ceea ce privește asi
gurarea țării cu cereale — va fi 
rezolvată cu succes. Putem spune 
că în acest an am obținut deja 
rezultatele dorite. Acum chestiu
nea principală este strîngerea re
coltei care s-a copt. Țara noas
tră n-a avut încă nici o dată o 
cantitate atît de mare de cereale 
cît vom avea în acest an. (Aplau
ze furtunoase).

N. S. Hrușciov a spus că con
tribuția principală la rezolvarea 
problemei cerealiere o aduc trei 
republici — R.S.F.S.R., Kazahsta- 
nul și Ucraina, care vor livra pen
tru fondul statului trei miliarde 
șase sute șaizeci milioane puduri 
de cereale. Aceasta, tovarăși, este 
o victorie uriașă.

Astfel anul acesta vor fi satis
făcute toate nevoile principale în 
ceea ce privește cerealele și în 
plus cu cereale de calitate. Dacă 
în prezent mai există reproșuri 
că spre sfîrșitul anului în unele 
orașe a fost redusă cantitatea de 
pîine albă sporindu-se cantitatea 
de pîine integrală și neagră, re
colta din acest an asigură țării 
în primul rînd grîu. Amatorii de 
pîine albă se pot bucura. (Ani
mație, aplauze).

Dar ceea ce s-a făcut poate fi 
privit numai ca o bază, deoarece 
cele făcute sînt încă departe de 
a fi suficiente pentru satisface
rea deplină a cerințelor lucrăto
rilor din agricultură din regiu
nile cu pămînturi înțelenite și 
virgine.

Este necesar să se trimită a- 
colo mai multe mașini de recol
tat cereale și alte mașini. Toate

tetuluî Central și al Comitetului 
orășenesc Moscova al P.C.U.S.

La sfîrșit a fost adoptat un me
saj către toți constructorii din 
Moscova.

Serbarea sportivă consacrată 
deschiderii Stadionului Central 
„V. I. Lenin** a durat cîteva ore.

5. Hrușciov
acestea trebuie să le asigure in
dustria ; trebuie să avem în ve
dere în mod rațional toate ne
voile agriculturii și să le pla
nificăm bine.

Anul acesta mii și mii de vo
luntari din orașele regiunilor 
centrale au plecat să lucreze la 
strîngerea recoltei din regiunile 
răsăritene ale tării. Aceasta este 
însă o acțiune temporară, deoa
rece nu se poate conta pe aceea 
ca multe mii de oameni să se 
deplaseze anual de la apus la 
răsărit în Siberia și Kazahstan 
pentru muncile de recoltare.

In primul rînd aceasta scoate 
oamenii din munca lor obișnuită. 
In al doilea rînd, au loc mari 
pierderi de resurse de muncă și 
în al treilea rînd, se creează 
mari inconveniente pentru acei 
tovarăși care parcurg sute și 
uneori mii de kilometri pentru 
a lucra la strîngerea recoltei.

Este adevărat că în prezent 
entuziasmul poporului și îndeo
sebi al tineretului acoperă toate 
lipsurile în organizarea acestei 
acțiuni. Nu se poate abuza însă 
de sentimentele de patriotism, de 
încrederea minunatului nostru 
tineret, a studentimii sovietice, 
a muncitorilor și funcționarilor 
noștri care au plecat cu dragă 
inimă la strîngerea recoltei și 
lucrează acolo cu abnegație.

N. S. Hrușciov a arătat în 
continuare perspectivele deosebite 
care există în obținerea unor 
cantități sporite de produse 
lactate, de carne și produse de 
carne, posibilitatea dezvoltă
rii creșterii animalelor și păsări
lor, a lărgirii suprafețelor însă- 
mîntate cu sfeclă de zahăr, car
tofi etc.

Intr-un cuvînt —a spus N. S.
Hrușciov — dacă socotim ce
perspective avem în ce privește 
resursele alimentare, se poate
spune că anul acesta este un an
deosebit, remarcabil, care va 
bucura popoarele tării noastre. 
(Aplauze).

(Continuarea cuvlntării lui 
N. S. Hrușciov se va publica In 
numărul următor al ziarului).

După naționalizarea Canalului de Suez

0 conferință sub președinția iui Nasser
CAIRO 31 (Agerpres).—TASS 

transmite: La 30 iulie, Nasser, 
președintele republicii Egipt a 
convocat o conferință la care au 
participat Kaisuni, ministrul Fi
nanțelor, Nuseir, ministrul co
merțului, Amer, ministrul de 
război și al Marinei militare, 
precum și Bogdadi, ministru 
pentru problemele municipali
tăților și localităților rurale și 
ministru de stat pentru proble
mele planificării. Ziarele rela
tează că în cadrul acestei con
ferințe au fost examinate pro
bleme în legătură cu naționali
zarea societății Canalului de 
Suez.

Se anunță că guvernul Egip
tului ia măsuri pentru asigura
rea navigației fără întrerupere 
pe Canalul de Suez. Administra
ția egipteană a Canalului de 
Suez a trecut la traducerea în 
practică a noilor măsuri. Kai
suni, ministrul finanțelor, 2 de
clarat reprezentanților presei că 
după naționalizarea societății 
navigația pe Canalul de Suez 
continuă în modul obișnuit.

Răspunzînd la întrebările co

respondenților Kaisuni a arătat 
că guvernul Egiptului nu a luat 
nici o măsură de represalii ca 
răspuns la acțiunile Angliei și 
Franței care au blocat conturile 
Egiptului. Kaisuni, a adăugat că 
guvernul Egiptului ia măsuri 
pentru ca acțiunile Angliei și 
Franței să nu prejudicieze econo
mia și comerțul Egiptului.

Hotărîrea Angliei, a spus el, 
va aduce mai multe prejudicii 
Angliei însăși decît Egiptului, 
întrucît Egiptul cheltuiește re
zervele de lire sterline de care 
dispune în primul rînd pentru 
achitarea mărfurilor importate 
din Anglia. Lirele sterline nu 
constituie decît o mică parte a 
plăților externe ale Egiptului. In 
ciuda acțiunilor nejustificate ale 
Angliei și Franței în ceea ce pri
vește blocarea creditelor egipte
ne, după cum relatează presa, gu
vernul Egiptului a hotărît ca în 
scopul înlesnirii navigației pe 
Canal să accepte ca taxele pen
tru trecerea vaselor prin Canal 
să fie plătite în lire sterline și 
franci și chiar în cecuri ale băn
cilor engleze și franceze.

Consultări tripartite la Londra
LONDRA 31 (Agerpres). — 

Conferința anglo-france?ă la ni
velul miniștrilor Afacerilor Ex
terne, anunțată inițial pentru 
ziua de 30 iulie a fost precipi
tată, începînd cu o zi mai de
vreme. Ea s-a transformat — în 
urma naționalizării de către 
Egipt a Canalului de Suez — în
tr-o adevărată conferință tripar
tită, prin participarea la discuții 
a subsecretarului de stat ameri
can, Murphy. Cu toate că în 
cuvîntarea sa din Camera Co
munelor rostită luni după a- 
miază, primul ministru englez 
A. Eden, a dat indicații asupra 
contramăsurilor pe care puterile 
occidentale intenționează să le 
ia, observatorii londonezi așteap
tă sfîrșitul conferinței tripartite 
(plănuită pentru marți, dacă nu 
se ivesc pe parcurs dificultăți 
care ar necesita vreo nouă pre
lungire) ca să aprecieze amploa
rea acestor contramăsuri.

După ce l-a vizitat la reședin
ța sa oficială pe primul ministru, 
A. Eden, subsecretarul de stat 
american Murphy a declarat zia
riștilor care l-au asaltat cu în
trebări că ,,a fost vorba de o 
simplă vizită protocolară". Ob
servatorii consideră însă că în 
această întrevedere problema po
liticii occidentale în Orientul 
Mijlociu a constituit conținutul 
discuțiilor purtate.

în cercurile politice londoneze 
influente se manifestă două 

atitudini contrare. în timp ce 
cercurile cele mai de dreapta so
licită luarea de contramăsuri e- 
nergice care pe lingă represiu
nile economice au în vedere chiar 
intervenția armată, cercurile mai 
realiste cer să se caute căi ca
pabile să înlesnească o colabo
rare a Angliei cu țările din O- 
rientul Mijlociu. Astfel, dacă de
putatul J. Amoryd a publicat 
luni o scrisoare în ziarul „Ti
mes", în care, după ce a protes
tat împotriva retragerii britanice 
din zona Canalului de Suez, cere 
folosirea forței, în schi.«ib 
„Daily Herald" sau „York Post" 
îndeamnă la căutarea de soluțji 
mai realiste.

Dulles va pleca la Londra
WASHINGTON 31 (Agerpres). 

La 31 iulie Casa Albă a dat pu
blicității un comunicat în care se 
spune că președintele Eisenhower 
a cerut secretarului de stat. Foster 
Dulles, să plece personal la Lon
dra pentru a lua parte la trata
tivele în problema Canalului de 
Suez la care participă miniștrii de 
afaceri externe ai Marei Britanii 
și Franței, Selwyn Lloyd și 
Christian Pineau, precum și sub
secretarul de stat adjunct al 
S.U.A., Robert Murphy.

Timp de 4 săptămîni s-a des
fășurat în Italia cea mai amplă 
și avansată mișcare țărănească 
care a existat, din timpul ocupă
rii păminturilor lăsate în para
gină din sudul țării (1947—48) 
și a marilor lupte ale muncito
rilor cu brațele din valea Padu
lui pentru salarii și posibilitatea 
de a munci (1948—49). Două 
greve naționale in toate regiuni
le rurale, o grevă de 12 zile con
secutive, condusă de cele trei 
organizații slndicale ale munci
torilor agricoli-C.G.l.L. (Confe
derația Generală a. Muncii din 
Italia). C.l.S.L. (Centrala Sindi
cală Catolică) și U.l.L. ( Cen
trala Sindicală Social Democra
tă). Greva de 12 zile care s-a 
desfășurat în valea Padului, a- 
dică in inima economiei agricole 
italiene, starea de „agitație** 
permanentă proclamată în toate 
regiunile centrale (Toscana, Um
bria. Emilia) care se exprimă 
prin suspendarea lucrărilor de 
arătură, prin continue manifesta
ții pe arii, prin părăsirea de că
tre dijmași a piețelor și tîrguri- 
lor agricole și pnn suspendarea 
vinzării produselor „neperisabile1* 
— iată cadrul situației din sate
le italiene în acest mijloc de 
vară.

Sînt suficiente puține zile pen
tru a imprima unei mișcări ță
rănești, care se caracterizează 
printr-o serie de greve generale 
și parțiale, un caracter drama
tic ascuțit. Recolta nu așteaptă. 
O mare grevă agricolă se des
fășoară și se dedde într-o pe
rioadă de timp bine limitată. O 
șarjă de oțel pierdută azi, poate fi 
mîine recuperată. O recoltă necu- 
leasă la timp, este însă pierdută 
pentru totdeauna. Conștiința a- 
cestei drame constituie de aceea 
întotdeauna o trăsătură domi
nantă a unei grev^ agricole. Și 
drama lucrurilor se împletește 
cu cea a oamenilor care de re-

Mișcarea țăranilor italieni
ridică probleme noi
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coltă îșl au legată ziua lor de 
mime, plinea familiilor lor.

Muncitorul cu brațele de pe o 
moșie lucrează 140—160 de zile 
pe an, și are un salariu care a- 
junge pînă la 200—250 de mii de 
lire plătit, potrivit obiceiului, în 
trei etape. O treime la începutul 
muncilor de sezon, o treime după 
strîngerea recoltei și o treime la 
11 noiembrie, de ziua Sfintului 
Martin, sau ziua „încheierii soco
telilor** după cum este ea denu
mită. A începe lupta, a declara 
grevă, este de aceea greu: miza 
pe care muncitorul cu brațele o 
aruncă pe masă este în cazul de 
față plinea pe un an întreg. Gre
va unui proletar al pămîntului 
este împletită cu episoade pline 
de greutăți și de un eroism fără 
pereche. Și ciocnirea nu se re
duce niciodată numai la o sim
plă „abținere de la lucru'*, ci se 
lărgește transformîndu-se într-o 
bătălie pe fermă, pe cîmp, în 
pichetele împotriva spărgătorilor 
de grevă, duclnd adesea la cioc
niri fizice directe între greviști 
și bandele de bătăuși organizate 
de moșier.

Așa se tntimplă în toate miș
cările țărănești. Astfel s-a tntîm- 
plat și de data aceasta. Nu exis
tă vreun alt sector in care lupta 
de clasă să atingă ascuțimea pe 
care o atinge la sate și nu există 
un alt patron atît de violent și 
retrograd, atît de profund duș
mănos muncitorilor agricoli ca 
latifundiarul; el se învlrtește în 
fiecare zi pe cîmp și cu o mină 
pipăie spicul pentru a „simți** 
cite zile va mai rezista netreie
rată recolta, in timp ce cu cea
laltă ține cuțitul sau arma, gata 
să tragă asupra primului pichet 
de greviști pe care ii tntîlnește. 
Așa s-a intîmplat și in cursul ac
tualei greve, la Pavia, la No
vara, unde lupta a fost mal dîr-

Paolo Pescetti
Corespondentul „Scînteii 

retului** la Roma
tine-

ză. în provincia Novar a, 
exemplu, șase muncitori cu 
țele și două lucrătoare de la 
zării au fost grav rănite de

de 
bra- 
ore- 
trei 

latifundiari care au deschis fo
cul împotriva unui pichet de gre
viști.

Două milioane de oameni — 
numărul proletarilor agricoli din 
valea Padului — au început 
lupta în> cadrul unei greve de 
12 zile. Două milioane de băr
bați și femei, între care munci' 
toarele de pe orezarii — așa 
numitele „mondine**, pe care 
străinii le-au cunoscut în filmul 
lui De Santis „Orez amar**, au 
fost protagoniștii mișcării din 
provinciile cultivatoare de orez.

Revendicările imediate pe baza 
cărora s-a dezvoltat greva se 
referă la: reînoireâ și îmbună
tățirea contractelor de muncă 
provinciale și naționale; asis
tență farmaceutică; mărirea a- 
locațiilor familiare 
muncitorii agricoli, la 
Iul acelora al muncitorilor in
dustriali. Acestor revendicări ale 
muncitorilor cu brațele li s-au 
adăugat acelea ale celor 600.000 
de dijmașl din Italia centrală. 
Dijma este o relație de exploata
re tipică citorva regiuni ita
liene — Emilia, Toscana, Umbria, 
Marche — în baza căreia mun
citorul „învestește** în pămint 
munca sa proprie și cea a fa
miliei sale și o parte din capi
tal, în timp ce latifundiarul „in
vestește** pămîntul. Produsele 
sînt împărțite în proporție de 
50% între dijmaș și latifundiar. 
Revendicările dijmașîlor sînt în 
parte preventive (cereri privind 
pensia de invaliditate și bătrînețe)

pentru 
nive-

șl în parte contractuale (îmbu
nătățirea contractelor dijmași
lor pe baza unui spor de pînă la 
60% a produselor ce revin a- 
cestora). Dar mișcarea a scos la 
lumină o problemă de fond, im- 
plicînd structura însăși a eco
nomiei agricole: problema pă
mîntului, PROBLEMA REFOR
MEI AGRARE.

Agricultura italiană se află în- 
tr-o gravă criză: criza costului 
producției determinată de scăde
rea venitului funciar și de dis
proporția dintre costul produse
lor industriale și cel al produse
lor agricole, criza de consum, de
terminată de nivelul scăzut de 
viață al maselor populare și de 
prețurile ridicate ale produselor 
agricole.

Cum se poate ieși din această 
criză ? Politica agrară dusă de 
guvern a pornit pe calea „redi
mensionărilor** : culturile de
orez pentru a sprijini prețul ri
dicat al orezului, au fost reduse 
cu 20—30% ; culturile de sfeclă 
de zahăr, pentru menținerea pre
țului ridicat ai zahărului, au 
fost reduse cu 20—25%. Astăzi 
se vorbește de o apropiată „re- 
dimensionare** a cerealelor. Lati
fundiarii vor să arunce astfel 
consecințele crizei pe umerii con
tribuabililor și ai muncitorilor. 
Aceasta este una din cauzele care 
a provocat greva țărănească cu 
atît mai mult, cu cît organiza
ția latifundiarilor refuza de doi 
ani să discute cu organizațiile 
sindicale ale muncitorilor con
tractele lucrătorilor agricoli. în 
esență, poziția moșierilor ar pu
tea fi rezumată astfel: raportu
rile contractuale la sate nu tre
buie reglementate prin acorduri 
speciale. Ele trebuie reglemen
tate după voința și arbitrarul 
patronului. Mișcarea țăranilor a 
avut un caracter profund unitar.

Sindicatele afiliate la C.G.I.L., 
organizațiile sindicale catolice și 
centralele social-democrate au 
condus împreună această luptă, 
creînd premizele pentru o situa
ție nouă în raporturile dintre 
organizațiile sindicale de la sate, 
în sute de adunări, exponenții 
C.G.I.L., C.l.S.L. și U.l.L. au 
luat cuvîntul împreună. în sute 
de localități țăranii au văzut ală
turi în conducerea luptei pe frun
tașul comunist șl pe preot. A- 
ceastă unitate a permis muncito
rilor agricoli să obțină un prim 
succes, ajungînd la tratative cu 
moșierii.

Guvernul nu s-a putut men
ține la nesfîrșit pe o poziție de 
așa-zisă „neintervenție** și, după 
consultări febrile la nivel mini
sterial și intre guvern, latifun
diari și organizațiile sindicale ale 
muncitorilor agricoli, a acceptat 
multe din revendicările lor. A- 
cordul a fost încheiat la 20 iu
lie. în baza acestuia organizația 
muncitorilor agricoli a acceptai 
să trateze — pornind de la re
cunoașterea cuceririlor obținute 
pînă astăzi — reînoirea contrac
telor naționale și provinciale ale 
muncitorilor cu brațele, salaria- 
ților și muncitoarelor de la ore
zarii, ridicarea alocațiilor fami
liare ale muncitorilor agricoli la 
același nivel cu cel al muncitori
lor industriali cu începere de la 
1 octombrie, reînoirea contracte
lor cu dijmașii și examinarea pe 
plan național a tuturor probleme
lor interesînd pe dijmași.

S-a încheiat astfel prima etapă 
a uneia din cele mai mari lupte 
dusă de muncitorii italieni ai 
pămîntului în acești ultimi ani. 
Dar cum am spus, această luptă 
a pus pe tapet în mod acut o 
chestiune de fond: aplicarea re
formei agrare așa cum este pre
văzut în Constituția'italiană, dar 
neaplicată încă. în jurul acestei 
probleme de fond este ușor de 
prevăzut că mișcarea țărănească 
va continua să se extindă în vii
toarele luni și că nu va putea fi 
oprită cu ușurință.

Roma, iulie.

Convorbire la C.C. 
al P.C.U.S. cu un grup de 
conducători ai organizației 

din provincia Alberta 
a P.S.D. din Canada

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 31 iulie a 
avut loc la C.C. al P.C.U.S. o 
convorbire cu un grup de con
ducători ai organizației din pro
vincia Alberta a partidului so
cial-democrat din Canada.

La convorbire au participat N. 
S. Hrușciov, prim secretar al C.C. 
al P.C.U.S., B. N. Ponomarev, 
membru al CC. al P.C.U.S. și 
grupul de conducători ai organi
zației din provincia Alberta a 
partidului social-democrat din Ca
nada, alcătuit din W. Irving, O. 
Wabick, H. Bronson, F. Johnson 
și B. Taner.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Delegația 
guvernamentală 

a R.P.R. la Moscova
MOSCOVA (de la trimisul spe

cial al Agerpres). — După cum 
s-a mai anuntat. Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., acordînd o deo
sebită însemnătate politică întări
rii. continue a prieteniei și cola
borării Intre popoarele romin și 
sovietic, a hotărît să remită gu
vernului Republicii Populare Ro
mine valori istorice ale artei apli
cate, decorative și plastice, depuse 
spre păstrare în Rusia in anii pri
mului război mondial. La 31 iulie 
a sosit la Moscova pentru prelua
rea acestor valori o delegație gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Romîne condusă de acad. 
Mihail Ralea.

După amiază, membrii delega
ției guvernamentale romîne au 
fost primiți de S. V. Kaftanov, 
prim-ioctiitor al ministrului Cul
turii al U.R.S.S.

Cu acest prilej, acad. M. Ralea 
a transmis guvernului sovietic 
mulțumirile guvernului și poporu
lui romin pentru nobilul său gest 
de remitere a valorosului tezaur și 
a operelor de artă romine.ști păs
trate la Moscova timp de aproape 
patru decenii. Conducătorul dele
gației romine a subliniat că Ho
tărîrea Consiliului de Miniștri a 
U.R.S.S, constituie un act de mare 
însemnătate menit să contribuie și 
mai mult la întărirea re'atiilor 
frățești care s-au statornicit intre 
Uniunea Sovietică și R.P.R.

S. V. Kaftanov a vorbit despre 
valoroasele opere ale picturii ro- 
mînești păstrate la Moscova, sub
liniind că atît criticii și pictorii, 
cît și restauratorii sovietici le-au 
apreciat în mod unanim și le-au 
studiat îndeaproape.

S. V. Kaftanov s-a Interesat 
îndeaproape de realizările picturii 
romînești contemporane. In cadrul 
întrevederii de la Ministerul Cul
turii. acad. Gh. Oprescu a vorbit 
despre expoziția de pictură so
vietică deschisă recent la Bucu
rești, subliniind prețuirea de care 
se bucură operele pictorilor so
vietici în Romînia.

Prof. Marius Bunescu a 
vorbit despre succesele pictorilor 
romîni contemporani care se 
străduiesc ca printr-o muncă per
severentă să ducă mai departe 
și să îmbogățească valoroasa 
moștenire a clasicilor picturii ro
mînești.

—««o»»-
„Port-avioanele 
și malaria“

Sub acest titlu ziarul francez 
„Tribune des Nations" din 6.VII 
a.c. relatează că potrivit datelor 
armatei americane, ultimul port
avion uriaș, care a fost construit 
în S.U.A., „Saratoga", a costat 
70 miliarde franci.

Organizația Mondială a Sănă
tății Națiunilor Unite este de pă
rere — precizează ziarul — că 
această sumă i-ar permite să în
lăture complectaniente plaga ma
lariei în 70 de țări unde bîntuie 
această boală, însă fondurile de 
combatere a malariei de care dis
pune Organizația, se ridică la nu
mai 26 miliarde franci.

Ziarul mai sus amintit se 
mulțumește doar să relateze ci
frele comparative. Atît și nimic 
mai mult!

Concluzia firească este: să se 
pună capăt cursei nebunești a 
înarmărilor pentru că cu fondu
rile disponibile s-ar putea com 
bate nu numai malaria, ci chiar 
și alte boli și plăgi sociale care 
macină zeci și sute de mii de oa
meni ce trăiesc sub „soarele pro
teguitor" al sistemului capitalist.

Plenara C C. al P.S.U.G.
BERLIN 31 (Agerpres). — 

Ziarul „Neues Deutschland" a pu
blicat comunicatul asupra celei de 
a 28-a plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania.

In comunicat se arată că între 
27 și 29 iulie 1956 a avut loc ple
nara C.C. al P.S.U.G., prezidată 
de tovarășii Pieck, Grotewohl și 
Ulbricht. Plenara a discutat rapor
tul Biroului Politic „Cu privire la 
activitatea Partidului Șocialist 
Unit din Germania după Congre
sul al XX-lea al P.C.U.S. și cu 
privire la înfăptuirea hotăririlor 
celei de-a IlI-a Conferințe de par
tid". Raportul a fost prezentat de 
tovarășul Ulbricht, prim sec-etar 
al C.C. al P.S.U.G.

Raportul a fost aprobat în una
nimitate de Comitetul Central al 
P.S.U.G.

Plenara a hotărît în unanimi
tate să adreseze un mesaj dc sa
lut Comitetului Central al P.C.U.S. 
A fost adoptată în unanimitate o 
rezoluție cu privire la sarcinile 
imediate ale partidului în dome
niul muncii ideologice.

Comitetul Centrai a chemat 
clasa muncitoare și pe toți oa
menii muncii din Republica De
mocrată Germană să trimită în 
partid pe reprezentanții lor cei 
mai buni și de nădejde și să în
tărească astfel forța P.S.U.G. și 
influența sa în viața socială.

In continuare au fost adoptate 
In unanimitate următoarele hotă- 
rîri:

S-a ridicat sancțiunea de partid 
care fusese dată tovarășului Prânz 
Dahlem și tovarășul Dahlem a 
fost reabilitat.

S-au ridicat sancțiunile de par
tid date tovarășilor Ackermann 
Endretzky și Eli Schmidt.

După revizuirea dosarului lui 
Paul Merker, Comitetul Central 
a stabilit că învinuirile care i-au 
fost aduse au mai ales un carac
ter politic și de aceea nu pot con
stitui un motiv de urmărire penală.

Comitetul Central a revizuit ho
tărîrea sa din 24 august 1950 
„Declarația Comitetului Central și 
Comisiei Centrale a Controlului de 
Partid cu privire la legăturile foș
tilor emigranți politici germani 
cu Noel H. Field, conducătorul 
Unitarian Service Commitee, (co
misia filantropică a bisericii uni
tare — N.R.) și a anulat cuprinsul 
acestei declarații in măsura in 
care el decurge din procesul lui 
Rajk în Republica Populară Un
gară și procesul lui Kostov în Re
publica Populară Bulgaria.

Făcind o apreciere generală a- 
supra celei de-a 28-a plenare a 
Comitetului Central, tovarășul 
Grotewohl a subliniat că discuta
rea tuturor problemelor s-a des
fășurat la un nivel înalt.

Reluarea tratativelor sovieto- 
japoneze

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite: In dimineața 
zilei de 31 iulie au fost reluate 
la Moscova, la o vilă a Ministe
rului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., tratativele cu privire la 
normalizarea relațiilor dintre 
U.R.S.S. și Japonia. Reluarea a- 
cestor tratative a fost prevăzută 
în comunicatul sovieto-japonez 
din 14 mai a.c.

Din partea sovietică la tratati
ve iau parte : D. T. Șepilov, șeful 
delegației, reprezentant plenipo
tențiar, ministru al Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.; N. T. Fedoren
ko, locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S.; I. A- 
Malik, ambasadorul U.R.S.S. la 
Londra ; P. N. Kumîkin, locțiitor 
al ministrului Comerțului Exte
rior ; I. F. Kurdiukov, șeful sec
ției pentru Extremul Orient din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., consilieri și experți.

Din partea japoneză la trata
tive iau parte : dl. Mamoru Si- 
ghemițu, șeful delegației, repre
zentant plenipotențiar, ministru al 
Afacerilor Externe al Jaooniei; 
dl. Siuniți Mațumoțo, care a dus 
tratative la Londra în calitate de 
reprezentant plenipotențiar al Ja
poniei ; Ttakedzo Simoda, directo
rul secției de tratate din ministe
rul Afacerilor Externe al Japo. 
niei ; Sinzaku Hoghen, consilier 
pentru problemele europene din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Japoniei; Kinia Niizeki, consilier

al legației japoneze în Suedia, 
consilieri și experți.

La deschiderea primei ședințe a 
delegațiilor au asistat ziariști so
vietici și străini.

La prima ședință, după ce con
ducătorii delegațiilor au rostit 
scurte cuvintări și au prezentat 
pe membrii delegațiilor, părț le 
și-au expus pozițiile în proble
mele legate de normalizarea re
lațiilor dintre U.R.S.S. și Japo
nia. Cele două părți au subliniat 
că în urma tratativelor de la 
Londra care au avut loc intre 
1 iulie 1955 — 20 martie 1956, 
s-a căzut de acord asupra majo
rității articolelor proiectului de 
tratat de pace.

D. T. Șepilov, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S. și 
M. Sighemițu, ministrul Afaceri
lor Externe al Japoniei, au decla
rat că guvernul U.R.S.S. și gu
vernul Japoniei năzuiesc spre nor
malizarea relațiilor sovieto-japo- 
neze. Ei au expus de asemenea 
punctele de vedere ale părților fn 
ceea ce privește articolele din 
proiectul de tratat de pace asu
pra cărora nu s-a căzut de acord, 
printre care problema teritorială. 
In afară de aceasta a avut loc 
un schimb de păreri asupra pro
blemei repatrierii oetățenilor ja
ponezi care își ispășesc pedep
sele.

Părțile au convenit ca urmă
toarea ședință să aibă loc la 
3 august 1956,

BUDAPESTA. — La 31 iulie 
in cadrul Sesiunii Adunării de 
stat a Ungariei s-au încheiat dez
baterile pe marginea raportului 
de activitate prezentat de Andras 
Hegediis, președintele Consiliului 
de Miniștri cu privire la activita
tea Consiliului de Miniștri.

PARIS. — La ședința din 30 
iulie Consiliul Republicii — Ca
mera Superioară a parlamentului 
francez — a adoptat cu 295 vo
turi și 14 voturi contra, proiectul 
bugetului militar care prevede 
sporirea cheltuielilor militare în 
legătură cu operațiunile militare 
din Algeria.

VARȘOVIA. — Ziarele din 31 
iulie au publicat hotărirea p.e. 
nare, a 7-a a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez „Cu privire la si- 
tuafia politică și economică a 
fării și la sarcinile partidului".

PRAGA. — In dimineața zilei 
de 31 iulie la cea de a 11-a se
siune a Adunării Naționale a Re
publicii Cehoslovace au avut loc 
discuții pe marginea declarat ei 
guvernamentale a lui V. Siroky.

Deputății au adoptat în unani
mitate declarația guvernamentală, 
exprimîndu.și încrederea in gu
vern.

SPECTACOLE
CINEMATOGRAFE: Patria: 

București, Gh. Doja, Libertății: 
Roșu și Negru (seria I-a) ; Ma- 
gheru, Vasile Alecsandri, Elena 
Paveț, Doina, T. Vladimirescu, 
Volga : lartă-mă : Republica, Fiii- 
mon Sirbu, I. C. Frimu, 1 Mai : 
Contele de Monte Cristo (seria 
11-a) ; înfrățirea intre popoare : 
Cercul diabolic ; Maxim Gorki ; 
Peripețiile bravului soldat Șweik; 
Timpuri Noi : Vizita lui N. A. 
Bulganin și N. S. Hrușciov in 
Anglia — complectare un nou 
film de desen animat; Lumina, 
Moșilor: Contele de Monte Cristo 
(seria l-a); Central: Serenada 
străzii; Victoria, Olga Bancic : 
Amanții din Toledo; Tineretului:

O sărutare furată; Alex. Popov : 
Poemul pedagogic ; Grivița : Bel- 
Ami; Vasile Roaită : Accidentul; 
Cultural, Alex. Sahia : Chitarele 
dragostei; C. David: Insula fără 
nume; Arta: Dragoste pierdută; 
Unirea, Miorița : Melodii nemuri
toare; Munca : Bancnota de uri 
milion de lire sterline; Carpați: 
Ganga ; 23 August: Lecția vieții; 
Donca Simo : Rio Escondido; Gh. 
Coșbuc : Spectacol de varietăți ; 
llie Pintllie : Curg apele tulburi; 
Popular: Sciuscia ; M. Eminesru: 
Tata, mama, bona și eu; 8 Mai: 
Popescu 10 în control și La mere; 
N. Bălcescu : Trei starturi; Au
rel Vlaicu : Cavalerul fără lege; 
8 Martie: Pumnul de fier.
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