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CINSTEA ZILEI

Mineri fruntași
In cinstea Zilei Minerului ți a 

marii sărbători de la 23 August, 
în Valea Jiului minerii înscriu 
noi succese în producție.

La mina Vulcan s-au extras 
peste plan între 1 iunie și 6 au
gust 1.776 tone de cărbune. Frun
tașe sînt sectoarele: 4, 3 și 2 
evidențiindu-se brigăzile conduse 
de Gh. Danciu, Emeric Cziki, 
Szabo Balaj și Gh. Drob.

însemnate cantități de cărbune 
peste plan au dat și minerii din 
sectoarele 1 B, II, III și V de la 
Lupeni, IV de Ia Lonea și II de 
la Uricani. Brigăzile conduse de 
loan Popa, Gh. Vraja, Martin 
Adamos de la Lupeni, Florea Bli- 
daru, Simion Timofte, de la Uri
cani, Traian Molnar, Pop Au
gustin de la Lonea șl multe al
tele sint fruntașe în întrecerea 
ce se desfășoară între minerii 
Văii Jiului.

ÎN IUREȘUL
ÎNTRECERII

Deunăzi, crainicul întreprin
derii „Eleciro-Ceramica11 din 
Turda a anunțat la stația de am
plificare o veste de-a dreptul îm
bucurătoare pentru colectivul a- 
cestei întreprinderi și anume: pe 
primul semestru al acestui an, 
întreprinderea a livrat cu 8 la 
sută mai mulțl izolatori de înaltă 
șl joasă tensiune peste plan.

Deasemeni cele 18 brigăzi de 
tineret din cadrul întreprinderii 
au hotărît ca în cinstea zilei de 
23 August să-și sporească succe
sele. întrecerea a pornit între 
brigăzi și tineri. Și iată rezulta
tele pînă acum: brigada cu cele 
mat grăitoare succese e cea con
dusă de Pașca Vasile. Printre 
tinerii care s-au remarcat tn mod 
deosebit In această perioadă se 
află Popa Vasile și Domokos A- 
lexandru de la secția confecționa
re care dau zilnic între 20—50 
izolatori de înaltă tensiune veste 
plan. De la secția presă, cele mai 
frumoase rezultate au fost obți
nute de tinerii Gavriș Maria, 
Floarea Viorica și Rusu Ileana, 
care realizează zilnic fiecare cite 
200 bucăți izolatori de joasă ten
siune peste plan.

Numărul tinerilor fruntași nu 
se oprește aici.

Corespondent 
SALZMAN VICTOR

Săptămînă record la treieriș
obține în toate raioanele regiunii 
București dacă se acorda treieri
șului mai multă atenție. Organi
zațiile de partid și sfaturile popu
lare din unele comune nu au luat 
însă măsuri din timp pentru or
ganizarea muncii în așa fel îneît 
toate batozele să fie alimentate 
tn permanență și să funcționeze 
fără întrerupere. Pe unele arii din 
raioanele care n-au realizat vite
za zilnică la treieriș, cum sînt 
Giurgiu, Răcari, Urziceni și al
tele, s-a întîmplat ca unele ba
toze defectate să stea zile în
tregi nereparate. Aceasta a făcut 
ca pe întreaga regiune, deși s-au 
obținut succese, ele să nu fie pe 
măsura capacității de lucru a 
forțelor existente.

(Agerpres)

La sfirșitul săptăminii record 
la treieriș, organizată în regiunea 
București, procentul realizat a 
crescut de la 28,4 ]a sută, cît era 
la începutul săptăminii. Ia 67.7 
la sută. Numai în 7 zile s-au 
treierat păioasele de pe o supra
față cu peste 38 la sută mal mare 
decît 
de la 
la 30 
mina 
colectiviștii. întovărășiți! și țăra
nii muncitori cu gospodărie indi
viduală din raioanele Alexandria. 
Călărași, Titu și Roșiori de Vede, 
organizîndu-și bine munca și fo
losind toate forțele, au depășit 
viteza zilnică planificată pînă la 
17,6 la sută.

Asemenea realizări se puteau

întreaga suprafață treierată 
începutul lucrărilor și pînă 
iulie, ctnd a început săptă- 
record. In această perioadă

Am cunoscut-o pe fata aceas
ta, cu mișcări domoale și cu pri
mirea visătoare, In secția de gra
vură a fabricii „Sticla” din Tur
da. Stătea aplecată peste un 
jghiab, bălăcindu-și mîinile în- 
tr-o avă tulbure. Din cînd în 
cînd, lua cite un pahar din tean
cul ce se îngrămădea în fața ei, 
îl privea pierdută, și apoi îl arun
ca scirbită in jghiab, împroșcînd 
pe cei din jur cu strooi.

— Eh, viață.
își pironi privirea într-un 

punct fix, din colțul atelierului 
și zimbi fericită unui vis din în
chipuirea sa. Odată cu zîmbetul 
i se destinseră și trăsăturile fe
ței.

Se vedea intr-o cameră mare, 
luminoasă, împodobită cu multe 
flori. Fotolii elegante străjuiau 
de-o parte și de alta un birou de 
nuc. Intr-un colț o bibliotecă fru
mos încrustată, în rafturile căreia 
se găseau cîteva bibelouri dră
guțe. Zimbi mulțumită și se așe
ză pe unul din fotolii, luînd din 
vitrina biroului o minunată pă
pușă. Deodată sună telefonul. Cu 
o mișcare energică ridică recep
torul și-l duse la ureche.

— Da. la telefon tovarășa ingi
ner Ghiberta. Cum ? S-a greșit 
compoziția sticlei și calitatea este 
sub cea comandată ?... Lăsă re
ceptorul jos și-l privi mirată, a- 
noi ridicindu-l din nou se răsti 
în microfon. Și ce vreți, mă rog, 
de la mine? Ce să vă fac eu? 
Poftim... Și dacă sini inginer

I

nnerii de ta u- 
zinele I.M.S. Cîm- 
pulung Muscel au 
hotărît ca. In cins
tea zilei de 23 Au
gust, să facă in 

dar pionierilor din oraș un au- 
to-motor de 35 cai putere, pen- 
tru trenul pionierilor care va 
funcfiona in parcul „Olga 
Bande" din localitate.

In fotografie, tinerii Gheor- 
ghe lonescu, Petre Calangiu 
și iosif Butoi lucrind la mo
tor, iar Vasile Crețu și Iosif 
Fulga la șasiu.

Foto: ION ROZENTHAL

ce... Nu sînteți capabili să vă des
curcați singuri, a? Vă rog să nu 
mă mai deranjați. Eu sînt foarte 
ocupată și închise telefonul, mul
țumită de modul energic și hotă
rît în care a rezolvat problema. 
Netezi — grijulie — cutele rochi
ței păpușii: „Vai ce drăguță 
este!” și o pupă pe năsuc. O puse 
apoi la loc, în vitrina biroului, 
lingă un șir întreg de alte păpuși 
de diferit? mărimi și se așeză 
mai comod în fotoliu. întinse o 
mînă luînd dintr-o vază de sticlă 
pe care era încrustat un minunat 
peisaj de țară, o garoafă și miro- 
sind-o oftă plină de plăcere.

— Ce bine-i să fii inginer I Nu 
mai ai bătaie de cap cu nimeni. 
Toți în jurul tău îți spun „to
varășe inginer”, toată lumea te 
respectă. Și își reaminti zilele pe
trecute tn școala profesională de 
ceramică din Turda. Săli de cla
să, pahare de spălat, apoi de gra
vat , căldura de la uzină unde 
sticla se topea aproape la 1400 
de grade, șl oamenii aceia pisă- 
logi care o puneau să învețe. Vai 
cit nu-i plăceau ei toate acestea! 
Și apoi, cărțile, volumele acelea 
ce se îngrămădeau mereu tot mai 
multe și toate trebuiau citit?. în
vățate, val ce nesuferite erau I

„Tovarășa inginer” Ghiberta se

La stringerea plinii
Nu știu, nu sînt martor poș

tașului atunci cînd sosește cu 
scrisorile: Cred însă că acele cli
pe sînt prilej de mare bucurie. 
Uite, te duci la cutia eu scrisori : 
găsești într-însa un teanc inireg 
de plicuri. Citindu-le, ai în față 
țara întreagă, în miniatură. Da, 
așa este, nu e o vorbă prea mare. 
Din Drăgușeni, scrie Ârsene 0- 
prea. Din părțile Jimboliei, Tho
mas Schmidt. Din apropierea Se- 
garcei, Mihai Berceanu. Dar par
că numai ei scriu ? Nu, desigur 1 
De-ar fi să pomenești despre toți 
autorii corespondențelor, ar trebui 
musai să depășești filele cerute 
de reportaj. Cum însă prima pa
gină se apropie de sfîrșit, te cu
funzi în lectură. Și, nu fără 
bucurie, afli că în satele noastre 
campania agricolă de vară nu-i 
lasă pe oamenii harnici să piar
dă vremea bună. La gospodăria 
colectivă din comuna Făcăeni, 
raionul Fetești, băieții stațiunii 
de mașini.și tractoare din loca
litate au terminat seceratul griu
lui, orzului și ovăzului — la un 
loc vreo 330 de hectare. Utemiș
tii din Pietroșani, raionul Zimoi- 
cea, au organizat înaintea înce. 
perii treierișului un scurt program 
artistic, după care, primul snop 
a fost introdus în batoză de fiica 
lui Botinețu, Petra, o pionieră 
harnică și cuminte. Pe aria co
munei Ostroveni, raionul Gura 
Jiului, munca începe pină a nu 

întinse leneșă tn fotoliu, alungîn- 
du-și cu o mișcare din nou ener
gică și hotărîtă gîndurile negre, 
ce adunaseră pentru un moment 
un nor peste fruntea-i trandafirie.

„Nu poți ajunge inginer fără 
să înveți”, repetă murmurind spu
sele cuiva din negura anilor. 
,,Cum nu ?” își spuse sieși. Dar 
eu ? Eu nu sînt inginer ? Cum am 
ajuns ? Nu știu. Dar ce impor
tanță are 1 Sînt inginer și gata !

— Și asta te mulțumește ?
— Da. mă mulțumește, Sînt 

inginer și toată lumea îmi spune 
așa. Am un birou al meu, și un 
salariu bun, și gata!

— Și gata ? Repetă dojenitor 
cineva tn spatele ei.

Ghiberta se întoarse și privi 
mirată, puțin speriată la fetița 
îmbrăcată în salopetă ce stătea 
în mijlocul camerei și o privea 
țintă în ochi.

— Nu mă cunoști? întrebă fe
tița din fața ei. Uită-te mai aten
tă la mine.

— Nu, nu, nu se poate... — bîi- 
gui speriată fericita ingineră.

Fetița din fața ei, întristată, 
îndurerată, era chiar ea. Ea, în 
anii cînd figura în catalogul șco
lii profesionale de ceramică, A- 
vea ochii roșii de lacrimi ca și 

răsări soarele și sfîrșește tîrziu, 
după asfințit. Sătenii aceștia tre
ieră de zor. Agitatorii însă, cum 
este utemistul Grigore Taloi, nu 
uită la amiază să citească oame
nilor o noutate din gazetă ori o 
pagină-două de broșură.

Da, pretutindeni în satele pa
triei, recoltarea păioaselor este în 
plină desfășurare. Această veste o 
găsești mai în fiecare plic. Și to
tuși, unele rînduri îți trezesc mih- 
nirea. Leneșii se arată și acum, 
ciud mulțimea de oameni har
nici dau zor cu secerișul, treie- 
rișul, arătura de vară, Năstase Ti
ran, de exemplu, Vasile Blaga, 
Ion Oprea și Gheorghe Mînză, ti
neri colectiviști din Drăgușeni, 
prinseseră să tragă chiulul ori să 
meargă la lucru altundeva, toc
mai cînd gospodăria colectivă 
avea neapărată nevoie de ei. Bi
neînțeles că Dumitru Mușat, Melu 
Blaga și alți tovarăși de-ai lor 
nu i-au lăsat. I-au chemat în șe
dință și i-au ajutat așa cum se 
cuvine.

Multe, foarte multe corespon
dențe încep cu: „utemiștii din,.., 
tineretul în frunte.,., aria tinere
tului.." — frînturi de propozițiuni, 
dincolo de care se află idei mari, 
dragi nouă. Anume, că utemiștii 
și tinerii își dau cu sîrguință con
tribuția cuvenită la stringerea 
pîinii poporului.

c. s.

atunci, din cauza notelor proaste 
pe care le lua.

— Nu, nu se poate... — mur
mură din nou inginera.

— Ba da, se poate, eu sînt. 
Chiar, nu mă mai recunoști ?

— Nu, nu te cunosc. Pleacă, 
pleacă imediat — strigă înspăi- 
mintată fericita ingineră. Nu te 
cunosc!

Ghiberta, eleva Școlii profesio
nale de ceramică, se așeză în fo
toliul din fața Ghibertei — ingi
ner, și continuă s-o privească în 
ochi.

— Ce vrei, cine ești ? O întrebă 
Ghiberta inginer pe fetița din 
fața sa, nemaiputind suporta 
privirea acesteia.

— Sînt conștiința ta.
— Ce? Cum? Și ochii mari, 

speri ați ai fericitei inginere pri
veau îngroziți. Cine te-a chemat? 
Eu nu te-am chemat. Pleacă, 
pleacă imediat.

Un zimbet amar apăru în colțul 
gurii fetiții.

Fericita ingineră simți cum fo
toliul de sub ea se transformă 
într-un sloi de gheață, cum flo
rile se vestejesc, camera se în
tunecă, iar păpușile, ah, păpușile, 
ingratele, din vitrina biroului îi 
zîmbeau ironic dîndu-i parcă cu 
tifla.

Tovarășului
Dr. Petru Groza, 

președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a R. P. R.
București

Scumpe tovarășe Petru Groza, 
Aflind cu bucurie despre o îm

bunătățire simțitoare a sănătății 
dumneavoastră, în numele Prezi
diului Adunării Populare a Re
publicii Populare Bulgaria șl în 
numele meu personal vă urez 
grabnică refacere și întărire a să
nătății dv. pentru a putea în cel 
mai scurt timp să vă încadrați 
din nou in rindurile constructo
rilor socialismului în Republica 
Populară Romină șl să continuați 
cu energia și devotamentul spe
cific dv. munca pentru bunăsta
rea poporului frate romîn.

GHEORGHI DAMIANOV 
președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

-«Oh-

întoarcerea unor membri 
ai delegației guvernamentale 

a R.P.R. de la Moscova
Marți la amiază s-au înapoiat 

în Capitală venind de la Mosco
va, tovarășii: acad. M. Raiea, 
președintele Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, C. Prisnea, prim locțiitor 
al ministrului Culturii, acad. Gh. 
Oprescu, directorul Institutului 
de istoria artei al Academiei 
R.P.R. și acad. Andrei Oțetea, 
membri ai delegației guverna
mentale a R.P.R. care a partici
pat la solemnitatea preluării va
lorilor istorice ale artei aplicate, 
decorative și plastice romînești, 
care printr-o hotărîre recentă a 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. au fost remise guvernu
lui romîn.

La sosire, la aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii: Al. Mo- 
ghioroș, S. Bughici, Gh. Hossu, 
Bucur Șchiopu, Marin Stancu, 
Șt. Cleja, Mihai Alexandru, M. 
Macavei, dr. I. Bogdan, Al. Bui- 
can, acad. M. Roller, artistul po
porului C. Baraschi, P. Babuci, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai Acade
miei R.P.R.. ai Uniunii Artiștilor 
plastici, reprezentanți ai presei.

Au fost de față V. F. Niko
laev, consilier și I. S. Iiin, secre
tar al Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.
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| terina Popa se întorceau de la 8 
8 seceriș. Intr-o margine de lan 8 
8 am văzut pe bătrînul loan | 
| Vancea căznindu-se să lege 8 
8 ceț cițiva snopi pe care reușise 8 
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g A doua zi, tn zori, trei bri- 8 
8 găzi de tineri se îndreptau ° 
8 spre cimp.
g în două zile au secerat tot 
8 griul lui Petru Haragoș, loan 
8 Vancea și al altor bătrini și 
g văduve din sat. Astfel în tn- 
8 treaga comună Groși s-a ter- 
8 minat secerișul, iar tinerii sînt 
g mindri de fapta lor. Mai 
8 veau însă și bătrînii un cuvînt 
| de spus. Duminică, la hora din 
8 sat, în timp ce tinerii erau 
8 prinși in fierbințeala jocului, 
| bătrînul loan Vancea a oprit 
8 muzica pentru cîteva minute. 
8 El le-a mulțumit din suflet 
| utemiștilor care i-au secerat 
8 griul. L-a prins apoi pe 
8 Gheorghe Bodeuț de gît și l-a 
| sărutat pe amîndoi obrajii. Tî- 
8 nărui s-a înroșit tot și a pro- 
8 mis în numele utemiștilor că-i: 
| vor ajuta și la terminarea , 
8 grabnică a treierișului. 
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— Ce vrei de la mine ?
— Vreau să te întreb dacă ești 

fericită ?
— Da, sînt. Și acum, pleacă!
Chipul fetiței se îndureră și 

mai mult.
— Știi, că acum cîteva minute, 

din vina ta s-a stricat o cantitate 
imensă de materie primă?

— Ce te privește, ce te ames
teci, — strigă revoltată fericita 
ingineră, simțind cu groază cum 
în suflet îi pătrunde treptat neîn
durătorul chin al remușcării

— Știi că din cauza nepricepe
rii tale se întîmplă zilnic greșeli 
în fabrică și că mîhnirea pun? 
treptat stăpinire pe sufletul oa
menilor ?

— Nu, nu știu. N-am vrut să 
știu.

Simțea cum remușcarea o cu
prinde din ce în ce mai tare și-i 
era peste putință să mai îndure.

— Ce vrei ? izbucni inginera.
— Să te întorci înapoi, — ti 

răspunse fetița. Să iei viața de 
la capăt, să înveți, să muncești 
pentru a merita titlul de inginer.

— Nu, nu, asta niciddată, — 
strigă fericita ingineră. Și te rog 
să pleci imediat I

— Dacă nu vrei, răspunse fe
tița, rămtn cu tine.

Tineri citați în Raportul prezentat 
la cel de~al IWea Congres al U.TJ4.

Mîndria noastră
* *

Uzina „Inde
pendența" este 
cea mai mare în
treprindere me
talurgică din Si
biu. Spre acea
stă uzină și-a 
îndreptat pașii 
tînăra Inge 
Roth, după ce, 
într-un răstimp 

foarte scurt, și-a pierdut ambii 
părinți și a fost nevoită să între
rupă școala.

Va învăța o meserfe — acesta 
era visul eî cînd s-a înscris la 
școala de calificare a uzinei.

Greutatea de a învăța limba 
romînă a fost înlăturată în scurt 
timp. Deși de naționalitate ger
mană, Inge Roth a găsit alătur! 
de tovarășii ei de muncă o frîn- 
tură din atmosfera de familie — 
după care tînjea — și s-a înca
drat cinstit, cu toată inima, în fa
milia pe care o formează colecti
vul ei de muncă.

Deși modestă, tăcută și foarte 
retrasă, s-a remarcat prin con
știinciozitatea, seriozitatea și dîr- 
zenia eî. Pentru calitățile de care

Maistrul sondor Alexandru M. Ion
O viață boga

tă în fapte, pli
nă de conținut, 
cu atît mai 
semnificativă cu 
cît e a unui tî- 
năr de numai 
23 de ani.

Alexandru M. 
Ion este mai
stru sondor la

sonda nr. 2 Ploești — schela
Boldești.

Nu-și poate trece în revistă
viața fără a încerca o duioasă și 
recunoscătoare aducere aminte 
a comunistului Constantin Padu
raru, brigadier la schela Bol
dești. Multe a mai învățat da
torită lui.

Sprijinul primit din partea .co
muniștilor și al organizației 
U.T.M., al cărei membru este din 
1947, a fost hotărîtor în scurta, 
dar grăbita ascensiune pe care a 
făcut-o. Cel mai tînăr maistru 
sondor. Maistru sondor la 18 ani I

Se precizează contururile
Șantierul a început să se pre

cizeze. Cele două blocuri ce vor 
adăposti familiile celor care vor 
deservi conducta sînt aproape 
terminate ; castelul de apă își a- 
firmă înălțimea zveltă, deocam
dată încă mascată de cofraje; in 
praful drumurilor rămîn întipă
rite urmele camioanelor grele, de 
mare tonaj, care transportă zilnic 
mari cantități de cărămizi, seîn- 
duri, ciment, conducte. Șantierul 
a început să se precizeze...

Din imediata apropiere a stră
zii Eternității se ridică o uliță 
spre dealul Șorogarilor. E o uliță 
îngustă, pavată cu pietre de riu, 
mărginită de-a dreapta și de a 
stingă de căsuțe scunde, fără 
curți, locuite de oameni liniștiți 
cărora taifasul duminical le-a in
trat în obișnuință. Șantierul le-a 
stricat tabieturile. Pe toată lun
gimea, ulița a fost desfundată 
și de-a lungul șanțului adînc de 
cițiva metri au început să se în- 
șiruie movilițele de pămint. Soa
rele și pașii oamenilor le-au bă
tătorit și azi ele sint un teren 
ideal de joacă pentru copiii car
tierului. Pe moment, bucuria pă
rinților lor este mai mică și lu
crul este de înțeles dacă ne gln- 
dim că aceste movilițe de pă
mint împiedică circulația, mai a- 
les In timpul nopții. Șl totuși, 
oamenii se bucură de necazurile 
lor de azi pentru că trăiesc cu 
speranță In realitatea zilei de 
miine.

In fundul unul șanț l-am în-

Fericita ingineră o privi eu 
ochii măriți de spaimă.

— Asta nu, asta nu, strigă ea 
îngrozită la gindul că această fe
tiță o va chinui de acum 'înain
te tn fiecare minut, nu o va lăsa 
să doarmă, nu o va mai lăsa 
să-și mingile in tihnă păpușile... 
Pleacă, pleacă imediat — mai 
putu să strige fericita ingineră, 
tn timp ce fetița se apropie cu 
pași ușori vrlnd parcă să i se 
urce in brațe, iar de acolo să-i 
pătrundă in suflet de unde să 
nu mai plece niciodată...

...Un hohot puternic de ris o 
făcu pe Ghiberta Crucița să-și 
ridice capul de pe marginea 
jgheabului cu apă pe care ador
mise. In fața ei, teancul cu pa
hare ce trebuiau spălate se ridi
case imens. Un nou hohot de ris 
o făcu să se trezească de-a bine- 
lea. Era înconjurată de băieții și 
fetele din școala sa. Aceștia se 
dădură ușor la o parte lăsind să 
se vadă o gazetă de perete in 
mijlocul căreia trona caricatura ei,

— A apărut in timpul delicio
sului dumneavoastră somn li 
spuse o colegă făcindu-i reve
rențe.

încă buimacă de somn, eleva 
Ghiberta Crucița șopti incet, ne
deslușit :

— Ce caricatură... Eu stnt in
giner... Lasă c-o să vedeți voi...

PETRE ISPAS

Tineri danezi și italieni ne vizitează tara
Zilele acestea a sosit în Capi- și un grup de tineri țărani italieni 

tală la invitația C.C. al U.T.M. care vor lua cunoștință de viața 
un grup de tineri danezi care vor și activitatea tineretului nostru 
vizita țara noastră timp de 15 zile de la sate.

Strungârița Inge
a dat dovadă, a fost primită în 
1954 în U.T.M., al cărei sprijin 
i-a fost mai tîrziu de un real fo
los. Școala de calificare a termi
nat-o printre primele. A ieșit 
strungăriță.

De atunci lucrează în secția a 
III-a mecanică ușoară în brigada 
condusă de Ghenadie Vinți, una 
din cele mai bune brigăzi ale 
uzinei.

Astăzi, în urma unei scurte, dar 
fructuoase experiențe, tînăra strun
găriță e stăpînă pe meseria care 
o pasionează. Se deosebește de 
mulți tovarăși de muncă prin 
punctualitatea și corectitudinea 
care se oglindesc atît în activita
tea profesională cît și în viața ei 
personală. Nu se cunosc cazuri 
în care Inge Roth să fi lipsit sau 
întîrziat de la serviciu. De ase
menea piesele prelucrate sînt în
totdeauna îngrijit și corect lu
crate, dovadă a calităților ei pro
fesionale.

Datorită aplicării unui complex 
de metode înaintate, în mod dife
rențiat, ea își depășește regulat 
nonma cu 95—100 la sută și își 
menține titlul de fruntașă în pro-

. Firea lui disciplinată, dîrzenia 
care-i este caracteristică, temei
nica cunoaștere a meseriei au în
locuit îndelungata practică nece
sară funcției pe care a cîștigat-o 
prin muncă și deosebit efort.

Și și-a condus echipa înlocuind 
autoritatea pe care ți-o dă mus
tața sau părul cărunt, printr-o 
competență demnă de invidiat Și 
Ia cei vîrstnici.

Echipa lui Alexandru Ion a tost 
totdeauna în rîndul celor din 
Irunte, iar acei care au învățat 
meserie în echipa sa, îi mulțu
mesc și astăzi.

In 1954. tînărul maistru a fost 
trimis în Republica Populară Chi
neză pentru un schimb de expe
riență.

In regiunea Kan-Su, la schelele 
Lan Ciu-mioa și Cin Ța-han, îm- 
părtășindu-și metodele unei echipe 
de sondori. Alexandru Ion a dat 
dovadă de multă pricepere, spiri
tul său de bun organizator a aju
tat ducerea la bun sfîrșit a sarci
nii încredințate.

tîlnit pe Luca Mihal, responsabi
lul brigăzii, care efectuează lu
crările de săpare a șanțului în 
care vor fi culcate conductele de 
fontă. Are sub comanda sa cîteva 
zeci de brigadieri care în căldura 
soarelui de vară sapă cu indîrjire 
pămîntul tare. Munca e grea, de 
ce s-o ascundem. Unii brigadieri 
ridică problema normelor fixate 
aici poate cam arbitrar, a calită
ții mîncării ce se servește la can
tină și altele. Luca Mihai răspun
de cu calm. Nu face demagogie, 
nu promite marea și sarea. Lup
tă să îndepărteze neajunsurile, 
așa cum se pricepe, și le cere să 
rămină pe șantier pentru a ter
mina conducta de apă. Brigadie
rii II cred pentru că Mihai doar
me și el tot în baracă, mănîncă la 
aceeași cantină, primește același 
salariu.

De altfel, împrejurările conving 
uneori mai puternic pe cei mai 
șovăielnici. Intr-o zi, pe șantier 
n-a fost apă. De aceea, seara, bri

Cerc de artă plastică

I^n cadrul clubului minei Lupeni s-a deschis anul acesta un 
cerc de artă plastică care este frecventat de muncitorii și 

funcționarii minei Lupeni și de copiii acestora. Iată, in sala 
cercului de artă plastică a clubului, instructorul cercului Tell- 
man Iosif, ocupindu-se Îndeaproape de tinerele talente.

Roth
ducție de un an. Calitățile de lu
crătoare bună și conștientă și 1» 
dovedește și prin felul în care ca
lifică la locul de muncă doi uce
nici de la școala metalurgică.

Nici în activitatea extraprofee, 
sională, Inge Roth nu e mai pre
jos. Ca membră în comitetul 
U.T.M. pe uzină și în Comitetul 
orășenesc U.T.M.-Sibiu, ea depu
ne o neobosită și rodnică activii 
tate.

In decembrie 1956, utemista 
Inge Roth a fost primită tn rîndul 
candidaților de partid. Acum, gri
ja de a se pregăti temeinic în ve
derea examenului pe care-1 va 
constitui adunarea de analiză a 
activității ei, adunare în care va 
cere să fie confirmată ca mem
bru de partid, e pe prim plan.

Pentru ajutorul primit din par
tea organizațiilor de partid șl 
U.T.M.. pentru a cinsti „Medalia 
Muncii" cu care a fost decorată 
anul acesta, tînăra strungăriță 
muncește neobosit, continuînd 
să-și ducă Ia bun sfîrșit sarcinile 
și să-și depășească angajamentele 
iuate în cinstea zilei de 23 Au
gust.

întors în țară după un an și 
cîteva luni, și-a reluat munca tot 
la schela Boldești, de unde a 
plecat.

La sonda nr. 2 Ploești, lucră
rile sînt pe sfîrșite.

Emoțiile care te cuprind într-o 
astfel de situație stnt înăbușite la 
tînărul maistru de dorința de a 
lucra mai mult, mai bine, pen
tru ca prima sondă din grupul 
de încercare să dea rezultate 
bune.

Lucrările de terminare a îora- 
(ului. pentru a da sonda în pri
mire producției, coincid eu termi
narea anului de stagiu de candi
datură în partid și cu pregăti
rile care se fac în vederea în- 
tîmpinării măreței zile de 23 Au
gust.

Și cu ce se poate prezenta 
Alexandru M. Ion la bilanțul ac
tivității decît cu o nouă realizare, 
lucrarea terminată înainte de 
termen ?

Aceasta este actuala lui preocu. 
pare.

ED. MARCOVICI 

gadierii n-au avut hrană caldă, 
cei veniți de la punctele de lu'- 
cru n-au avut cu ce să se spele. 
Brigadierii au simțit atunci im
portanța prezenței lor pe șantie
rul unei conducte de apă. N-> 
fost nevoie decit de un cuvint în
țelept al unul activist pentru ca 
brigadierilor să le fie clar faptul 
că plecarea lor de pe șantier ar 
însemna în fond dezertare. ȘI 
poate tocmai din pricina asta, tn- 
tr-o duminică dimineața — ziua 
lor de odihnă — peste 25 de bri
gadieri au părăsit dormitoarele 
plecind la gară să descarce două 
vagoane cu materiale, pentru ca 
șantierul să nu plătească locație.

★
Șantierul a început să se preci

zeze și odată cu asta se hotărăș
te și atitudinea brigadierilor față 
de munca lor, față de rosturile 
lor.

ION DELEANU



Să-l recitim împreună
pe Coșbuc

Plăcută este viața
A /in TĂBARĂ

LA 90 DE ANI
DE LA NAȘTEREA SA

Cînd ii aniversăm pe 
Coșbuc, obișnuitul meda
lion întilnit în aseme
nea ocazii la rubrica „Ca 
lendar" din ziare și re
viste este cei puțin Ino
portun, dacă nu chiar 
inutil.

Ca și alți cîțiva mari 
scriitori clasici ai poporu
lui nostru George Coșbuc 
— atît de organic legat, 
prin viața și creația sa 
de masele celor ce mun
cesc, de sufletul, firea șl 
aspirațiile poporului rO- 
min — nu mai are nevoie 
de prezentare. El ocupă 
un loc trainic tn Inima 
tiecăruia din noi, alături 
de geniul poporului nos
tru — Emlnescu, de Ca- 
ragiale, Creangă.

încă din școala ele
mentară copiii învață ver
surile melodioase ale Iul 
Coșbuc, pătrunse de spi
ritul poeziei noastre popu-

tare, exprlmlnd simțăminte și ginduri fa
miliare oamenilor de pe meleagurile noas
tre. Iar strofe Întregi din „Nunta In co-

„Faptul zilei", 
vrem pământ" 
scrisoare de la 

Muselim-Selo" (ca să 
dăm doar cîteva exem
ple), rămase întipărite in 
memorie de pe vremea 
celor diotii ani de școa
lă, ne insofesc mereu pe 
drumul vieții.

...Vor trece anii, peste 
un deceniu vom sărbători 
centenarul nașterii lui 
Coșbuc și, cu fiecare nouă 
generație, amintirea ma 
relui poet va trăi și mal 
vie printre urmașii celor 
care au luptat pentru li
bertate șl o viată mal 
bună și cărora poetul le-a 
închinat cu înflăcărată 
dragoste cîntecele și ba
ladele sale.

Să recitim împreună, 
acum, la aniversarea a 90 
de ani de |a nașterea 
poetului, citeva din poe 
ziile sale reprezentative.

Orele 7 dimineața. Deșteptarea. 
După cinci minute toate elevele 
echipate pentru gimnastică aș
teaptă începerea programului de 
înviorare.

— Stingi Drepți... Unu ! Doi... 
Pas alergător 1 — comandă pro
fesoara de gimnastică. Cele 15 
minute de înviorare trec repede.

După servirea dejunului, ur
mează programul ob șnuit dinain
te de masă : plaja și baia. Acesta 
este programul cel mai plăcut, 
mai ales in zilele frumoase cî-nd 
razele fierbinți ale soarelui încăl
zesc puternic bazinul și nisipul 
din jur.

Intre elevele Maria Prodan, 
din raionul Oaș, Maria Nagy, din 
Cărei și Eva Suveg, din Satu 
Mare a început o vie discuție. Fă- 
cînd parte din aceeași grupă, 
parc-ar fi surori și s-ar cunoaște 
de cind lumea, așa bine se înțe
leg. Ca niște lebede se iau la în
trecere inotind în bazinul sărat 
în care la început le era frică să 
intre.

Pe plajă alte fete fac sport și 
glumesc împreună. La orele 10, 
elevele de serviciu le aduc gus
tarea.

Timpul trece pe nesimțite. S-a 
făcut și ora mesei de prtnz, după 
care urmează 2 ore de odihnă.

Plăcută este și activitatea în 
cercuri. Iată bunăoară elevele 
din cercul de științele naturii și 
geografie studiază flora și fauna

locală, îngrijesc de grădina de 
flori din tabără, de lotul școlar 
experimental și cercetează cu 
multă atenție întovărășirea pomi
colă din localitate. In excursiile 
pe care le fac nu uită să-și adune 
diferite plante, insecte, roci, care 
le vor folosi pentru confecționa
rea ierbarelor, a insectarelor Și 
pentru muzeul școlii.

Iată pădurea.
Un grup de fete au descoperit 

un zmeurar. • Spre comoara lor 
năvălesc și altele.

Membrele cercului literar s-au 
deplasat in comuna vecină, Bu- 
dești, să culeagă din folclorul lo
cal poezii despre haiducul Pin- 
tea Viteazul:

„Frunză1 verde păducel, 
Pintea-i mare voinicel 
Și toți grofii fug de el..." 
Cercul sportiv se antrenează

volei, șah, atletism, pentru dife
rite competiții sportive.

Se lasă seara... Mai toate tetele 
au adormit. Doar Aciu Otilia și 
cu Chisiu Elisabeta nu și-au ter
minat încă scrisorile ta care po
vestesc părinților și prietenelor 
impresiile din tabără.

Frumoasă și plăcută este viata 
din tabăra de la Ocna Șugatag, 
raionul Sighet. Zilele de odihnă 
vor constitui cele mai plăcute 
amintiri.

la

„Socoteala de acasă nu se po
trivește cu cea din tîrg". Chib
zuită vorbă I Zicala aceasta o cu
noșteam și eu de multă vreme. De 
curînd tnsă am avut prllețul_ să 
mă lovesc din nou de... adevărul 
ei. Prilejul acesta mi l-a oferit 
C.F.R.-ul și, totodată, m-a făcut 
să schimb întrucîtva si zicala. 
Asta pentru că socoteala ce mi-am 
făcut-o eu acasă nu s-a mai ni
merit cu cea de la... C.F.R.

Aveam treburi pe Ia Zăi nești. 
Ce mi-am zis ? Plec intr-o sîm- 
bătă după masă, stau duminică 
acolo și luni dimineața... sînt 
înapoi, la treabă. Iar pentru că 
voiam să mă opresc puțin la Ora
șul Stalin, am căutat să plec cu 
un tren mai devreme. Așa că;

— Aloi 7.20.30? Fii drăguță, 
ce trenuri sînt după masă spre 
Orașul Stalin ?

— Păi aveți acceleratul 331, la 
ora 15 și 40 nrnute, apoi pe 401 
ia ora 16 și 18 minute...

M-am hotărft: plec cu 331. Am 
dat deci fuga la Agenția de voiaj 
C.F.R. București II ca să-mi iau 
bilet. La casa nr. 4 am verificat

cele spuse de biroul de informații 
din gară.

— Vă rog, 331 circulă plnă la 
Orașul Stalin ?

Casiera a răsfoit „Mersul tre
nurilor" s-a uitat la ruta respec
tivă și mi-a confirmat.

— Un bilet, Vă rog, pentru Zăr- 
nești.

— Pentru clasa I-a sau a Il-a ?
— Pentru a I-a. .
Ei și de aici Încolo s-au încurcat 

ițele — mai precis, de cînd am 
ajuns pe peron. Căutam un va
gon de clisa l-a. Am trecut de 
un vagon, de două, treir.. Toate 
clasa a Il-a. Am întrebat și p« 
conductorul tranului. „Mai in 
față" mi se răspundea. De la un 
capăt la altul al trenului însă — 
doar vagoane de clasa IT. Ba nul 
Primul vagon de lingă locomo
tivă — „vagon da serviciu" — 
avea și cîteva compartimente de 
clasa I-a. Unde să te mai urci 
insă? Compartimentele acestea 
erau aglomerate, vorba aceea, 
„pînă-n vîrf".

La Predeal — din nou socoteală 
greșită. Sosisem de cîteva minute

și așteptam să pornim spre Ora- 
șull Stalin. De odată, un con
ductor :

—SCoHbrîți, vă rogi
—‘Bine, dac... ■
— Pînâ aici circulă.
— Și la Orașul Stalin'?
- Cu 401...
Am coborît și am aș'eptat pe 

401. Bineînțeles că, așa stînd lu
crurile, treburile mele din orașul 
de sub Timpa au rămas ba.ta. 
Deh, se mai în’.împlă !...

Mă frămintă insă unele între
bări :.

— De ee se vtnd bilele de 
I-a, dec?, garnitura trenului 
clasal-a Ura ?..

clasa 
li- e de

cidbas^a i>a r •
— De ce se spune (șl S~ie W 

In „Mersul trenurilor", pag. 124) 
că acceleratul 331 circulă pe dis
tanta București Nord—Orașul 
S'.aljn și el se oprește la Predeal?

Corespondent 
M. CRASNEA

In atenția 
Ministerului Culturii

Corespondent
1. PETRE

Lupta vieții
Gazel

Numai una! I

CoplH nu-nfeleg ce von 
A plînge-i cumlnfla lor.

Dar lucru) ce) mai laș din lume 
E un bărbat tingultor.

Nimic nu-l mal de rts ca pltnsul 
In ochii unul luptător.

Pe umeri pletele-1 curg rîu — 
Mlădie ca un spic de griu, 
Cu șorțul negru prins în briu, 

O pierd din ochi de dragă!
Șl cînd o văd, ingălbinesc;
Și cînd n-o văd, mă-mbolnăvesc, 
Iar cînd merg alții de-o pețesc, 

Vin popi de mă dezleagă.

In aceste zile, pe clinuri și tn lunci, la poale de pădure 
și în polenele munților, acolo unde crește iarba, oamenii 
lucrează de zor: cosesc, fac căpițe, apoi cară finul. 
Intr-un tel munca aceasta este obositoare șl grea, ca ori
care alta. Te frige soarele, te bate vintul șl uneori ploaia. 
Te incintă însă peisajele înconjurătoare, îți dau sănătate 
parcă, te fac să uiți de oboseală, de arșiță.

Priviți imaginea alăturată, surprinsă de fotoreporterul 
nostru în comuna Șinteu din raionul Aleșd, regiunea 
Oradea. încă puțin și ultimele pale de fin vor tl aruncate 
sus. Pe urmă, carul se va îndrepta greoi, către sat.

„IA PĂTRAT"
Să nu confundafi sensul a- 

cestor cuvinte cu termenul ma
tematic atit de cunoscut.

„La pătrat" e denumirea unui 
loc d‘n Cișmigiu tn formă drept
unghiulară împrejmuit cu gard 
de fier de-a lungul căruia stnt 
înșiruite bănci și mese de piatră.

Pină nu de mult acest umbrar 
era refugiul preferat al amato
rilor de liniște, al studenților 
dornici să-și revadă notițele luate 
ta cursuri.

De la o vreme tnsă, liniștitul 
„la pătrat" a devenit locul de 
Inttlnire a unor cetățeni care iși 
„petrec" timpul liber, sau și-au 
făcut o meserie din practicarea 
jocurilor de noroc. Deunăzi m-am

O luptă-i viața; deci te luptă 
Cu dragoste de ea, cu dor.

Pe seama cui ? Ești un nemernic 
Cînd n-aî un țel hotăritor.

Tu ai pe-al tăi 1 De n-al pe nimeni, 
Te lupți pe seama tuturor.

La vorbă-n drum, trei ceasuri trec —
Ea pleacă, eu mă fac că plec,
Dar stau acolo și-o petrec

Cu ochii cît e zarea.
Așa cum e săracă ea,
Aș vrea s-o știu nevasta mea,
Dar oameni răi din lumea rea 

îmi tot închid cărarea.

alăturat unul grup de tineri 
strtnși roată tn jurul a doi jucă
tori de table.

— 10 lei partida , șoptește 
unul dintre jucători.

Clfiva .asistenți" de pe tufă 
intră și ei in horă, mi al nd pe 
lucitorul preferat, tn total se 
adună citeva zeci de lei, care 
stnt depuși tn păstrare plnă la 
terminarea jocului.

Un cetățean, trecător ca șl 
mine, surprinztndu-mi indignarea 
mi a spus:

—■ tn acest fel „tablagii" pro
fită de naivitatea unor tineri și 
atrăgtndu-i la joc' tl jefuiesc de 
bani. Pe noi, cetăjenii din cartier, 
ne surprinde de ce, organete tn 
drept nu tntreprind nici o ac
țiune tmpolrlva acestor profe
sioniști al zarului. De asemenea 
ar fi de dorii ca Sfatul Popular 
al raionului „Gh. Gheorghiu-Dej" 
Să înființeze o bibliotecă sau un 
club sezonier In Cișmigtu.

E tragedle-nălțătoare 
Cind biruiți oștenii mor.

Dar sînt eroi de epopee 
Clnd brațul ll-e biruitor.

Comediant e cei ce pltnge 
Șl-I un neom că-I dezertor.

Și cite vorbe-mi aud eu 1 
Toți frații mă vorbesc de rău, 
Și tata-i supărat mereu,

Iar mama la Icoane, 
Mătănii bate, ține post; 
Mă blestemă: „De n-ai fi fost; 
Ești un netot I Ți-e capul prost

Și-ți faci de cap, Ioane 1“

Orlcare-ar fi sfîrșitul luptei, 
Să stal luptlnd, căci ești dator.

Corabia spre sttncl grăbit plutește, 
O vezi ? și nici un braț n-o cirmuiețte.

Trăiesc acel ce vreau să lupte, 
Iar cel fricoși se pltng și mor.

Nici vintul nu-l aud, nu văd furtuna: 
La bani li-e gîndul tot, șl-mpart tntr-una,

Iar marea-i duce-ncet, dar drept spre sttncl. 
Romîni 1 la ce-aș cînta cuvinte-adîncî, 
Cind n-auziți furtuna-n orbu-i mers ?

De-i vezi murind, să-l lași să moară, 
Căci moartea e menirea lor.

Pirați în ea tșl numără grăbit 
Averi, și-mpart ce-au jefuit.

La bani 
lî-e gîndul tot

ÎNȘTIINȚARE
Se aduce la cunoștința celor 

interesați că la Școala .profesio
nală de mecanici agricoli tracto
riști Urziceni, str. 1. V. Stalin nr. 
61, au început înscrierile pentru 
examenul de admitere în anul 
I pentru anul școlar 1956/1957, 
pentru specialitățile:

Uoenlci mecanici agricoli trac
toriști cu durata de școlarizare 
de 3 ani.

Condițiile de admitere tint :
— Să albă vîrsta de 14—18 ani.
— Să fie absolvent a 7 claie 

elementare.
— Să fie perfect sănătos.
— Să treacă examenul de ad

mitere ce se va tine la data de 
25 August 1956, ora 8 dimineața.

Examenul se va da la următoa
rele obiecte:

— Limba Rornmă (gramatica 
din programa claselor V—VII, 
lectura din programa clasei a 
Vll-a, scris și oral).

— Matematica (aritmetica, al
gebra și geometria, scris și oral).

Școala oferă toată întreținerea 
gratuită: masă și cămin, îmbră
căminte, încălțăminte, cărți, re
chizite școlare etc.

înscrierile se fac plnă la data 
de 24 august a.c. la sediul școlii

„Scînteia tineretului
Pag. 2-a S august 1956

îmi fac de cap? Dar las’ să-mi faci 
Cu traiul eu am să mă-mpac 
Și eu am să trăiesc sărac

Muncind bătut de rele I 
La frați eu nu cer ajutor, 
Că n-am ajuns de mila lor — 
Și fac ce vreu 1 Și n-am să mor

De grija sorții mele!

Mă-ngroapă frații mei de viu 1 
Legat de dinsa, eu să știu 
Că am urîtei drag să-i fiu ?

Să pot, ce nu se poate ? 
Dar cu pămîntul ce să faci ? 
Și ce folos de boi șl vaci ? 
Nevasta dacă nu ți-o placi,

Le dai tn trăsnet toate 1

Ori este om, de sila cui
Să-mi placă tot ce-l place Iul ? 
Așa om nici Vlădica nu-l

Șl nu-i nici împăratul I 
Să-mi cînte lumea cite vrea, 
Mi-e dragă una și-l a mea: 
Decît să mă desbar de ea,

Mai bine-aprind tot satul I

din str. I. V. Stalin nr. 61 tn fle
care zi între orele 8—14, pe baza 
unei cereri Însoțite de următoa
rele acte:

— Certificat de naștere (copie 
legalizată).

— Certificat de absolvire a 
7 clase elementare.

— Certificat de sănătate elibe
rat de spital, dispensar sau poli
clinică, pe bază de analiză.

TOTUL
pentru sănătatea

COPIILOR

Sleschln îulia, profesoară 
de educafie fizică medl- 

. cală, conduce exerciții 
pentru îndreptarea poziției de
fectuoase a umerilor, la dis
pensarul de cultură fizică me
dicală de la Spitalul de copii 
„Grigore Alexandrescu" din 
Capitală.

Foto: AGERPRES

Corespondent 
OH. ȘTEFANESCU

Băile Moneasa din regiunea 
Oradea sînt o minunată stațiune 
de odihnă, plăcută și reconfor
tantă. Singurul neajuns, aparent 
mărunt pentru unii oameni, dar 
important pentru majoritatea vi
zitatorilor șl locuitorilor acestei 
stațiuni este lipsa unei bogate 
activități culturale. Puținele ma
nifestări de acest gen sfnt soco
tite ea unele din evenimentele 
cele mai importante ale stațiunii. 
Acest lucru a fost speculat de di
vergi cetățeni care, în schimbul 
unei sume variind între 4—10 lei, 
dau Miște așa-zise „spectacole", 
in realitate o bătaie de joc.

Acum cltva timp, prlntr-o sus
ținută reclamă s-a anunțat un 
„senzațional spectacol la un înalt 
nivel artistic dat de Maestrul 
Aferini”. Și cu adevărat cel ce-și 
Zicea cu grandilocvență „Maestrul 
Aferini" s-a dat „tn spfccilcof" 
prin debitarea a numeroase glu
me de prost. gust cart au reușit 
să indigneze pe spectatori.

Știe oare Ministerul Culturii 
despre toate aceste lucruri ? Și 
dacă știe, ce măsuri a luat pentru 
Itîrplrea lor ?

Corespondent 
‘ ARISTICA

CE?
B.

...conducerea fabricii de brichete furajere Deva nu 
mal multă atenție de catarea tinerilor muncitori?

(Corespondent V,
„An lunile de vară, tn magazinele din București nu se găsește 

lapte praf? ._ * ?
(Corespondent ION GHEORGHE) 

...In ziua de 3 august a.c. taxatorul autobusului I R T A. nr. 50.122 
jUrs»,P4* ț^s*anta Govora Băl—Oovora Gară nu a eliberat bilete 
de călătorie deși a Încasat taxele cuvenite ?

(Corespondent MIHAI POPESCU) 
...căminul cultural din comuna Bătrlnl, raionul Teleajen, are 

acoperișul deteriorat și pe timp de ploaie In sala de festivități și 
bibliotecă nu se poate desfășura nici un fel de activitate?

(Corespondent AURELIA CIORTAN) 
...magazinele din R. Vîlcea nu sînt aprovizionate cu ciorapi de 

damă și șosete bărbătești ?

se ocupă cu

DUMITRU)

tnmnmnnnnnnnnnnHnnnnnnniTinnnnrinHiT^

...gestionarul Gheorghe Bobaru 
Verguieasa, raionul Drăgășani, 
ebrietate la serviciu.

(Corespondent C. lONESCU) 
de la cooperativa din comuna 

se prezintă deseori în stare de 
(Corespondent MARIN AVRAMESCU)

Cu bucurie și fiori de neli
niște a fost așteptată pe
rioada examenelor. Dar 

ea s-a și terminat. Bilanțul mun
cii ne îndreptățește să privim cu 
încredere viitorul.

Intrați în examen — 263 elevi, 
au obținut medii numai de 5 un 
ijumăr de 59 elevi, iar note de 5 
și 4 — 62 elevi.

Sîntem mulțumiți de rezultatele 
muncii și poate că mulți dintre 
noi n-am fi îndrăznit să credem 
că bilanțul va fi atît de satisfă
cător.

Am început anul școlar în con
diții destul de grele. Rezultată 
din fuzionarea Școlii de 7 ani nr. 
11 de fete și a Școlii de 7 ani nr. 
12 băiefi, școala noastră mixtă nu 
a fost privită cu bunăvoința ne
cesară de unele cadre didactice 
și, mai ales de unii părinți. Da
torită faptului că unele cadre 
didactice aveau o Îndelungată ex
periență de muncă la școala de 
fete au sprijinit tendința, neînte
meiată, a părinților în alcătuirea 
claselor, tendință facilitată și de 
împrejurările că școala mixtă 
avea o conducere nouă, care nu 
cunoștea realitatea din nici una 
din cele două școli fuzionate. Se 
ajunsese astfel la alcătuirea unor 
clase cu elementele cele mai bune, 
mai atent îndrumate — pe de o 
parte și a unor clase care ridicau 
serioase probleme educative și 
profesionale — pe de altă parte.

N-a trebuit să treacă prea 
multă vreme pentru ca această 
deficiență să se facă simțită în 
rezultatele la învățătură și dis
ciplină.

Am trecut la luarea unor mă
suri pentru îmbunătățirea com
poziției claselor.

Nu am putut împiedica totuși o 
mică parte din părinți să-și mute 
copiii de la școala noastră mixtă; 
unii au mers chiar pînă acolo 
încît au făcut schimb de locuință 
— cazul părinților elevului lo- 
nescu Liviu din clasa a Vl-a — 
pentru a se stabili cu domiciliul 
într-o circumscripție în care nu 
există școală mixtă.

Trebuia cu orice preț să reali
zăm o bună disciplină ta școală 
și în clase, să formăm un colectiv 
cît mai unit. Aceasta era necesar 
nu numai bunei desfășurări a 
procesului de învățămînt, dar ea 
ar fi înfrînt scepticismul mani
festat de părinți, care se tndoiau 
că este posibilă o disciplină bună 
și în condițiile școlii mixte.

Ce era de făcut ?
Pentru a evita izolarea fetelor 

de băieți și a forma din toți ele
vii un colectiv unic, cu ajutorul 
organizației de pionieri, sub 
supravegherea cadrelor didactice.

s-au organizat în recreații jocuri 
comune. La ore'.e educative, tn 
adunările de grupe, de detașa
ment și de unitate s-a vorbit ele
vilor despre prietenia adevărată 
ce trebuie să existe între băieți și 
fete. S-au scris pe această temă 
articole la gazeta de perete. 
Pionierii fruntași Gheorghiu 
Anca și Rusu Șerban din clasa 
a VIII-a, ambii în conducerea U- 
nității, au venit mereu cu propu
neri de acțiuni comune aie elevi
lor și elevelor.

Diriginta clasei a Vl-a B, în 
colaborare cu instructoarea supe
rioară de pionieri, a organizat o

Dabija a stropit cu apă pe colegii și au îndrumat eu răbdare șl tit
lul. L-am chemai la mine, l-am {elegere copiii ce le.au fost în-
întrebat dece a făcut asta Și am 
plecat. Am făcut doar cîțiva pași 
și Dabija m-a ajuns din urmă :

— Tovarășe director, vă rog să 
mă pedepsiți.

— Ce să-ți fac, Dabija ?
— Nu știu,- dar vă rog să mă 

pedepsiți. Am ținut foarte mult 
să nu mai greșesc și tot am gre
șit. Vă rog să mă pedepsiți.

Am fost foarte impresionat de 
o astfel de atitudine. Ea arăta 
cît de mult se transformase acest 
elev.

Cazurile de e'.evi care au de-

țelegl rm-r- -__ -v
credințați.

Odată cu terminarea pătrarului 
1 și pe măsură ce înaintau în pă
trarul II, disciplina era o pro
blemă rezolvată.

In ce privește conținutul, rea
lizarea calitativă a procesului de 
invățămint, odată cu închiderea 
pătrarului II am observat un fe
nomen îngrijorător: în marea 
majoritate a claselor — la cla- 
sele V—VII avem zece clase — 
se făcea evidentă scindarea elevi, 
lor în două părți; creștea numă
rul celor care obțineau medii 5

La capăt de drum 
bucurii

oră educativă cu un. program ar
tistic grefat pe realizările și lip
surile clasei. La această oră, ele
vele au Invitat și băieții din clasa 
a Vl-a C. Bineînțeles n-a trecut 
multă vreme și elevii din clasa 
a Vl-a C au invitat elevele din 
clasa a Vl-a B.

Pionierii mai buni au fost de 
mare ajutor cadrelor didactice. în 
clasa a V-a C era un elev bine 
pregătit, spiritual, dar foarte 
neglijent; totdeauna cu lucrurile 
murdare și în dezordine; i- 
giena sa corporală lăsa mult de 
dorit, iar la disciplină era unul 
din elevii care ridica cele mai 
multe probleme. Intervențiile di
rigintei, a mea, a instructoarei 
nu au dat rezultatele așteptate. 
Elevul Dabija rămînea în aceeași 
situație. Intr-o zi, l-am găsit în 
clasa a V!-a B, clasă numai de 
fete. La întrebarea mea, elevele 
mi-au spus că Dabija este mult 
simpatizat de clasa lor. Le-am 
arătat că ele îl pot ajuta. Eleva 
Manolescu Mihaela, fruntașă la 
învățătură și cu mult talent mu
zical și artistic avea cea mai 
mare influență asupra elevului 
Dabija ; a discutat cu ei, i-a 
arătat că elevele clasei sînt 
hotărîte să nu mai stea de vorbă 
cu el pentru că. prin întreaga lui 
atitudine nii merita să le fie prie
ten. Și efectul a fost neașteptat; 
în scurt timp a devenit o adevă
rată incintare să-l vezi pe elevul 
Dabija cu cămașa curată, cu 
hataele periate; nici în ceea ce 
privește disciplina nu a mai ri
dicat probleme. Intr-o zi, elevul

venit elemente bune cu ajutorul 
pionierilor sînt multe. Astfel, Va- 
silică Tiberiu, care la începutul 
anului nici nu era pionier, a de
venit unul din cei mai buni elevi, 
cu un dezvoltat spirit critic și 
autocritic; Micu Moise ne-a fost 
pînă la sfîrșit de Un mare ajutor 
în asigurarea disciplinei iar la 
sfîrșitul anului a primit diploma 
de merit etc.

In consiliile pedagogice am ce
rut proieporilor să pună elevele 
și elevi! cel mai buni să facă un 
schimb de experiență asupra fe
lului in care îșl rezolvă temele 
pentru acasă, cum Iși organizea
ză timpul și metodele cele mai 
bune să fie generalizate în toată 
școala.

în felul acesta, energia elevilor 
a fost In bună măsură sustrasă 
de la preocupările ce dăunau bu
nei discipline și canalizată către 
fapte folositoare.

Cazurile de indisciplină, acolo 
unde ele depășeau limita zburdăl
niciei copilărești, nu au fost tre
cute cu vederea Ele erau discu 
tate în clasă, în careul pe școală

In remedierea cazurilor de in
disciplină familia ne-a dat un 
imens ajutor. In ziua respectivă 
sau dacă nu, în ziua următoare 
abaterii, dirigintele lua legătura 
cu familia și împreună hotărau 
cum se va proceda.

Cadrele didactice au înțeles 
insă că mal presus de orice, buna 
pregătire pentru lecție asigură o 
bună disciplină; de aceea multe 
dintre ele nu șl-au precupețit 
eforturile, au muncit cu dragoste

și 4, dar tn aceeași măsură creș
tea numărul celor care obțineau 
media 2.

Profesorii fiind mereu mai mult 
preocupați de realizarea unei 
lecții la un cît mai înalt nivel 
pedagogic nu au dat suficientă 
atenție elevilor rămași în urmă. 
Din punct de vedere al Creșterii 
calitative a nivelului de cunoș
tințe se făcuseră pași serioși îna
inte. Dar pe măsură ce profesorii 
acordau o atenție tot mai niare 
pregătirii minuțioase pentru a 
realiza lecții de calitate creștea și 
exigența față de cunoștințele co
piilor și acei care aveau goluri in 
cunoștințe n-au mai putut ține 
pasul cu cei care Iși însușeau zi 
de zi, temeinic, cunoștințele pre
date.

După multe discuții și propu
neri am pornit lupta pentru aju
torarea celor rămași in urmă. pen. 
tru reducerea numărului e'evilor 
cu situația de corijent sau repe
tent, natural, fără a ceda din 
exigență care ne ajutase să rea
lizăm un apreciabil nivel Calita
tiv al lecțiilor. Profesorii au fă
cut ore de consultații axate mai 
mult pe îndrumarea concretă a 
studiului individual al elevului 
Acolo unde a fost cazul n-au fost 
neglijate temele suplimentare 
necesare însușirii cunoștințelor.

Am ținut un lectorat cu părin
ții, cu teme axate pe îndrumarea 
studiului individual în familie.

La rîndul său, organizația de 
pionieri a ținut diferite adunări 
cu temă, care să ajute attt la 
îmbogățirea cunoștințelor, cit și

Ia formarea unei atitudini disci
plinata în școală și ia afara a- 
cesteia.

N-am neglijat nici stimularea 
ca factor important în ajutorarea 
elevilor rămași în urmă cu învă
țătura. Am cerut tovarășilor pro
fesori ca atunci cind se observă 
o ușoară îmbunătățire în situația 
școlară a elevilor să se evidenție
ze acest lucru. Deseori în careul 
pe școală, elevii care și-au în
dreptat situația au fost citați.

Numărul elevilor și elevelor ră
mași în urmă a început Să scadă 
tot mal mult.

Ceea ce ne-a bucurat mult a 
fost că acum, către silrșitul anu
lui. cîțiva din părinții care au 
avut o atitudine negativă față de 
măsurile noastre de început s-au 
dovedit foarte activi, foarte ata
șați școlii.

Așa de exemplu, la serbarea 
de sfîrșit de an, tatăl elevilor Hă- 
rătău (băiatul în clasa a Vll-a 
și fetița în clasa a IV-a) 
și-a cerut, scuze pentru atitudinea 
sa de La început și ne-a rugat să 
nu uităm că dacă băiatul a ter
minat școala, fetița care anul a- 
cesta a obținut diploma de merit 
este de-abia în clasa a V-a și 
părintele va avea vreme să repare 
greșeala săvirșltă din... dragoste 
de părinte.

Odată cu apropierea sfîrșitu- 
lui de an, conducerea școlii, diri- 
ginții claselor, organizația de 
pionieri au căutat să intensifice 
munca de orientare profesională 
a elevilor claselor a vll-a.

La orele educative au fost tot 
mai mult popularizate școlile Cu 
caracter practic, care asigură o 
bună pregătire pentru diferitele 
domenii ale economiei noastre na
ționale. S-a organizat Vizitarea 
școlilor profesionale, a unor în
treprinderi și ateliere precum și 
a Combinatului Poligrafic „Casa 
Scinleii".

De asemenea, părinților li s au 
dat sfaturi despre îndrumarea 
profesională a absolvenților cla
sei a VII a.

Școala noastră este școală de 
7 ani M-ain oprit insă numai a- 
supra claselor V —VII. pentru că 
aici am avut cele mai mari greu
tăți și asupra inlă'.mării lor , tre 
buit să se concen'reze mai întii 
toate forțele.

Privind în urmă nu putem să 
nu fim mulțumiți. Am avu: une e 
greutăți șt mai avem . multe lip
suri. Realizările noăsrre ne în
dreptățesc tnsă să credem -1 ne 
aflăm pe o cale bună.

N. ȘLRBAh 
directorul Școlii mixte 

de 7 ani nr. lî București



Recrutarea propagandiștilor
ÎN ATENȚIA NOASTRĂ

E bine cunoscut faptul că buna 
desfășurare a învățămintului po
litic depinde într-o măsură hotă- 
rîtoare de padrele de prop^gan- 
diști, de pregătirea lor teoretică 
și metodică, de priceperea lor de 
a dezvolta In rindul cursanților 
interesul pentru studiu și intere
sul de a aplica în viață Cele În
vățate.

In cadrul raionului nostru se 
poate vorbi despre existența unui 
grup de propagandiști care au 
desfășurat o activitate rodnică 
pentru ridicarea nivelului politic 
și ideologic al utemiștilor ți ti 
norilor încadrați în învățămîntul 
politic de organizație. Orientîn- 
du-se în mod just, comitetul ra- 
icfflal ți o serie de organizații de 
bază U.T.M, au crescut propa
gandiști calificați din rîndurile 
muncitorilor, tehnicienilor și al 
tinerilor țărani muncitori. Aceas
ta a făcut 
politice să se predea 
dezbată la un nivel teoretic Co
respunzător probleme și sarcini 
deosebit de importante izvorîte 
din documentele Congresului 
partidului nostru și ale Congre
sului P.C.U.S. Vreau să dau cî
teva exemple In această privință. 
In Comuna Siminicea, propagam 
dista Silvia Rebenciuc a muncit 
cu mult interes. Ea nu s-a mul
țumit să predea lecțiile legate de 
transformarea socialistă a agri
culturii numai In mod teoretic. 
Printt-o serie de exemple din ra
ion și din comuna respectivă, Sil. 
via Rebenciuc a arătat tinerilor 
cum trebuie să muncească pentru 
a crea și tn comuna lor o înto
vărășire agricolă. Adeseori, tn 
cercul politic condus de ea s-au 
organizat discuții interesante. In 
baza cunoștințelor căpătate în 
cerc, mulți utemiști au devenit 
buni agitatori în rtndul părinților 
și rudelor lor. De curînd, părinții 
utemistulul Gh. Baciu au făcut 
cerere sâ intre tn întovărășire. Și 
fiul lor nu e de 10c străin de ho- 
tărîrea părinților săi. Tot astfel 
s-au petrecut lucrurile și cu ute- 
miștii Vasile Lucaciuc, secretarul 
organizației de bază U.T.M. din 
comuna Mihoveni, Petre Tunea, 
Eimilia Sagău și alții, care și-au 
convins părinții, precum și pe alți 
țărani muncitori din Mihoveni să 
intre în întovărășirea agricolă 
care s-a creat fn cinstea Congre
sului U.T.M.

Dar nu peste tot au stat astlel 
lucrurile. La S. M. T. Salcea, 
de exemplu, din lipsa de interes 
a propagandistului Ion Adochiței 
pentru desfășurarea unei munci 
însuflețite, învățămîntul politic 
n-a decurs așa cum ar fi tre
buit : lecțiile s-au predat la un 
nivel scăzut, rupte de problemele 
muncii tractoriștilor, a stațiunii 
în general. AstfeJ se explică, de 
ce cursanții cercului politic de 
aci nu au avut rezultatele pe 
care le-am așteptat, nici în cam- 
paniile agricole și nici în mun
ca de organizație propriu zisă.

Nu putem vorbi despre lipsu
rile existente anul trecut în des
fășurarea învățămintului politic 
de organizație, fără a arăta că 
ele stnt un rezultat al slăbiciuni
lor noastre, a celor de la comite
tul raional, precum și a unor 
membri ai comitetelor organiza
țiilor de bază U.T.M., în selecție-

ca în multe cercuri 
și să se

narea propagandiștilor. Deși, în 
genera! vorbind, metoda de se
lecționare a propagandiștilor a 
lost cea care este de fapt reco
mandată — metoda convingerii, 
a convorbirii individuale cu fie
care dintre utemișiii propuși pen
tru a deveni propagandiști — to
tuși, au fost selecționați și unii 
tineri, fără ca în prealabil m"m 
brii comitetelor organizației de 
bază și activiștii raionului să fi 
discutat cu ei, pentru a vedea 
dacă pot sau nu face față acestei 
munci de mare răspundere. Am 
avut cazuri cind secretari ai or
ganizațiilor de bază, n-au cerut 
părerea comitetelor sau a mem
brilor organizațiilor de bază în 
alegerea propagandiștilor. Mai 
mult decît atît : unii dintre ei, 
ignorînd îaptu! că metoda de 
bază a muncii noastre trebuie să 
fie metoda convingerii, au impus 
tinerilor propuși pențru munca de 
propagandiști să meargă ia cursu
rile de instruire, deși aceștia, din 
diferite motive, rtu puteau înde
plini sarcini de asemenea natură. 
Astfel s-a procedat, de pildă, cu 
utemista Constanța Bolohan, din 
satul Plăvălar, comuna Răuseni, 
ca și cu ttnăra învățătoare Silvia 
Mihăescu din comuna Udești.

Toate aceste lipsuri au fost 
cauzate și de superficialitatea cu 
care noi, membrii biroului raio
nal, i-am confirmat pe unii pro
pagandiști. Ca să fiu sinceră 
confirmarea propagandiștilor a 
fost pentru noi. în acea vreme, 
o simplă formalitate. Hîrtiile, 
iată ce a stat de fapt la baza 
confirmării unor propagandiști ca 
Lidia Seșulschi, din comuna Dăr- 
mănești și alții. De greșeala 
noastră ne-am dat seanța abia în 
timpul anului de învățămînt po
litic cînd am fost nevoiți s-o în
locuim pe Seșuîschi cu alt ute- 
mist capabil să facă această 
muncă.

Noi am analizat cu toată serio
zitatea lipsurile pe care le-am 
manifestat în această privință. 
De aceea, anul acesta am lost 
foarte atenți atunci cînd ne-am 
hotărît; asupra propagandiștilor. 
In legătură cu aceasta noi am 
luat măsuri pentru a instrui te
meinic aparatul comitetului nos
tru nu numai în ce privește re
crutarea propagandiștilor, ci și 
cu alte probleme legate de des
chiderea anului de învătămim 
politic. Instructorii au fost îndru
mați să se orienteze spre realege
rea propagandiștilor merituoși 
care au funcționat și în anii trecuti 
și care au manifestat interes Și 
dragoste pentru această muncă. 
Pînă acum, din rindul acestora au 
și fost rcaleși mai bine de 25 de 
tovarăși. Am îndrumat de aseme
nea și organizațiile de bază 
U.T.M. să selecționeze noi propa
gandiști din rindul celor mai 
buni foști cursanti în anii tre- 
cuți. In felul acesta noi am reu
șit ca în momentul de îa(ă să 
avem confirmați marea majorita
te a propagandiștilor care ne sint 
necesari pentru cele 80 de cercuri 
și cursuri serale Pe care le vom 
deschide în acest an.

ELENA HANDRACHE 
secretară cu problemele mun 
cii de propagandă a Comite
tului raional U.T.M. Suceava

Premie

întrecerii socialls- 
cinstea zilei de 23 

August a cuprins și pe 
tinerii din cadrul Institutului 
de cercetări chimice din Capi

In fotografie, preparatorul 
Stelian Giman reglînd debitul 
pentanului și al clorului de la 
aparatul pentru clorurarea 
pentanului.

Foto AGERPRES

0 inițiativă pusă la murat
Un scurt bilanț..

Tn aprilie a-c. brigada de strun
gari condusă de tov. Năstase Mi- 
troi de la uzina „Matyas Rakosi" 
din București a pornit o inițiati
vă prețioasă. Bazată pe aplicarea 
diferențiată a metodelor avansate 
de muncă, pe reducerea timpilor 
ajutători și pregătirea cu citeva 
zile înainte a planului de opera
ții și a sculelor necesare, iniția
tiva avea drept scop ridicarea 
continuă a productivității muncii 
și reducerea 
produselor.

Felul nou 
mai bine de 
gadă a dovedit în practică depli
na sa valoare. De la lună la lună, 
graficul de producție al brigăzii a 
suferit modificări semnificative. 
Dacă în cursul trimestrului I 
procentul de depășire a normei pe 
brigadă era 96 la sută, în decursul 
timpului el a evoluat în felul ur
mător : aprilie — 125 la sută, mai 
— 150 la sută, iunie — 185 la 
sută, și 205 la sută în prima ju
mătate a lunii iulie. Totodată, sa
lariile celor patru membri ai bri
găzii, care în luna martie însu
mau 3.203 lei, s-au ridicat tn luna 
iunie pînă la 4.326 lei.

Azi se poate spune, pe bună 
dreptate, că brigada lui Năstase 
Mitroi a reușit să atingă in mare 
parte principalul obiectiv al ini- 

a

prefului de cost aJ

în care lucrează de 
trei luni această bri-

țiativei: ridicarea continuă 
productivității muncii.

Citeva lipsuri..,
Vorbind despre realizările 

producție nu putem trece cu
in 

r____ , _ .... ve
derea un lucru foarte '.mpu’tuni 
și anume acea trăsătură cora-cte- 
ristică oamenilor noștri de azi 
„Cu ce am realizat azi nu voi 
mai fi mulțumit mii ne /*' Aceas
tă trăsătură o întîlnim și la mem
brii brigăzii, lui Năstase Mitroi 
De aceea ei susțin că realiză/Ue

Treabă fără judecată
Comitetul regional U.T.M. Ti

mișoara a avut nu de mult o 
bună inițiativă: a organizat un 
schimb de experiență în problema 
tnsilozării furajelor.

Dat fiind că regiunea Timișoa
ra are un sector zootehnic destul 
de dezvoltat, iar însilozarea fura
jelor este o problemă acută, ini
țiativa organizării acestei cons
fătuiri ni se pare meritorie. O a- 
semenea consfătuire însă cerea și 
o muncă organizatorică atentă 
chiar și în ceea ce privește ale
gerea locului pentru desfășura
rea consfătuirii. Din cele 29 gos
podării de stat din regiune, sînt u- 
nele care au obținut rezultate 
frumoase în dezvoltarea șeptelu* 
lui. In urma hrănirii vitelor cu 
furaje insilozate, a spărit pro
ducția medie de lapte pe cap de 
vacă ta peste 12—13 litri zilnic, 
s-au Obținut porci grași de peste 
200 kg- etc. Mărturie stau rezul
tatele obținute de G.A.S. „Scln- 
teia"—Utvin, GA-S.-Banloc și 
altele. Cu toate acestea, pentru 
ținerea consfătuirii a fost aleasă 
G.A.S. Sînandrei — poate pentru. 
simplul motiv că este mai aproa
pe de centrul regional. Pînă la 
acest G A.S. sînt numai 14 km. 
Este adevărat că la această gos
podărie de stat s-du însilozat tn 
anul trecui cantități mart de fu
raje, dar acestea n-au putut fi 
folosite din cauza lichidării secto
rului bovin încă din toamnă. In 
anul acesta s-a început repopu
larea grajdurilor cu vaci de eli
tă, dar cu toată hrănirea cu fu
raje insilozate, producția medie 
de lapte pe cap de vacă nu se 
ridică nici la 8 litri. Au vrut, cum 
spun ardelenii, să laude calul 
chior.

A fost bine că la această cons
fătuire a fost invitat să vorbeas
că celor prezenți tovarășul profe
sor universitar Constantin Cojo
car u, de la Institutul Agronomic 
d n Timișoara. Păcat însă că n-a 
putut să exemplifice expunerea sa 
interesantă cu realizări din gos
podăria respectivă.

Tot la această consfătuire au

mai fost invitați tineri din alte 
regiuni — Cluj, Oradea, Baia 
Mare șl Regiunea Autonomă Ma
ghiară. în legătură cu participa
rea la această consfătuire șt des
pre felul cum s-a desfășurat ea 
trebuie să sezisăm cîteva defi
ciențe serioase. In primul rînd 
despre participanți. Au fost che
mați aici unii secretari U.T.M. 
din G.A.S., colectiviști șl șefii 
secțiilor organizații U.T.M. de 
la raioane și comitete orășenești. 
Ne punem însă întrebat ea: în 
locul șefilor secțiilor organizații 
U.T.M. de la comitetele orășenești 
Timișoara și Arad care nu au 
legături directe cu însilozarea fu
rajelor, sau împreună cu ei, nu 
puteau fi chemați alți tineri ? D? 
pildă, de la G.A.S. „Scînteia", de 
la gospodăriile colective din , Le- 
nauheim și Bildd său din alte 
părți, unde însilozarea furajelor 
a ajutat mult la dezvoltarea sec
torului zootehnic? Apoi cînd s-a 
vizitat gospodăria, informațiile 
despre însilozare și furajarea vi
telor au fost date de ing. zooteh
nist Bauer Edgard care era venit 
în gospodărie de nici mai mult., 
nici mai puțin de...5 zile. Și după 
cum era de așteptat, cînd a fost 
întrebat de prețul de cast, de 
productivitate, de producția de 
lapte etc. a ridicat din umeri 
E adevărat că această gospodă
rie are și un director, pe nume 
Ion Sîrbu, care, deși știa de 
această consfătuire, a plecat 
după... lemne pentru gospodărie. 
Inginerul șef Antonescu 
era și el plecat, 
dat seama că nu 
căci altfel...

Participanfii la . ,
buiau să mai asculte și' o infor
mare despre felul cum ajută or
ganizația U.T.M. la însilozarea 
furajelor. Acest lucru nu s-a fă
cut. La întrebările insistente ale 
participanți!or, secretarul U.T.M. 
din această 
pe scurt: 
putem".

Poate că

Victor
Poate că și-au 
au ce lăuda,

consfătuire (re

gospodărie a spus 
.Ajutăm și noi cum

organizatorii consfă-

Artiștii mongoli la Constanța
Ansamblul de cîntece și dansuri 

al Armatei Populare Mongole care 
întreprinde un turn-eu în țara 
noastră a sosit marți dimineața la 
Constanța.

Oaspeții au vizitat marele sta
dion sportiv construit în ultimii 
*ni ta orașul Constanța și au fă-

cut o plimbare cu vasul pe lacul 
Siutghiol, la Mamaia.

Seara, artiștii mongoli au pre
zentat în parcul „Maxim Gorki4* 
din orașul Constanța, un bogat 
program de cîntece și dansuri 
care a fost îndelu-ng aplaudat de 
un mare număr de spectatori

Prima policlinică plutitoare
Întors din cursă, vaporul 

„Ciprian Porumbescu" a 
acostat în portul Galați. 

Timp de aproape 3 săptămini 
vasul a însoțit caravana canoto
rilor participanți la campionatul 
R.P.R. de mare fond desfășurat 
pe Dunăre. Seară de seară cano
torii urmăreau în sala de specta
cole a vasului un film sau asis
tau la desfășurarea unui program 
artistic. La cererea lor, stația de 
radioficare transmitea melodiile 
preferate. Biblioteca înzestrată 
cu ultimele noutăți le stătea de 
asemeni la dispoziție. După o zi 
de dirze 
ceau în 
liber.

Odată 
că vasul 
în Galați. Se vede 
cunosc încă destul de 
marinari. Chiar a doua 
dirnnea o animație cu 
sebită.

— Ne pregătim să 
răși in larg, mă informă căpita
nul vasului.

Peste cîteva zile treburile m-au 
dus iarăși în port. Vasul „Ciprian 
Porumbescu" se pregătea tocmai 
să ridice ancora. Cum mai era

întreceri, sportivii petre- 
chip interesant timpul

acostat mi-am tnchipăit 
va rămîne multă vreme 

treaba că i 
puțin pe 

zi pe vas 
totul deo-

ieșim ta-

ra
„îmi place să cînt((

tuirii ar fi socotit rezolvată prin 
acest răspuns, problema schimbu
lui de experiență, dacă nu se ri
dicau oaspeții din regiunile Cluj, 
Oradea și altele să arate că mun
ca în această direcție este foarte 
importantă și că trebuie îm
părtășite metodele înaintate.

Intrucît Comitetul regional 
U.T.M. Timișoara intenționează 
să ceară organelor de partid din 
regiune ca organizațiile U.T.M. 
din unitățile socialiste din agri
cultură să patroneze însilozarea 
furajelor, era nimerit să se pre
zinte și un proiect de măsuri.

Pe viitor e bine ca biroul Co
mitetului regional U.T.M. Timi
șoara (secretar organizatoric Io
sif Lobodics) să dea atenția cu
venită organizării unor asemenea 
cosfătuiri. Ele nu se fac numai 
pentru ca undeva în scripte, în 
dreptul unui punct din olan să 
scrie „realizat", ci în primul rina 
pentru ca să se vadă rezultatele 
concrete, obținute Și ar fi mud 
mai bine ca 
laude calul 
poporului, o

pe viitor să nu . mai 
chior fiindcă, vorba 
sâ rîdă tot satul.

obținute puteau fi șl mai însem
nate dacă...

Și acest „dacă", în cazul lor, 
are două laturi mal esențiale.

Una își găsește expresia în a- 
provi2ionarea neritmică a locului 
de muncă cu materiale, în faptul 
că tovarășii ing. Ion Aurel, șeful 
atelierului, și inginer Barbu Pe
trescu, tehnicianul brigăzii, nu 
își respectă totdeauna angaja
mentul de a programa piesele la 
timp, astfel îneît brigada să-și 
poată planifica din vreme opera
țiunile ce trebuie efectuate și 
să-și pregătească sculele nece
sare. Aceasta duce la folosirea 
incomplectă a timpului de muncă.

Cealaltă latură constă în insu
ficienta grijă față de îmbogățirea 
cunoștințelor tehnice și profesio
nale ale muncitorilor. Act este 
vorba de cursul de specializare în 
metode de muncă avansate, ini
țiat de tov. Barbu Petrescu, care 
după numai două lecții a fost a- 
bandonat, datorită lipsei de pro
fesori. „Motivul" nu este însă cî- 
tuși de puțin convingător, întru- 
cît oricine își dă scama că în u- 
zina „Matyas Rakosi" există des
tui tehnicieni șt ingineri capabili 
să facă această muncă importan
tă și foarte necesară.

Iată de. ce e mai sănătos să 
le spunem lucrurilor pe nume: nu 
lipsa de profesori, ci Hosa de 
consecvență a tovarășului B. Pe
trescu. lipsa de interes a comite
tului de întreprindere cît și a con
ducerii cabinetului tehnic din uzi
nă a dus la abandonarea cursului 
de specializare.

.Și un spirit curios
Valabilitatea inițiativei tineri

lor strungari conduși de Năstase 
Mitroi își găsește confirmarea 
atît în eficacitatea dovedită, des
pre care am vorbit mai sus, cît 
și în ecoul pe care ea l-a avut 
in rindul multor membri ai brigă
zilor de tineret din alte întreprin
deri ce aparțin diferitelor ramuri 
ale economiei. Numeroase brigăzi 
de tineret de la întreprinderile 
F.R.B., „7 Noiembrie" șl „Ilie 
Pintllie" (textile), I.O.R. (opti
că), „Flacăra Roșie" (pielărie) și 
multe altele au preluat această 
inițiativă adaptînd-o în mod cre
ator specificului lor.

Pornind de la acest considerent 
pare curioasă atitudinea față de 
inițiativa brigăzii lui Mitroi, care

se manifestă la diferite or
gane competente ale uzinei. In 
vorbe, inițiativa este mult apre
ciată de oamenii, am putea spu
ne, cei mal competenți—începînd 
de la maiștri și pînă ia conduce
rea sectorului, ca și de membrii 
comitetului sindical și ai comi
tetului U.T.M. Este însă cunoscut 
că vorbele capătă valoare, tărie 
și putere de convingere numai a- 
tunci cînd sînt urmate de fapte. 
Din păcate, tocmai acest lucru 
lipsește. Cu toate că în uzină 
există 23 brigăzi de tineret, in 
mai bine de trei luni, numai două 
brigăzi au fost ajutate să preia 
inițiativa.

Ori, dacă „în teorie" inițiativa 
a fost găsită 
dacă practic ea s-a dovedit in
contestabil prețioasă, atunci de 
ce cadrele tehnice și conducătoa
re din atelierul mecanic, cît și din 
celelalte secții ale uzinei, de ce 
comitetul de întreprindere și co
mitetul U.T.M. o păstrează doar 
la trei brigăzi, o conservă — pa- 
re-se — pentru reclamă, o pun, 
cum se spune, „la murat" și nu 
întreprind nimic în vederea ex
tinderii ei ?

Din experiența celor trei luni 
de viață a noii metode folosite 
în muncă de brigada lui Năstase 
Mitroi trebuie trase învățăminte
le cuvenite. In primul rînd e ne
cesar să se îhțeteagă că a sta cu 
brațele încrucișate, contind și pe 
mai departe pe factorul sponta
neitate în extinderea inițiativei, 
înseamnă a bate pasul pe loc.

Desigur, munca ce trebuie des
fășurată pentru extinderea iniția
tivei nu este ușoară. Pe de o 
parte este necesară organizarea 
de consfătuiri, în cadrul cărora 
inițiatorii să împărtășească și al’ 
tora experiența lor. Pe de altă 
parte, organele tehnice și de con
ducere trebuie să depună mai 
multă străduință decît pînă a- 
cum, în direcția îmbunătățirii a- 
provizionării cu materiale a locu
rilor de muncă, planificării judi
cioase a lucrărilor, precum și în
drumării tehnice permanente a 
muncitorilor. ;

Cerințele de mai sus nu Impun 
cuiva eforturi suplimentare, în- 
truclt ele sînt cerințe normale de 
zi cu zl ale procesului de produc
ție. Ca urmare ele pot și trebuie 
să fie îndeplinite.

SABIN IONESCU

bună de ao'ica'.

Oficiul de spectacole șl turnee 
artistice din R.P.R. (O.S.T.A.j 
anunță publicului bucureș.ean, 
premiera unui nou și original 
concert spectacol.

Intitulat: „IMI PLACE SA 
CINT“, moment muzical, cu 
libretul semnat de Sandu Dardian 
și Val Cebotenco, concertul va 
avea ca protagoniști, printre al
ții, pe Dorina Drăghici, Cella 
Tănăsescu, Aida Mo ga, Smaran- 
da Toscani, Andreiana Georgescu, 
Trio-ul muzical 
Momentele de 
vor fi susținute 
și Mița Păun.

Do-Re-Mi etc. 
satiră și humor 
de Al. Giovani

Compozitorul Emanuel lonescu, 
care dirijează spectacolul, aliniază 
o nouă formație de muzică ușoară, 
în genul celei conduse de cu
noscutul dirijor ceh Rarei Vlah1. 
Din formația orchestrală fac 
parte instrumentiști soliști ca: 
Jean Lucacl (pian), Rudy Bhi- 
menfeld (saxofon-bariton), Niky 
Dimitriu (trompeta I) și alții.

Vom asculta, pe Iîngă noi lu
crări ale compozitorilor: Niculae 
Kirculescu, Florentin Delmar. 
Vasile Veselovschi, Eugen Cerhu. 
Emanuel lonescu etc. și cîteva 
piese străine de răsunet.

puftnă vreme, am primit invitația 
de a vizita vasul

Vedeam bine că act ss 
întîmplase ceva dar nu pățeam 
să-mi dau încă seama despre ce 
anume e vorba. Cunoșteam bine 
echipajul acestui vas. Acum încă 
mi se părea altul. Marinarii erau 
parcă mai îngrijit imbrăcdți — 
iar vorba — r.u mă înșel — 
era puțin afectată. Oare de ce?

Dilema aceasta mi-am lămu
rit-o de îndată ce am pătruns in 
sala de spectacole. O mică recti
ficare : de fapt nu mă aflam in 
sala de spectacole ci in sala de 
consultații. Da, întocmoL apara
tele roentgen, dulapurile cu us
tensile medicale instalate aici 
m-au c'dntHhs că nu mai vizitez 
vasul cultural „C’prian Porum- 
bescu" ci o policlinică plutitoare. 
Unul dintre medicii aflafi aici se 
simți obligat să mă pună ia cu
rent cu citeva amănunte.

— Vasul a fost astfel amena
jat pentru o călătorie de cîteva 
luni prin Deltă. Scopul vizitei 
noastre este de a determina gru» 
dul de sănătate -al locuitorilor 
Deltei. Pescarii t^lațl în a-prop e- 
rea Dunării vor tavea posibilitatea 
să primească astfel consultații 
gratuite șt chi-ir unele tratamente 
de scurtă dv/rală.

înainte dt a părăsi vasul am 
fost informat că pescarii au șt 
aflat de sjosirea acestei policlinici 
plutitoarii. O șalupă călătorește 
de citeva zile pe Dunăre și anunță 
sosirea vasului sanitar.

V. RANGA

Se deschide 
„Bazarul copiilor11

C. BUCUR 
corespondentul „Scînteii tine, 
retului" pentru rcg. Timișoara | 
------------------------------------------ 1

Știri Interne ȘtInterne*

1 '■AJ^F.PRES^Stiri Interne

Roman... Sascut... Giurgiu...
In curînd va fi cunoscut un nou cen

tru : Livezi din regiunea Craiova. 
Construcția noii fabrici de zahăr din 
Livezi se apropie de sfîrșit 90 la sută 
din lucrările de montaj la cuptorul de 
var, 85 la sută îa hala principală de 
fabricație și peste 60 la sută la cen
trala termo-electrică * ‘ 
de către specialiștii 
nă șl de tehnicieni 
proces de producție 
Amatorii de dulciuri 
fabrica va prelucra 
vagoane de sfeclă de zahăr avînd o 
producție de 26 vagoane pe zi.

Și un amănunt tehn’c interesant : 
fabrica va dispune de un sistem special 
hidraulic de descărcare a sfeclei de 
zahăr din vagoane, care va 
unui 
gon

"AGEBFHES" Știri Interne

După noua tehnologie se vor ton- 
strui în acești ani mai multe clădiri 
de locuit și cămine studențești Ia Pe
troșani, Cluj, Iași și in alte orașe din 
țară.

au fost executate 
din R. D. Germa- 
romîni. întregul 
va fi automatizat, 
pot să se bucure: 
în 24 de ore 200

permite 
i singur om să descarce un va- 

doar în 10 minute.
★

o informație pentru ce! nerăbdă- 
să-și aibă mal degrabă căsuța lor. 

In industrializarea lucrărilor de con
strucții — așa cum arată o știre Ager- 
pres — ocupă din ce în ce mai mult 
un loc important elementele prefabri
cate de dimensiuni tot mai mari care 
scurtează durata generală a montaju
lui clădirilor și asigură o mai bună 
folosire a capacității de ridicare a ma
terialelor. Un singur exemplu : o echi
pă de 3-6 oameni efectuează o lucrare 
la care după vechile metode ar fi fost 
necesară o brigadă de 20-25 zidari. în 
prezent, la căminul studențesc din Tg. 
Mureș blocurile de beton au înălțimea 
unui etaj șl lățimea de 1,05 m. Puțini 
știu că de dimensiuni asemănătoare 
vor fi și blocurile ce se vor folosi pe 
șantierul de locuințe din cartierul Flo- 
reasca din București.

Și 
tori

★
în comuna Lenauhelm din regiunea 

Timișoara a fost mare sărbătoare. Nu 
e lucru simplu să sărbătorești într-o 
singură duminică două mari evenimen
te : aniversarea a 7 ani de la înfiin
țarea G.A.C. și împărțirea avansului 
de 40 la sută. Și acolo unde acum 7 
ani cele 56 familii de țărani membri, 
romîrti, germani și maghiari au semnat 
actul de constituire a gospodăriei a- 

gric.ole colective ,,Victoria", oaspeții 
din comunele Cenad, Gottlob, Căr- 
pinlș, Jimbolia și din alte comune din 
regiunea Timișoara, alături de cele 437 
familii de colectiviști — cît cuprinde 
acum gospodăria — au petrecut îm
preună povestinda-și unii altora multe 
din cele întîmplate în acești ani, atît 
de rodnici pentru colectiviști.

Și aveau ce povesti cel din Lenau- 
heitn : colectiviștii și-au mărit fondul 
de bază la peste 1.200.000 lei, întregul 
șeptel este adăpostit acum în construc
ții noi, moderne, printre care se află 
și un grajd pentru 60 vaci dotat cu 
adăpători automate și linii decovil, 
maternități pentru scroafe etc. In plus, 
pe Iîngă 
casă-laborator, un 
dispensar, o creșă și o grădiniță 
nieră pentru 120 copii.

Dar aparatele de radio, mobila 
a colectiviștilor ? Intr-adevăr au 
ce povesti colectiviștii din Lenauhelm.

In cursul săptămînii curente 
copiii bucureșieni vor avea 
prilejui de a trăi o nouă 

'bucurie: deschiderea bazarului
copiilor. Bazarul copiilor — cel 
mai mare magazin de confecții 
pentru copii din București — se 
va deschide în strada Lipscani 
nr. 55 alături de Teatrul C.C.S.

El va fi deservit de aproape 
25 de vînzători și va putea oferi 
un sortiment complet de con
fecții pentru copii începînd de la 
uniformele școlare a căror cău
tare va crește simțitor odată cu 
începerea școliS-or, pînă la costu
mare, rochițe, pardesiuri, pal- 
toiiașe etc.

Necesitatea deschiderii acestui 
magazin s-a făcut simțită atît 
datorită creșterii cerințelor în 
ceea ce privește confecțiile pen
tru copii cît și ca urmare a sor
timentelor mereu mai numeroase 
pe care unitățile producătoare din 
țară le pun la dispoziția copiilor.

gospodărie fuhcțibnează o 
club-cinematograf, 

sezo-

El va fi aprovizionat cu confecții 
pentru copii de către toate fabri
cile’ din țară și aparține de 
O.C.L. „Confecția’* București. Ba
zarul copiilor va satisface în 
mare măsură cerințele în dome
niul confecțiilor pentru copii, ce
rințe care se dovedesc a fi din 
ce în ce mai mari.

P. VICTOR

o

irrrmroTrmmnrinn)z. j

n Paradisul
cu 100 de fîntîni și statui aurite

lecțiilor de isto-La finele
rie din manualele școlarilor 
din axiii '30-35 întîlneai des 
un fel de formulă epilog care 
suna cam așa: „după victo
ria tn bătălia de la X, în 
semn de mulțumire lui dum
nezeu, domnul a ridicat o mî- 
năstire..." Nu că r>ș încerca 
sâ pun în discuție concepțiile 
religioase ale țarului Petru I 
al Rusiei, dar spiritul lui în
drăgostit de frumos s-a ma

nifeatat cum nu se poate mai 
folositor pentru urmași cînd 
s-a gîndit să creeze — în 
urma victoriei asupra suede
zilor — splendidul ansam
blu de palate și grădini al 
Petrodvorețului (denumit îna
inte Peterhof) 
Leningradului.

Așezat pe o 
te ce coboară
Mării Baltice, Petrodvorețul

din apropierea

colină tn trep- 
ptnă la țărmul

Marea cascadă. în mijloc fîntîna „Samson .

se înfățișează pentru prima 
oară vizitatorului ca o lume 
de basm tn care se unesc ele
mentele din care probabil fie
care și-a compus , imaginea 
legendarului paradis: florile, 
copacii, apa. Aproape că te 
încearcă regretul că, dat fiind 
ordinea cronologică a istoriei, 
cel care au zidit grădina E- 
denului nu s-au putut inspira 
de aici și în ce privește con
strucțiile... Pentru că dacă e 
adevărat că parcul Incintă 
prin frumusețile peisajului 
natural, ceea ce au zămislit 
aici mințile omenești întrece 
orice închipuire.

Din punct de vedere arhi
tectonic, parcul (întins pe ci
teva sute de hectare) este per
fect simetric. în partea de sus 
a colinei pe care e așezat, tn 
mijloc, se înalță palatul cen
tral, construit tn stil clasic 
rusesc, cu coloane și ample 
ornamentații. De la palat co
boară un ansamblu de trepte 
ce se bifurcă la Un moment 
dat cuprinzînd la mijloc ma
rea cascadă cu zeci de sculp
turi aurite. Principalul izvor 
de apă stă ascuns sub o haină 
de marmură din multe culori 
cu încrusiații de asemenea ac
rite. Sculpturile reprezintă 
personaje din mitologie. Fieca 
re într-o altă atitudine, ele dă
ruiesc grațios cascadei fîșii țîș- 
nitoare de apă. Ca la orice 
serbare fastuoasă, „tonul" îl 
dau doi clntăreți din cornu- 
rile cărora curg șuvițe argin
tii. în mijloc strălucesc 
mușchii atletici ai unui uriaș 
Samson, înalt de cîțiva metri, 
încordat într-o luptă cu un 
leu, el îi cască larg gura din 
care izbucnește un șuvoi de

apă înalt de peste 20 de me
tri. Toate aceste izvoare se 
string Intr-un canal ce înain
tează spre mare.

Imaginația creatorilor nu 
s-a oprit aici. O fîntînă are 
formă de piramidă, alta de 
Spic, cea intitulată „Soarele" 
rotește un disc auriu din care 
iese apa tn formă de raze. 
Fîntînile romane împrăștie 
apă pe tncrustații de mozaic 
tn zeci de culori. De pe o 
uriașă tablă de șah, străjuită 
de doi tritoni, apa coboară 
lin.

Conceput ca un vast edifi
ciu pentru odihnă și distracții, 
Petrodvorețul oferă și sur
prize amuzante. Pînă și celui 
mai posomorit vizitator nu se 
poate să nu-i fi smuls măcar 
un zîmbet originala fîntînă in 
formă de ciupercă. Odată in
trat sub umbrela ei, cu greu 
o să scapi neudat de tivitura 
de apă ce curge la intervale, 
mînuită de o forță nevăzută. 
Tnchipuiți-vă o pereche de în
drăgostiți ce caută singură
tate pe una din băncile din a- 
cest paradis. Cum s-au așezat 
însă, de undeva țîșnesc șuvițe 
de apă în stare să potolească 
chiar și cele mai înfierbîntate 
inimi...

Despre cît era de îndrăgo
stit Petru cel Mare de această 
proprie creație povestește și 
micul palat „Mon plaisir" 
construit chiar pe țărmul mă
rii unde-i plăcea să se refu
gieze îft singurătate visînd 
sau lucrlnd tn liniștitorul 
muget al mării, urmărind 
zbuciumul valurilor. Și Petru 
n-a fost singurul visător al 
„Mon plaisir"-ului. Se spune 
că aici, rezemat de balustrada

mîngîiată de valuri, Lermon
tov a scris romantica lui 
„Pînză". L-a inspirat tri- 
bastrul-vinețiu sărac în nu
anțe al Balticii, viaturile ei 
tăioase sau ceața argintată 
din care se zăresc, parcă des
prinse de realitate, auUta cu
polă a Soborului lui Isac din 
Leningrad și zidurile fortă- 
reței Kronștadt.

Cu inima sfîșiată de durere, 
leningrădenii au simțit în anii 
războiului cît de mare e tică
loșia distrugătoare a fasciști
lor. Aceiași care 
grajduri din casa 
Tolstoi au tăiat 
contemporani lui 
dărîmat fîntînile, ........ .
„amintiri" podoabele marelui 
palat și sculpturile aurite. 
Mecanismul ingenios de pom
pare a apei n-a putut fi luat. 
A fost deci aruncat tn aer. Ce
lebrul „Samson" a 
fără urmă.

Nici n-au apucat 
menii să-și îndrepte 
după blocadă și au 
lucrările de restaurare a Pe
trodvorețului. S-cu reconsti
tuit atent, minuțios, bucată cu 
bucată, detaliu cu detaliu, 
sculpturile. Așa cum oamenii 
sovietici știu s-o facă. Foto- 

documentele. dCse- 
ba chiar 

de scuip 
s-au stu- 
toate un- 

Petrod-

au făcut 
lui Lev 

mestecenii 
Petru, au 

au luat ca

dispărut

bine oa- 
spatele 
început

grafiile, 
nele Samsonului — 
și alte opere create 
torul Kozlovski — 
diat și cercetat din 
ghiurile, ca stăplnii 
vorețului să fie într-adevăr re- 
puși în drepturile lor.

* Acum paradisul cu 100 de 
fîntîni și statui aurite își joa
că elegant în soare ev cui ta 
iele de verdeață, curcubeele 
florilor, cleștarul apei, ori- 
mind prinosul de recunoștință 
al vizitatorilor din multe țări 
ale lumii. Un anume marchiz 
De Custine spunea despre Pe 
terhof într-o carte: „Este D'ea 
măreț pentru a exista în rea 
litate. Este visul unui uriaș 
îndrăgostit, povestit de un 
poet dement". De ce dement?

SUZANA VOINESCU
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Răspunsurile mareșalului 6. K. Jukov 
la întrebările unui ziarist american

MOSCOVA 7 (Agerpres). - 
TASS transmite răspunsurile ma
reșalului G. K. Jukov la întrebă
rile adresate de redactorul pen
tru problemele militare al ziaru
lui „New York Times" :

Domnului Hanson W. Baldwin 
redactorul pentru probleme mi
litare al ziarului „New York 
Times" orașul New York, 36 

statul New York, S.U.A.

Stimate dl. Baldwin 1

In scrisoarea dv. din 7 iulie 
a.c. pe care mi-ați adresat-o v-ați 
exprimat dorința să răspund la 
întrebările puse de dv. in această 
scrisoare.

Răspunsurile mele pe care vi 
le trimit acum, sint următoarele:

ÎNTREBARE: Considerați 
oare că Statele Unite au supra- 
apreciat puterea forțelor aeriene 
sovietice ?

RĂSPUNS : Nu dispun de date 
precise asupra felului cum sînt 
apreciate în Statele Unite ale 
Americii forțele aeriene sovietice, 
întrucît In ultimul timp nu s-au 
făcut nici un fel de declarații o- 
ficiale în această problemă.

Unele cercuri din S.U.A. inte
resate în mod deosebit în co
menzi militare, sînt poate încli
nate să exagereze efectivul for
țelor militare aeriene sovietice 
pentru a favoriza sporirea aloca
țiilor în scopuri militare și a 
creia o atmosferă dc neîncredere 
față de U.R.S.S., neținind seama 
de interesele poporului american 
asupra căruia apasă povara prin
cipală a impozitelor.

2. — ÎNTREBARE: Uniunea So- 
petică, fiind in mod tradițional o 
mare putere continentală, acordă 
în prezent o însemnătate deose
bită forțelor aeriene. înseamnă 
oare aceasta, după părerea dv. 
că forțele aeriene-nucleare sint 
în prezent genul dominant de 
forțe armate intr-un război ?

RĂSPUNS: Nu, nu înseamnă. 
Forțele aeriene și arma nucleară 
nu pot prin ele înșile să hotă
rască rezultatul unei lupte ar
mate. Pe lîngă armele atomice și 
cu hidrogen în ciuda uriașei lor 
forțe destructive, în operațiunile 
militare vor fi atrase în mod ine- 
vi abil numeroase armate și o 
uriașă cantitate de armamente 
clasice,

3. —ÎNTREBARE: După păre
rea dv. poate fi dus oare un 
război mic șau orice alt război 
fără folosirea armei nucleare ?

RĂSPUNS: Uniunea Sovietică 
se pronunță cu hotărîre împo
triva războaielor mari și mici. 
Orice război este distrugător, iar 
prin folosirea armei nucleare el 
este extrem de periculos nu numai

pentru țările beligerante, ci și 
pentru cele nebeligerante.

Din păcate _ în Statele Unite 
ale Americii și în țările aliate lor 
din cadrul N.A.T.O. mai există 
încă forțe care in loc să se preo
cupe de munca creatoare spre 
binele popoarelor se preocupă de 
problemele ducerii războaielor.

4. — ÎNTREBARE: De ce Uniu
nea Sovietică construiește așa de 
multe submarine ? Programul gv. 
de construcții navale înseamnă 
oare că U.R.S.S. a hotărlt să de
vină o mare putere maritimă, 
după cum este o mare putere con
tinentală și aeriană ?

RĂSPUNS : U.R.S.S. constru
iește numai ceeace are nevoie 
pentru apărarea țării și nimic de 
prisos. După cum se știe, terito
riul Uniunii Sovietice este scăl
dat de 12 mări și de 2 oceane. 
Frontierele ei maritime reprezintă 
aproape două treimi din lungi
mea totală a frontierelor sale de 
stat. De aceea este pe deplin fi
resc faptul că Uniunea Sovietică, 
o mare putere maritimă, tre
buie să acorde atenția cuve
nită flotei sale maritime militare, 
care asigură securitatea frontie
relor noastre maritime.

o. —ÎNTREBARE: Oare demo
bilizarea a 1.800.000 de oameni a- 
nunțata de U.R.S.S. nu oglindește 
tendința de a duce un război 
modern ? Cu alte cuvinte, oare 
forța armei nucleare împreună cu 
avioanele și proiectilele teleghi
date nu a diminuat însemnătatea 
armatelor mari de masă și a flo
tei maritime militare de supra
față. După părerea americanilor, 
demobilizarea dv. nu afectează 
genul cel mai important și. pro
babil cel mai 
armate 
cleare. Această interpretare este 
oare justă ?

RĂSPUNS: Referirea dv. la 
punctul de vedere al americanilor 
este de neînțeles. Dacă este vorba 
de poporul american, sînt pro
fund convins că poporul muncitor 
din America salută cu căldură 
inițiativa și acțiunile practice ale 
guvernului sovietic. Dacă refe- 
rindu-vă Ia americani, subînțele
geți pe cei care au o atitudine 
dușmănoasă față de U.R.S.S.. 
modul în care el interpretează 
orice măsură a Uniunii Sovietice 
a fost întotdeauna negativ și ex
trem de neobiectiv.

Adoptînd hotărîrea de a reduce 
forțele sale armate cu 1.840.000 
de oameni, guvernul sovietic a 
pornit nu de la caracterul pre- 
zumptiv al ducerii unui război 
modern și nu de la tendințele de 
care ați amintit. In această pro
blemă noi am pornit în primul 
rînd. de la considerentele întăririi 
păcii în lumea întreagă și ale

mi important fi pro- 
„i hotăritor al forțelor 
forțele aeriene nu-

micșorării încordării în relațiile 
dintre state, precum și de la in
teresele dezvoltării economiei 
pașnice a Uniunii Sovietice și 
ale ridicării bunăstării popoarelor 
U.R.S.S.

6. — ÎNTREBARE: Statele Unit, 
au declarat că ele sint gata să per
mită efectuarea unei inspecții ae
riene și terestre reciproce în ve
derea controlului asupra dezar
mării. Dacă Uniunea Sovietică 
demobilizează un mare număr de 
oameni, de ce nu îngăduie efec
tuarea unei asemenea inspecții ?

RĂSPUNS: Sistemul de con
trol propus de S.U.A. care pre
vede luarea de fotografii din a- 
vion, se reduce în esență la des
fășurarea unei activități de recu
noaștere, ceea ce va duce în mod 
inevitabil la suspiciuni reciproce 
și la o și mai mare neîncredere 
între U.R.S.S. și S.U.A.

Or, propunerile sovietice prevăd 
crearea unui sistem de control in
ternațional care va asigura în 
mod efectiv supravegherea tradu
cerii in viață a dezarmării. Uniu
nea Sovietică pornește de la pre- 
miza că asupra reducerii forțelor 
armate și a armamentelor state
lor, precum și asupra interzicerii 
armelor atomice și cu hidrogen 
trebuie stabilit un strict control 
internațional. Totodată Uniunea 
Sovietică este pentru un control 
care să dea în fapt organului de 
control posibilitatea să controle
ze cu adevărat felul in care sta
tele își îndeplinesc obligațiile în 
domeniul dezarmării. In acest 
scop, organului de control i se 
acordă drepturi și împuterniciri 
largi mergînd nină la inspecta
rea unităților militare, a depozite
lor de muniții și echipament mi
litar, a bazelor terestre, maritime 
militare și militare aeriene, pre
cum și a uzinelor militare.

Propunerile U.R.S.S. prevăd de 
asemenea organizarea unor pos
turi de control la toate marile 
aerodromuri, noduri de cale fera
tă, în porturi și pe principalele 
șosele în scopul de a preîntîmpina 
concentrarea primejdioasă, de 
trupe și tehnică de luptă și ast
fel a preîntîmpina posibilitatea 
unui atac prin surprindere din 
partea agresorului. In ceea ce mă 
privește consider că nu este ne
cesar să dovedesc mai pe larg 
deosebirea dintre scopurile pe 
care și le 
efectiv și 
noașterile 
fotografii 
S.U.A.

di'ntre scopurile 
pune controlul terestru 
pe de altă parte recu- 
aeriene și luarea 
din avion propuse

de
dă
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Cu respect,
G. JUKOV

Mareșal al Uniunii Sovietice 
august 1956.
Moscova.

Pe scurt din
MOSCOVA. — La 7 august 

D. T. Șepilov. ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. a primii 
pe d. M. Sighemițu. ministrul 
Afacerilor Externe șl Japoniei cu 
care a avut o convorbire asupra 
problemelor privind desfășurarea 
tratativelor soviefo-japoneze.

MOSCOVA. — l.a 7 august D. 
T. Șepilov, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. l-a primit pe 
dl. M. Dejean, ambasadorul Fran
ței în U.R.S.S. cu care a avut o 
convorbire.

MOSCOVA. — La 7 august, 
D. T. Șepilov, “__
lor Externe al U.R.S.S. l-a pri
mit pe dl. W. Hayter, ambasado- 
rul Marii Britanii in U.R.S.S. cu 
care a avut o convorbire.

ODESA. — La 5 august, în por
tul Odesa a sosit vaporul argen
tinian „Salta". aducind pe bord 
940 locuitori originari din regiuni
le de vest ale Ucrainei și Bieloru- 
siei și din republicile baltice, care 
emigraseră în țările Americii La
tine între anii 1920-^1939.

-»Ow-
Departamentul de Stat 
al S.U.A. împiedică 

pe ziariștii amercani 
să viziteze R.P. Chineză

PEKIN 7 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : Ministerul Afa
cerilor Externe al R. P. Chineze 
a acordat vize de intrare in 
China unui grup de 18 cunoscuți 
ziariști americani de la Agențiile 
de informații Associated Press, 
United Press și International 
News Service. de la ziarele 
„New York Times", „Vew York 
Herald Tribune", „Christian 
Science Monitor", revistele „Bu
siness Week", „Nation", precum 
și de la societatea de radio „Na
tional Broadcasting Company"

Ei urmează să sosească în 
China la sfîrșitul lunii august.

*
LONDRA. — Co-espendentul a- 

genției Reu'er transmi'e că ia 7 
august reprezentantul Serv c ul’Ji 
de informații al S.U.A. la Hong- 
kono a anunțat că Departamentul 
de Slat al S U.A nu va p-rm'te 
ziariștilor americani -a viziteze 
Republica Popuhvă Ch'neză.

ministrul Afaceri-

„Sclnleiti i mei ei ului"
Pag. 4-a 8 august 1956

N. A. Bulganin l-a primit 
pe Charles

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 7 august 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
l-a primit pe dl. Charles E. Bo
hlen. ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al S.U.A. ta 
U.R.S.S.

E. Bohlen
Ambasadorul a remis președin

telui Consiliului de Miniștri me
sajul de răspuns al președintelui 
S.U.A. Dwight D. Eisenhower, la 
mesajul lui N. A. Bulganin in 
problema dezarmării și reducerii 
de către Uniunea Sovietică a for. 
țelor sale armate.

0

. oooooooooc Boooooootyo
8 Seminarul internațional i 
8ai studenților economiști^
88 La 6 august s-a deschis la 8 
8 Sofia seminarul international, 
| ai studenților economiști, la g 
g care participă studenți și oa- | 
8 meni de știință-economiști din | 

multe țări europene. In cadrul g 
g seminarului se vor discuta 8 
J problemele planificării econo- g
1 miei naționale în domeniul in g 
g dustriei, agriculturii și corner- 8 
8 țului, legăturile economiei na- | 
g ționale cu problemele colabo-'o 
8 rării economice internaționale, | 
8 metodele studierii științei eco-
□ ncmice într-o serie de țări șl
2 alte probleme.

I Tinerii din tarile 8 . . - 
£____________- r.r
? care vor lucra pe 
xpămînturile desțelenite'
8
8
8
g — TASS transmite :
8 din Bulgaria, Romînia și Ce- g 

care se duc să g

8 
8 
8 r ? r 
8

I de democrație populară *
8 
8

vizitează Moscova ’
MOSCOVA 7 (Agerpres). | 

------- --- ■' Tinerii ? 
j------------------------  „ și Ce l
J hostovacia -----— J— "
8 strîngă recolta in regiunile 8 
8 păminturilor desțelenite ale J 
£ Siberiei și Kazahstanului au ? 
8 petrecut cîteva zile la Mosco- 8 
8 va. Ei au vizitat monumentele g 
| orașului, Expoziția Agricolă 8 
8 Unională, au asistat la inau- 8 
8 gurarea noului stadion și la | 

deschiderea Spartachiadei po- 8
8 poarelor din U.R.S.S.
| La 6 august, tinerii mosco-§ 
| viți au salutat pe prietenii lor o 
8 din străinătate care au de fă 8 
8 cut o lungă călătorie. Tinerii, 
g și tinerele din Bulgaria vor n 
8 ajuta la strîngerea recoltei în- 8 
8 tr-un sovhoz din regiunea g 
S Omsk și intr-un sovhoz din re- ? 
8 giunea Kustanai. Tinerii din | 
g Romînia se îndreaptă către g 
g sovhozul „Simferopolski" din 8 
8 Kazahstan, iar in sovhozul 8 
8 vecin „Jdanov" vor lucra ti- g 
g nerii și tinerele din Cehosio- 8 
8 vacia
§ 8
z-0 statistică grăitoare...'
8 După cum relatează ziarul 8 
8 „New York Times", statisticile 8 
8 crimelor săvîrșite in marea g 
g metropolă americană în prime 8 
8 le șase luni ale anului curent | 
8 arată o creștere de 4,3 la su- g 
g tă față de perioada corespun- 8 
8 zătoare a anului trecut.
| Ziarul notează ca faptul g 
g „cel mai tulburător" creștere’ 8 
8 alarmantă a delicvenței ml- ? 
8 norilor. Arestările de tineri și g 
g tinere sub 16 ani au crescut cu 8 
8 41,3 Ia sută, iar de la 16-20 8 
8 de ani cu 17.9 la sută. g
p oooocooooooooeoooooooooceoocoooooocooooot

8

Alfi trei cipriofi 
condamnași la moarte

Corespondentul din Nicosia 
(insula Cipru) al agenției 
Reuter anunță că la 7 august, 
D. Harding, guvernatorul Ci
prului, a confirmat sentințele 
de condamnare la moarte a 
trei ciprioți. Doi dintre ei sint 
acuzați de a fi „participat tn 
luna decembrie 1955 la o am
buscadă in care a fost ucis un 
soldat englez". Potrivit relată
rilor agenției, Se așteaptă ca 
sentințele să fie executate 
peste 48 ore.

PRIETENUL NOSTRU
di n Emilia

Am avut prilejul să cunosc 
mulți străini care ne-au vizi
tat țara. E drept, unora nu 
le-au plăcut unele lucruri e- 
xistente la noi și au criticat 
lipsurile și greșelile noastre, 
făcînd din țînțari nu armăsari, 
Ci elefanți in toată puterea cu- 
vîntului. Pot să spun însă că 
marea majoritate a acelora 
care au fost oaspeții noștri 
au devenit astăzi prietenii 
noștri. Ii puteți găsi și în Ar
gentina. ca și în Vietnam, In 
Norvegia, ca și în Indonezia, 
în Anglia, Franța, China. In
dia, ca și în U.R.S.S., Fin
landa, Egipt sau Tunisia.

Vreau să vă povestesc aragi 
cititori in cîteva rinduri des
pre unul din acești buni prie
teni ai țării noastre. Nu-l cu
nosc personal, am numai o fo
tografie a lui.

...Il cheamă Aves Zanichelli. 
Are 29 de ani și e frezor la 
uzinele „Reggione*1 din Regio 
Emilia. Lucrează în uzină de 
mult de cind era copil. Se poa
te sou ne că a băut oină la 
fund paharul cu licoarea a- 
mară a vieții de muncitor în
tr-o țară caoitalistă. E tînăr. 
Și ca ori care la vîrsta lui 
își face visuri de fericire. Nu 
și le-a putut îndeplini. Are n 
mamă bătrînă. și o so>'ă pe 
care trebuie să le întrețină. 
Tată! a murit într un accident 
de muncă. Iar salariul e otit 
de mic...

Un eveniment însemnat s-a

petrecut In viața acestui tînăr. 
Vara anului 1953. Poate că 
Aves nu o va uita niciodată. 
In București se pregătea Fes
tivalul. Mii și mii de tineri de 
pe tot globul iși stringeau ba
gajele pentru a călători spre 
țara noastră. Aves dorea să 
vină și el. Citise mult despre 
tineretul din țara care con
struia socialismul și care e a- 
tît de legată de Italia prin 
străvechea-i istorie, prin lim
bă și cultură. E interesant să 
citești, dar să vezi cu ochii 
tăi... Și intr-o zi o surpriză. 
O surpriză pe care Aves nici 
n-a vrut să creadă că e aevea: 
tovarășii săi din uzină îl tri
mit la Festival, la București.

Capitala Romîniei l-a primit 
pe Aves, ca și pe ceilalți oas
peți. ospitalieră, cu brațele 
deschise. Tinărul din Regio E- 
milia se plimba cit era ziulica 
de mare pe străzi, vorbea cu 
oamenii, cu băieți și fete de 
vtrsta lui, punîndu-le zeci de 
întrebări :

— Cit cîștigă un frezor?
— E adevărat că muncito

rii se odihnesc vara in vile 
speciale pentru ei ?

O întrebare insă îi venea 
mereu pe buze, dar nu se ho
tăra s-o pună. întrebarea își 
avea izvorul undeva. In ini
ma lui, acolo unde se ascun
dea micul său secret. Aves iu
bește literatura. A încercat să 
scrie și el. A așternut pe hîr-

tie cite o schiță, cite un re
portaj. Dar cui să le arate? 
Cine stă de vorbă cu el, un 
simplu muncitor care are așa 
glnduri „năstrușnice" — nă 
scrie ? Prietenilor lui le-a mai 
citit cite ceva din cele ce scri
sese. Iși spuseră pe ici, pe 
colo părerea, dar nici ei nu se 
pricepeau...

Tn Romînia cum o fi? Un 
ttnăr muncitor, dacă scrie o lu
crare literară, este ajutat?

Aceasta era întrebarea pe 
care nu se hotăra s-o pună 
nimănui. Dar — după cum * 
vorba: încercarea moarte
n-are, și intr-o zi s-a hotărît 
totuși. L-a întrebat pe un ti' 
năr romin cu care stătea de 
vorbă

— Sigur că e ajutat, — l-a 
răspuns acesta. La noi sint 
chiar cenacluri ale tinerilor de 
toate profesiile. Dacă vrei pot 
să-ți recomand unul din ce
nacluri.

Și Aves își notă în carnet'*! 
său numele cenaclului „Th 
Neculuță", atît de complicat și 
greu de pronunțat pentru el. 
A doua zi, împreună cu trei 
prieteni din Milano intră pe 
ușa cenaclului. Erau acolo cifi- 
va tineri Discuția s*a legat 
repede. Aves a fost invitat la 
o ședință a cenaclul ii. A ve
nit. Asculta atent cum se ci
teau poeziile, schițele, nuvele
le parficipanților, cum discu
tau, cum erau îndrumați au
torii.

Comunicatul asupra celei de a Vil-a 
sesiuni a comisiei sovieto-romîne 

perttru colaborarea științifică și tehnică
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite Comunicatul asu
pra celei de-a Vil-a sesiuni a co
misiei sovieto-romîne pentru^ co
laborarea științifică și tehnică :

Recent a avut loc la Moscova 
cea de-a VII-a sesiune a comi
siei sovieto-romîne pentru co
laborarea științifică și tehnică.

La sesiune au fost discutate 
probleme ale colaborării științifice 
și tehnice între Uniunea Sovietică 
și Republica Populară Romînă.

Potrivit hotărîrii adoptate de 
comisie, organizațiile sovietice 
corespunzătoare vor primi specia
liști romîni și îi vor informa asu
pra realizărilor științifice și teh
nice, precum și asupra experienței 
în producție în domeniul indus
triilor carboniferă, petroliferă, me
talurgică, chimică, constructoare 
de mașini, forestieră și în alte 
sectoare industriale și vor trimite 
specialiști în Romînia pentru a da 
consultații organizațiilor romî- 
nești în probleme privind extrac
ția țițeiului, lucrări miniere și în 
agricultură.

Uniunea Sovietică va transmite 
Republicii Populare Romîne pro
iectele de utilaje și instrucțiuni 
referitoare la exploatarea furna
lului de tip obișnuit care funcțio
nează cu o presiune sporită de 
gaze și cu turbosuflante cu aer cu 
umiditate constantă, documentație 
tehnică privind pompele centrifuge 
nentru mare adîncime care se uti
lizează în industria petrolului, 

folosirea izo- 
i sondele pe- 

alte docu-

documentație pentru I 
topilor radioactivi în 
trolifere. precum și 
mentații tehnice.

Organizațiile romî-nești la rindui 
lor vor primi și vor informa pe 
specialiștii sovietici asupra reali
zărilor în domeniul extracției ți
țeiului, al producției prefabricate
lor de belon armat, al construc
ției de drumuri, al cultivării po
rumbului pentru sămință și vor 
transmite organizațiilor sovietice 
proiecte pentru fabricarea utilaju
lui chimic și petrolifer, a mașini
lor textile, descrieri ale tehnolo
giei fabricării unor preparate me
dicale, precum și material docu
mentar privind plantarea de pă
duri și silvicultura în regiunile 
de steoă.

In cadrul sesiunii au fost exa
minate de asemenea probleme pri
vind organizarea unei colaborări 
directe între diferite instituții 
științifice din U.R.S.S. și Romînia 
prin trimiterea reciprocă de lu
crători științifici, prin schimb de 
lucrări științifice și organizarea 
unor conferințe comune în pro
blemele coordonării lucrărilor de 
cercetări științifice.

In perioada sesiunii specialiștii 
romîni au tăcut comunicări sne- 
cialiștilor sovietici asupra proble
melor tehnicii noi și ale tehnolo
giei producției de acetilenă, a pro
ducției celulozei din stuf și asupra 
mecanizării recoltării stufului.

In cursul lucrărilor celei de a 
șaptea sesiuni a comisiei, mem
brii delegației romine au vizitat 
o serie de întreprinderi industria
le și instituții de cercetări știin
țifice din Uniunea Sovietică.

Sesiunea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate și depli
nă înțelegere reciprocă.

SPARTACHIADA
popoarelor U. R.

Naționalizarea Canalului de Suez 
e un drept al poporului egiptean 
Ședința extraordinară a guvernului 

egiptean

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Programul din ziua de 7 au
gust al Spartachiadei popoarelor 
U.R.S.S. a fost deosebit de atrac
tiv. In afara competițiilor de 
baschet, natație, polo pe apă și 
sărituri, au avut loc întreceri ale 
luptătorilor, cicliștilor, gimnaști- 
lor, canotorilor, călăreților, scri- 
merilor, trăgătorilor, boxerilor, te- 
nismanilor, halterofililor și fotba
liștilor, astfel că dacă cineva ar 
fi dorit să urmărească toate în. 
tîlnirile ar fi trebuit să străbată 
15 raioane ale Moscovei.

Este interesant de aflat și ci
fra exactă a participanților. In 
Capitala U.R.S.S. au sosit pentru 
a lua parte la întrecerile Sparta
chiadei 9.224 sportivi reprezentînd 
40 de naționalități. Printre ei se 
află 156 de maeștri emeriți ai 
sportului, 1532 maeștri ai sportu
lui și peste 5000 sportivi de ca
tegoria I-a. La Spartachiadă par
ticipă sportivi din 23 asociații 
sportive. Numărul cel mai mare 
de sportivi îl cunosc întrecerile 
de atletism la care iau parte 
1522 de persoane.

La bazinul de înot de pe sta
dionul central a început marți 
concursul de sărituri de la tram
bulină. Titlul de campion este 
disputat de peste 200 de sportivi. 
După prima zi, cel mai bun re
zultat în probele masculine este 
deținut de campionul unional G. 
Udalov.

Cu mult interes sînt urmărite 
întrecerile baschetbaliștilor. Iată

cîteva din rezultatele înregistrate 
în ziua a doua a turneului : Fe
mei : R.S.S. Lituaniană — R.S.S. 
Ucraineană 48—38 ; R.S.S. Mol
dovenească — R.S.S. Uzbecă 
68—49 ; R.S.F.S. Rusă — R.S.S, 
Tadjică 69—24 ; R.S.S. Turcmenă
— R.S.S. Bielorusă 50—48

Bărbați: Moscova — R.S.S. 
Turcmenă 133—23 ; R.S.S. Letonă
— R.S.F.S. Rusă 89-55; R.S.S. 
Ucraineană — R.S.S. Moldove
nească 93—45.

La bazinul de înot de ta sta
dionul central și,bazinul Clubu
lui sportiv central al Ministeru
lui Apărării al U.R.S.S. continuă 
turneul de polo pe apă. Citeva 
din rezultatele zilei a doua: R.S.S. 
Moldovenească—R.S.S. Azerbaid- 
jană 6—2 ; R.S.S. Bielorusă — 
R.S.S. Turcmenă 10—1. Moscova
— R.S.S. Armeană 14—0.

La 7 august pe stadionul „Ti
nerilor pionieri" au început între
cerile la gimnastică. Pe terenul 
de fotbal a fost întins un covor 
imens pe care au fost instalate 
aparatele, iar în centrul covoru
lui au loc exercițiile la sol. Tn 
prima zi s-au desfășurat numai 
întrecerile rezervate îemeilor, cel 
mai bun rezultat fiind obținut de 
Maia Lahtikova (Bielorusia) ca 
45,3 puncte. Pe echipe. în frunte 
se află reprezentativa R.S.S. Bie
lorusă cu 307,3 puncte.

Cu toate că cele mai bune 
gimnaste sovietice nu au intrat 
încă în concurs de pe acum a 
ieșit în evidență buna pregătire 
a participantelor fa Spartachiadă.

CAIRO 7 (Agerpres). — TASS 
transmite: Se anunță că la 6 
august a avut loc sub președin
ția lui Gamal Abdel Nasser o 
ședință extraordinară a guvernu
lui egiptean, în cadrul căreia a 
fost discutată situația creată după 
naționalizarea Canalului de Suez.

In cercurile egiptene cu auto
ritate s-a declarat că guvernul a 
analizat în această ordine de idei 
ultimele evenimente și contactele 
diplomatice care au avut loc, pre
cum și răspunsul la invitația pri
mită de Egipt de a participa la 
conferința cu privire la problema 
naționalizării Canalului de Suez, 
convocată pentru 16 august la 
Londra.

După ședința guvernului, la 
reședința președintelui Nasser a 
avut loc o consfătuire.

Referindu-se la situația creată 
în urma naționalizării de către 
Egipt a Canalului de Suez și a 
acțiunilor întreprinse de guverne
le țărilor occidentale, ziarul „Al- 
Gumhuria" scrie că după cum s-a 
anunțat în cercurile egiptene 
cu autoritate, „Egiptul nu va to
lera în nici un caz vreo acțiune 
a statelor străine de natură să-i 
știrbească suveranitatea". Gu
vernul Egiptului, continuă zia
rul, studiază situația internațio
nală actuală pentru a-și preciza 
atitudinea față de conferința de 
la Londra. In Egipt se remarcă 
componența țărilor invitate la 
conferință. Au fost invitate doar 
24 de state, în timp ce prin Ca
nalul de Suez circulă navele a 
45 de state ale lumii.

Echipa de polo pe apă a Angliei 
a >osit la București

Marți seara a sosit în Capitală 
echipa selecționată de polo pe 
apă a Angliei. Pe aeroportul 
Băneasa delegația sportivă en
gleză a fost îniînipinată de re
prezentanți ai C.C.F.S. și ai co
misiei centrale de natație.

După cum s-a anunțat echipa 
Angliei va susține două jocuri la 
București în comoania reprezen
tativei R.P.R. Primul meci va

avea loc astăzi cu începere de la 
c-ra 21 la ștrandul „Dante Gher
man44 (fost Tineretului). Revanșa 
acestui joc se va desfășura la 10 
august.

Din rîndul echipei engleze fac 
parte o serie de jucători de va
loare în frunte cu J. S. Jones, 
G. Worsell. T. C. Miller, R. Tur
ner și alții.

(Agerpres)

Intensificarea pregătirilor militare occidentale 
în Mediterana

LONDRA 7 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă și ziarele occi
dentale anunță intensificarea pre
gătirilor militare occidentale în 
Mediterana.

Ziarele apărute la Londra a- 
nunță că vasele port-avion The
seus și Bulwark au părăsit por
tul Portsmouth plecînd în Medi
terana. Pe bordul vasului port
avion Theseus se află o brigadă 
specială aeropurtată. Agenția 
Reuter referindu-se la declarația 
Ministerului de Război al Angliei 
afirmă că cele două vase port
avion au fost trimise „ca măsură 
de precauțiune pentru asigurarea 
poziției Angliei în partea de est 
a Mediteranei". Majoritatea ziare
lor califică această măsură drept 
mijloc de presiune asupra guver-

nului Egiptului în problema Ca 
naiului de Suez.

Se anunță totodată mișcări ale 
efectivelor militare — navale și 
aeriene — americane staționate 
în Mediterana. Ministerul Marinei 
al S.U.A. a declarat la 6 august 
că flota a 6-a va părăsi Neapole. 
Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului Marinei al S.U.A. a recu
noscut că flota a 6-a „este pre
gătită pentru orice acțiune de la 
paradă pînă la acțiuni cu carac
ter militar". Se anunță astfel că 
flota a 6-a își concentrează efec
tivele și mai ales unitățile care 
se aflau pînă în prezent în por
turile italiene și franceze. Flota a 
6-a cuprinde două vase port
avion, trei crucișătoare, 24 dis
trugătoare, 2—3 submarine și alte 
vase auxiliare.

lata-l in fotografie pe tinărul Avea (x)

Dispărute
Vă scriu despre situația celor 

două cărți ale mele : 1. „Parașu
tismul, școala curajului și a în
drăznelii44 și 2. „Mica tehnologie 
a aeromodelistului“.

Aceste două cărți le-am pregă
tit timp de 13 luni pe baza ex
perienței și cunoștințelor acumu
late și concentrînd tot materia
lul apărut răzleț.

La 23 septembrie 1955 am de
pus lucrările la „Editura tehnică", 
unde m-au îndrumat să mă duc 
tovărășii de la „Editura Tine
retului*4, cu nr. de înregistrare 
9891.

La 9 martie 1956, văzînd că nu 
primesc nici un fel de răspuns, 
fie el chiar negativ am rugat pe 
un coleg al meu să se intereseze 
de situația cărților deoarece mer
gea in delegație la București.

De la „Editura tehnică" i s-a 
spus că lucrările au fost preluate 
de „Editura Tineretului" care se 
va ocupa de ele. La „Editura Ti
neretului44 tovarășul meu a găsit 
cărțile înregistrate, însă manus
crisele lipseau. O colegă a tova
rășului care semnase de primirea 
lor, s-a angajat în numele celui 
ce avea sarcina de a le consulta 
și face referat asupra cărților, să 
răspundă de ele și să-mi scrie în 
săptămîna următoare (12-18 mar
tie a.c.). Răspunsul însă nu a ve
nit. La 19 aprilie 1956, același 
tovarăș a mers din nou la „Edi
tura Tineretului** să se intereseze. 
A vorbit cu tovarășa care promi
sese că-mi va răspunde.

I s-a răspuns cu două săp- 
tămîni în urmă — cel puțin așa

rara urma
știu — a adăugat dînsa. $l-a a- 
du$ aminte apoi că a răspuns nu
mai la a doua carte („Mica tehno
logie a aeromodelistului") care i 
se pare foarte bună, iar la pri
ma trebuia să răspundă secția 
sportivă. Că răspunsul n-a sosit, 
asta e altceva.

La secția sportivă s-a spus: 
noi nu știm nimic de așa o iu-ra
re (e vorba de prima carte „Pa
rașutismul, școala curajului și a 
îndrăznelii"), poate tovarășa Me- 
drea ar putea ști ceva. Ultima to
varășă a declarat că a răspuns 
la carte deoarece a studiat-o și a 
comparat-o cu alta care apăruse 
tot cam atunci.

Realitatea este că nici pînă in 
prezent eu nu am primit nici un 
răspuns și nu știu nimic de cele 
două lucrări care au dispărut 
parcă în pămint.

Față de cele petrecute și arăta
te mai sus, nu știu ce să mai 
cred. Părerea mea este că în 10 
luni se putea răspunde totuși. Cu 
toate că o asemenea atitudine din 
partea unor tovarăși de la „Edi
tura Tineretului" oglindește o lip
să de grilă față de preocupările 
tineretului nu voi obosi să mun
cesc și pe mai departe In acest 
domeniu atit de Important, al a- 
viatiei. Vreau să pregătesc cit 
mai multe cadre bine calificate 
pentru aviația sportivă, in ca-e 
scop scrisesem de altfel și cele 
două cărți.

IAON BECHERETE 
Instructor voluntar de zbor 

Hunedoara

Informații

— La noi nu vezi așa ceva 
— spuse cu tristețe Aves.

— Știi ce, — sări un ttnăr 
membru al cenaclului, — tri- 
mite-ne nouă lucrările tale. O 
să-ți scriem, te ajutăm.

Cuvintele acestea nu le-a 
uitai Aves nici cină s-a în
tors tn Regio Emilia. Curnd, 
de acolo au început să plece 
plicuri groase spre cenaclul 
„Neculuță". Iar tn orășelul 
italian veneau regulat scrisori 
din București.

A trecut un an. Cenaclul a 
inițiat un concurs pe teme. 
„O zi tn fabrica ta".

— Ce ar fi să-l invităm șt 
pe Aves să participe?

Și l-au invitat. Aves a tri
mis o povestire despre o zi de 
luptă, despre o zi de grevă tn 
uzina lui. Un episod din via
ța lui. Juriul i-a acordat pre
miul tntli. E greu de descris 
bucuria care l-a cuprins pe ti
nărul italian la aflarea acestei 
vești. Și cit de bine i-au prins 
banii primiți ca premiu — 
prima răsplată a muncii sale 
literare I El i-a dat sorei sale 
care tocmai se pregătea să se 
mărite.

La nuntă nu un singur pa
har s-a tnch'nat Romtniei șt 
prietenilor din București „

Membrii cenaclului ,Necu- 
luță" ii trimit regulat Iul Aves 
ziare și reviste romlnești. Cu 
ajutorul lor a învățat puțin 
limba noastră, lată ce scrie 
el tn rominește intr-una din 
scrisori: Acum am primit 
„Scinteia", „Scinteia tineretu
lui", „Flacăra", „Contempora
nul" și „Gazeta literară". A- 
ceste ziare și reviste eu le 
popularizez printre tinerii 
noștri..

Intr-una din ultimele scrisori 
Aves ne anunță că a înființat 
un cerc literar ,.ltalia-Romi- 
nia", la care participă nu nu
mai tineri muncitori, dar și 
elevi, studenți — prieteni ai 
țării noastre.

...Așa a început și s-a dez
voltat o prietenie. O prietenie 
mare, curată, ce nu cunoaște 
hotare, nu cunoaște ăeoăr’ări

Și noi, dragă Aves. slntem 
bucuroși că te numeri printre 
prietenii nnșlr. cei mai buni. 
Știm cu cite jertfe aperi a- 
ceastă prietenie. Știm că ai 
fost opt luni șomer pentru că 
ai venit la București, că po
liția nu privește cu ochi buni 
coresoondența tu cu orietenii 
romini. Dar mai știm și că nu 
vei da inc noi.

DAN LAZARESCU
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La 7 august a sosit tn Capitală 
dl. A. A. Dudley, trimis extraor
dinar și ministru plenipotențiar 
al Marii Britanii la București.

La sosire în Gara de Nord, dl. 
A. A. Dudley a fost întîmpinat de 
N. ZJatev, director ad-interim al 
Protocolului Ministerului Aface
rilor Externe, și de membrii le
gației Marii Britanii, în frunte cu 
E. G. Willan, însărcinat cu afaceri 
ad-interim.

★
La invitația Academiei R. P. R. 

și Institutului romin pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
luni a sosit în țară, prof. tir. 
Arthur Betz, șeful seminarului de 
arheologie și epigrafie de Ia Uni
versitatea din Viena. In timpul 
șederii în țara noastră, prof. dr. 
Arthur Betz, va vizita mai multe 
șantiere arheologice.

S P ECT
CINEMATOGRAFE : Patria, Al. 

Sahia, Libertății (sală și grădi
nă): Roșu și Negru (seria ll-a); 
Magheru. V. Alecsandri. Elena 
Pavel (sală și grădină). Doina: 
Iartă-mă; I. C. Frimu (sală 
și grădină), Vasile Roaită 
(sală și grădină): Contele de 
Monte Cristo (seria Il-a); Fili- 
mon Sîrbu (sală și grădină), 
București, Grădina Progresul. în
frățirea, 1 Mai (sală și grădină): 
Roșu și negru (seria I-a); Lumina, 
8 Mai: Contele de Monte Cristo 
(seria I-a); Central: Accidentul; 
Un deceniu de activitate. Grote’e 
dragostei; Tineretului; Liliacul; 
Maxim Gorki: Curg apele tulburi; 
Timpuri Noi: Teatrul Armatei la 
un decerin de activitate. Grotele 
din Aggtelek. Muntele Rila Cear-

Ministerul forțelor armate ale 
R.P.R. și Institutul romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea 
au oferit luni seara la restauran
tul „Pescăruș** o recepție în cin
stea Ansamblului de cîntece și 
dansuri populare al Armatei 
Populare Mongole.

La recepție au participat tova
rășii : general maior Ion Gheor- 
ghe. locțiitor al ministrului For
țelor Armate, dr. I. Bogdan, vice
președinte al I.R.R.C.S., general 
maior Vasile Cutoiu, general ma
ior Ion Ioniță, ofițeri superiori, 
reprezentanți ai Ministerului Cul
turii. oameni de cultură.

A luat parte Lhamin Concîgsa- 
nidan, secretar al Ambasadei R.P. 
Mongole la Praga.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

A C O L E
das. Ursulețul cel țifnos; Al. Po
pov: O noapte pe Mont Blanc; 
Gh. Doja: Casa mult visată; Gri- 
vlța: Serenada străzii: 8 Martie* 
Tata, mama, bena și... eu; Cultu
ral: Infidelele; Unirea (sală și 
grădină): La marginea orașului; 
C. David. 23 August, Amanții din 
Toledo; T. Vladimirescu: Bel Ami; 
Carnați; O sărutare fufată; Arta: 
Fanfan la Tulipe; Munca: Po*mul 
pedagogic; Miorița: D-agoste pier
dută; Moșilor: Un pahar cu bere; 
Donca Simo: Zvăpăiata; I. Pinti- 
lie: Pumnul de Fer; Popular, 
N. Bălcescu: Aii Baba și cei 40 de 
hoți. N. Grigorescu; Volga: Vaga
bondul (seria I-a); Coșhuc: Alar
mă în munți; O. Bancîc: P’arscu 
10 în control, La mere; A. Vlaica: 
Călușeii.
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