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Iată-1 pe utemistul Constantin Capotă, unul dintre fruntașii secției de strungărie de la șantierul 
naval din Galați, lucrînd la o elice de tracțiune pentru remorcherul de mare de 1200 c.p Antrenat in 
intrecerea in cinstea zilei de 23 August, strungarul Constantin Capotă Iși depășește norma zilnic în 
medie cu 37 la sută. Foto : AGERPRES
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ZILE DE ÎNTRECERE

CTMCT camioaneVjIINVjI p|jne cu fapte
Mărturisesc că mă găsesc din 

nou în dilemă. Am aici un car
nețel întreg cu notițe și neîndu
rătoarea muză nu pare să mă a- 
jute. Asta ru ar fi totul. Dar ce 
mă fac cu tovarășul Cojocaru Pe
tre, secretarul comitetului U.T.M. 
al uzinelor „Steagul Roșu" din 
Orașul Stalin ? în timpul șederii 
în uzină, el mi-a furnizat o sea
mă de date, fapte și nume de ti
neri. încurcătura in care sînt pus, 
pare cu atit mai grea, 
a insistat la plecare:

„Ai grijă, tovarășe, să 
pre toți, că toți merită, 
zarea celor 5 camioane
cit toți cu aceeași însuflețire".

cauți un drum spre sufletul omu
lui, spre ceea ce îl îndeamnă să 
aibă dorințe ca ale Anei Bereș.

Floare de oțel încins

cu cit el

scrii des- 
La reali- 
au mun-

Roaită" din Oradea, a primit ‘ 
două plachete cu gravuri au
rii : „tocul I pe regiune".

Cine sînt acești tineri ? Evi- ■ 
dent, in prezent încă simpli 
anonimi. Mai precis, anonimi 
pe scară republicană. Pe plan 
local, după cum v-a(i și dat , 
seama, ei au izbutit deja să-și 
electrizeze concetățenii spec- 
tatori, partlcipanți la finalele I 
pe regiuni și raioane ale Spar- ■ 
tachiadei de vară a tineretu- ' 
lui.

— Ați ghicit ț Tinerii sint . 
cei 1.000 de finaliști pe țară ; 
ai Spartachiadei. j

Poate că unii bucureșteni. • 
învățați cu mari întilniri inter- ' 
naționale, vor da din umeri j 
dezamăgiți: „Nimic intere- ■
sânt 1 Banal 1“

Oare așa este ? Să ne gîn- 
dim. Întreceri Ia care partici
pă milioane de tineri din țară 1 
Dintre aceștia, £000 ajung j 
pină la capăt. .
mai buni. N-au cu ei renumite 
cărți de vizită, 
în plus față de sportivii cu- 
noscuți: SURPRIZA. Că sînt 
sportivi ai surprizelor, o ara
tă rezultatele obținute. Dar 
așa cum mulți finaliști au ob
ținut, deodată, performanțe la 
puține secunde și metri de re
corduri. tot așa. intr-un flux 
de formă și entuziasm, se pol 
face lucruri mari. Nu degeaba 
printre finaliști se află în tot 
timpul întrecerilor specialiști 
și antrenori care descoperă 
elementele talentate.

Apoi, spectacolul sportiv este 
deosebit de 
de întrecere 
cu deosebit 
ment, poate 
dit chiar și 
tași ai sportului nostru.

Deosebit de interesant este 
și faptul că în programul fi
nalelor Spartachiadei este pre
văzută evoluția unor vlrfuri 
sportive. Concret ? Iată : sîm- 
bătă seara, dună festivitatea 
de deschidere a finalelor Spar
tachiadei. va avea inc. in in
cinta ștrandului .,Dante Gher
man" întilnirca de lunte libere 
dintre sportivii noștri și cei 
din capitala R.P. Polone. Tot 
slmbătă. pe terenul de volei 
de pe Stadionul Tineretului, la 
ora 17.00 va avea loc un meci 
demonstrativ al lotului de vo
lei al R.P.R (Echipele A-B) 
Luni 20 august Ia bazinul 
complexului sportiv „Dante 
Gherman" se va desfășura un 
concurs demonstrativ al îno
tătorilor șl săritorilor fruntași. 
Mai sînt și alte lucruri. Nu vi 
le anunțăm, le veți afla direct 
pe stadion.

Vă oferim deci o ultimă In
formație : finalele Spartachia
dei se desfășoară între 18-22 
august — pentru natație, la 
complexul „Dante Gherman", 
pentru atletism, volei, oină și 
handbal pe Stadionul Tineretu
lui, iar probele de ciclism pe 
traseul de auto-moto de la Ar
cul de Triumf.

Atunci ne-am înțeles: «fm- 
bătă, duminică, luni, marți, 
miercuri — printre Analiștii 
Spartachiadei 1

CAROL ROMAN

> Trenuri, zeci de comparti- 
1 mente, sute de tineri. Toate 
j — spre București. Cîntece nă- 
i valnice. Cele mai variate por- 
’ turi. Culori, flori — iarăși 
’ cintece. Călătorii obișnuiți ai
■ trenurilor privesc curioși acești 
' tovarăși de drum, aprinși. O
primă intrebare : cine să fie ?

Gara de Nord, în haine fes- 
’ tive. Panouri, afișe — ele in- 
timpină primele: „Bine ați

■ venit!" Biroul special de pri
mire a oaspeților a Intrat în

’ funcțiune. Stringer] de mină, 
- cuvinte calde de salut... la- 
tă-ne in fața gării. Autobusul 
cu oaspeți pornește spre ho
tel. Cîntece — nelipsite cînte- 
ce 1 Intre timp din acceleratul 
de Baia Mare coboară un alt 
grup de tineri. Operatorul ci
nematografic absoarbe parcă 
totul prin gura aparatului său. 
Peste puțin timp ii veți vedea 
strădaniile pe ecranele cine
matografului.

Ați ghicit despre ce este 
vorba ?

Poate că unii se vor grăbi 
să răspundă : — Festivalul
Mondial al Tineretului de la 
București, 1953 1

— Nu, n-ați ghicit 1
- Atunci: UNDE? CIND? 

CUM?
Toate acestea se petrec 

chiar AZI, în Gara de Nord. 
Cine sint acești tineri ?

, ...De două zile, spectatorii
1 aflați pe stadionul „Energia" 
’ din Oradea urmăreau evoluția 
tinerilor sportivi. Pe pista de

■ atletism se dădea plecarea ia 
' 80 m. junioare. O copilă cu

bucle negre, tunsă băiețește, 
țîșnește inainte. Fulgerător, 
rupe firul. Cronometru!: 11.5 
secunde, 
dat-o cu

Peste 
din nou 
puterile la 400 m. Toate pri
virile o urmăreau cu simpatie. 
Va Ieși din nou prima ? Gîn- 
duri, emoții, încordare. Start I 
A început să alerge repede, 
tot mai repede. Tribuna se ri
dicase în picioare și striga a- 
gitată. O încurajau. Mai erau 
50, apoi 20, 10 metri. în sfîr- 
șit, a rupt firul. Spectatorii 
aplaudau frenetic...

Ema Miszlai, muncitoare la 
fabrica de textile „Vasile

Cristea se sculă să sucească 
căruța spre drum.

— Știi, ti aruncă el prietenului, 
dar ești prost și încăpățînat.

Gheorglie se aprinse.
— Oi fi, da’nici tu nu ești de

parte de mine. Te văd eu la îm
părțirea avansurilor. Atunci să 
stăm de vorbă. Crezi că ai să 
duci acasă mai mult grtu decit 
mine ? De unde să-l iei ?

Și plecă pe miriște, cu sapa pe 
umăr, călctnd amărit.

Cristea Tudor tl privi cum se 
depărtează și oftă. Uite-așa-i 
ăsta: tl iei și-i arăți ce ai in ladă 
și el tot zice că vrei să-l tragi pe 
sfoară. Dracu să-l ia, ăsta nu știe 
ce-i prietenia.

El crede că prietenia se oprește 
la... socialism. Cind de-abia 
de-aici începe...

Gheorghe avusese de gtnd să 
cumpere stupi, Insă In zilele ur
mătoare, stind și gindindu-se, 
ajunsese să priceapă că nici tn 
felul acesta n-are s-o scoată la 
capăt. Albinele, fără îndoială, sînt 
bune, dar nu-s așa să le porun
cești : „scoateți miere" șl ele 
să-ți umple pe dată oalele. Tre
buie meșteșug și răbdare, ce mail 
Dar cum să ai răbdare cind ești 
sec în pungă și nevasta-țl tu- 
ruie-n urechi că nu vrei să te 
zbați, c-o să vină iarna și casa-i 
goală și trebuie să faci rost și 
de haine călduroase. Uite, Cri
stea totdeauna s-a numărat tn 
rind cu el, și-acuma pare că nu 
se mai pltnge de nimic.

Ir.tr-o slmbătă, Gheorghe se 
duse la orezăria gospodăriei, lă- 
slnd să se creadă c-a nimerit a- 
colo din tntimplare. Se așeză pe 
muchea malului și privi îndelung 
la fetele care smulgeau mohorul

FANUȘ NEAGU

Bărăganul se topea In umbrele 
serii. Spre miazănoapte se împli
neau clteva pale de nori bătind 
in albastru închis, dar se trăgeau 
repede in fundul lumii, spre 
munfi. Țăranii clătinau din cap 
cu îndoială și-și luau gindul de 
la ploaia pe care-o așteptau pen
tru porumbul gata să zvirle legă
tură. Carul mare răsărise cu tin- 
jalu in sus.

Utemistul Cristea Tudor, maga
zinerul gospodăriei colective din 
Ibrianu, se întorcea de la bostană. 
Gheorglie Marghiol. care i se ală
turase pe drum, avea poftă să 
stea la taifas in fața stelelor și 
nu grăbea de loc pasul. Cristea 
tl luă din urmă.

— Carul mare ? I Lasă-l mă 
in pace că pină la urmă iși frin
ge osiile și se răstoarnă. Dac-ar 
pica pe aria ta aș mai zice să 
stau să-l văd, dar așa... Eu am 
treburi și pe la grădinărie.

Gheorghe li luă in rts, lustru- 
indu-și din mers plăselele bricea
gului pe 
curea.

— Vezi 
vătămezi.

Cristea 
tărltat :

— Sigur, fie ifi dă mina să 
umbli brambura, că nu te scol 
grijile afară din casă... Dar nici 
belșugul.

— Dacă-i așa, făcu Gheorghe, 
imprumută-mi niște tutun și poți 
s-o iei inainte. Hirtie de răsucit 
am cită vrei, da tutunul l-am ter
minat. Hirtie pot să-ți dau și (ie.

— Mare chilipir pe capul meu. 
n-am ce zice I

— Ei lasă, că și tu vii de-atî- 
tea ori la mine.

— Eu la tine ?l Dracu-a mai 
pomenit ?l Ce să iau de la tine, 
mă, că pe spin il bărbierești re
pede.

Cristea și Gheorghe sint prie
teni de multă vreme. Gheorghe 
insă n-a vrut să se inscrie la 
gospodărie și de-aicea au tot
deauna gilceavă. încolo se împa
că bine, se ajută la nevoie și cind 
vine gtrla mare trag împreună 
plasa și scot pește. Gheorghe e 
înalt, spătos, cu ochii vicleni și 
fața rotundă, bucălată. Anul a- 
cesta a făcut grîu puțin, n-are 
mare nădejde de aici la porumb 
și nu știe de ce să se apuce.

Cristea l-a Intilnit tntr-o zi In 
ctmp, lingă lanul de floarea- 
soarelui, dlndu-i tlrcoale lui Ni- 
colae Milcică, apicultorul gospo
dăriei. Se dusese cu căruța să ia 
niște budane cu miere și, dind 
cu ochii de el, a bufnit tn ris. 
Gheorghe tl privea încurcai, cu 
sapa In mlini, bătut in creștet de

așa, fiindcă ești

Gheorglie s-a supărat.
— Ce vrei mă, de ce te legi de 

mine mereu ?
- Uite 

prost.
Neculai Milcică le-a pus tna- 

inte două bucăți de fagure intr-o 
strachină, ca să-i asttmpere. Caii 
inchinau de muscă.

— Vezi, zise Cristea, c-o Să-l 
n-o să malinădești la dulce și 

sca-pi de el.
Și-apoi călind In 

nului:
— Ia spune drept, 

venit aici ?
— Vreau să știu 

costă un stup.
Cristea Iși dădu capul pe spate, 

scăldlndu-și fața uscățivă in 
lumină.

— Vrei să te-mbogățești ? Da, 
ia-te de negustorie. Cumperi 
stupi și-apoi vinzi miere. Asta-i 
treabă bună, păcat că nu-i și ușoa
ră... Gheorghe. lasă-te măi de 
prostii și vino la noi. Tu nu vezi 
că tot satul bate încoace ? Clți 
eram noi cînd am pornit gospo
dăria astă toamnă ? O mină de 
oameni. Și-acuma, uite, am ajuns 
să numărăm optzeci și șapte de 
familii.

— E an greu, frățioare, și 
pentru voi.

— Este, ai dreptate, că n-a 
plouai... Dar. ia zi, ce grtu ai 
adus tu acasă ?

— Grtu? întrebă Gheorghe. De 
unde să-l iau dacă nu s-a făcut ? 
Am adus mai multe paie: de-astea 
am, de ce să mă pltng ?

— Și-alunci ce-ai 
Uite, dacă erai la noi, 
bucate și zarzavaturi și 
toată vara am împărțit 
avut fiecare din belșug.

— Știu eu ce-am să fac ? zise 
Gheorghe.

ochii priete-

pentru ce-ai

cîte parale5 zile pînă la îndeplinirea anga
jamentului și în această situație 
era și firesc ca Pleșa să se înfier- 
bînte. S-a dus la comitetul U.T.M. 
L-a găsit pe tovarășul Stan Ion 
și i-a spus:

— Ce facem, tovarășe Stan ? 
Luați măsuri că axele cu came..

— Am și luat — i-a tăiat vor
ba calm, tovarășul Stan. Am vor
bit cu inginerul Chirilă Nicolae. 
O să ne dea d:n cele pe care ie 
au ei pentru alte camioane și 
după aceea o să le lucrăm noi 
altele.

Așa mai merge, sigur, merge.
— Dar de ce ești așa roșu la 

față ? — l-a iscodit tovarășul 
Stan.

Surprins de neașteptata între
bare, Pleșa a murmurat cam ru
șinat :

— Așa se aprinde omul une-
• ter-

Desigur, cei
— Lasă-mă dracului 1
— Dar ce te superi așa, din 

senin ?
— Cum să nu mă supăr ? De 

ce umbli ca melcu'?
— Nu mai spune!
— Să nu mă întăriți...
— Bine, bine.
Tînărul care „umbla ca 

cui" era Aurel Gavrea. Vă 
cinstit că a prins cleștele ... 
repeziciune rar intîlnită. Arcul de 
oțel, ca o floare mare, roșie, lu
mina parcă întreaga hală. Mișcă
rile utemistului erau iuți și precise. 
Cu toate acestea, responsabilul 
brigăzii, Stancu Nicolae, părea 
nemulțumit. Dar. cînd cei doi au 
dat arcului forma dorită, unul din 
ei a zîmbit Era Stancu.

— Nu te supăra, dar m-am olă
rit puțin.

— Parcă nu te cunosc cu ? Vrei 
să umble omul ca argintul viu.

— Trebuie — zise celălalt, apu- 
cînd zdravăn cleștele cu care 
scoase din cuptor un alt arc în
cins.

„In prag de 23 August, e și 
'■ firesc să umblăm mai iute", mi 

s-a adresat el simplu.
Mi-a povestit că așa-i el, că-i 

fierbe singele cîtă vreme nu vede 
un angajament îndeplinit. Cind 
tinerii uzinei au lucrat la con
struirea din economii a celor 5 
camioane el a ținut ca brigada 
Iui să fie în frunte. Și a fost: 200 
tone 
lui <

mei- 
spun 
cu o

Un prieten reporter îmi spu
nea înlr-o zi:

„Am găsit o chichiță. O să 
scriu despre cutare tinăr un lu
cru formidabil".

Am încercat să găsesc șî eu o 
astfel de „chichiță", în munca to
varășei Bereș Ana de la turnăto
ria de fontă a uzinei „Steagul 
Rcșu". Am privit îndelung la pal
mele ei meștere, de miezuitoare. 
Stăpînă pe meserie, mînuia cu 
măiestrie uneltele cu care dădea 
contur formelor în care se toarnă 
motoare pentru camioane. Ochii 
ei erau luminoși. Din cînd în cind 
arunca un zimbet Micșunicăi Bă- 
Jescu, colega ei de brigadă. Bă
tucea apoi 
îl netezea.

— Merge 
trebat eu.

— Ca pe
— Ai lucrat șl la motoarele ce

lor cinci camioane? Pleșa Ion este
M-a privit o clipă surizînd : nizației U.T.M de la secția mo-
— Dumneavoastră ce părere tor-prelucrare. Nu-i iute din fire,

aveți ? <iar sînt cazuri cînd se mai înfier-
— Păi, știu eu ? bîntă. Așa s-a întîmplat, de pil-
— Am lucrat... dă, cind, în timp ce tinerii din
Am stat mult in preajmă, dar secția lui lucrau la motoarele ce-

vă spun drept că o „chichiță" tot lor 5 camioane, axele cu came 
n-am găsit. Am aflat însă lucruri tratate la. uzinele de tractoaieau 
prețioase. Anume că brigada ei venit 75 la sută rebut. Mai erau

ori; dar îi trece cind totul se 
mină cu bine.

Dar camioanele!
Desigur că e și firesc să vă 

ncți o astfel de întrebare, 
moment ce am pomenit mai

Dar au ceva

pămintul din forme.

treaba ? — am în-
: de metal au 
atunci.

recuperat băieții

roate ! încă un tînâr...
secretarul orga-

pu- 
din

-----  _... „...... ..........„. sus 
despre niște camioane fără a le 
descrie cît de Cît povestea. Vă 
spun despre ce este vorba.

Nu de mult tinerii uzinelor 
„Steagul Roșu" din Orașul Stalin 
și-au luat angajamentul să con
struiască din economii 5 camioa
ne și să strîngă 150 tone fier 
vechi. Angajamentul a fost înde
plinit și depășit. Camioanele au 
fost gata cu cîteva zile mai de
vreme și, în plus, s-au adunat 
450 tone fier vechi. Lucrul acesta 
a fost posibil datorită muncii des
fășurate de comitetul U.T.M. și 
sprijinului neprecupețit acordat 
tinerilor de către comuniști. Di
recția uzinei a dat concursul ti
nerilor, dar... ar mai trebui făcut 
mult în privința răsplătirii mun
cii lor.

Poate am spus puțin în raport 
cu faptele — cu care poți încărca 
...5 camioane — fapte ce în cin
stea lui 23 August se înmulțesc 
și mai și. Cu toate acestea, sînt 
sigur că atunci cînd voi mai mer
ge în uzină, tinerii mă vor lua 
și pe mine în autobusul pe care 
și-au propus să-l i______ ,
din economii.

NICOLAE BARBU

care-l finea legal de

să nu dai in gît, să te

se întoarse spre el in-

să te faci ? 
luai ceva 
bani. Noi 
brinză, a

Spectatorii au aplau- 
căldură.
puțin fetița reapare 
la start. Iși incerca

palpitant. Spiritul 
al acestor tineri, 

de mult tempera- 
da mult de gin- 
unor vestiți trun-

rpa1i7P7P tnt soarele care Pustia pămintul. realizeze, toi _ ». . if , . r*rnrpt;ti— Ai ieșit să te răcorești, da? 
In sat e cald al dracului cind 
n-ai treburi.

(Continuare în pag. 3-a)

O

este fruntașă, că motoarele pen
tru camioanele pe care tinerii 
uzinei le-au construit din econo
mii. au fost turnate într-un timp 
record. Apoi mi-a spus că în 
cinstea lui 23 August depășrște 
zilnic norma cu 
sută. Mi-a vorbit 
rință a ei. Vrea 
la turnătoria de 
că pe cea condusă de strungărița 
Egyed luliana, care deocamdată e 
fruntașă pe uzină.

Sj fie oare asta o „chichiță" 
pentru un reporter ? 
Consider că e mai nimerit

peste o sută la 
și despre o do- 
ca brigada de 

oțel s-o inlrea-

Nu c-ed. 
să

TELEGRAMĂ

Tovarășului
Edward Ochab, prim- 
secretat al Comitetului 
Centrai al Par uaului 

Muncitoresc Unit Polonez
D'agă tovarășe Ochab,

Cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de la nașterea dv„ Comte- 
tul Central al Partidului Munci
toresc Romin vă trimite calde fe- 
'citări.

Vă urăm mulți ani de sănătate, 
muncă rodnică, succes deplin lup- 
♦<> P.M.U.P. și poporului polonez 
pentru construirea 
pentru înflorirea și 
Poloniei Populare.

în numele
Central al Partidului Mun

citoresc Romin
Prim secretar

GH. GHEORGHIU-DEJ

socialismului, 
prosperitatea

Comitetului

Există mai muite accepțiuni ale 
noțiunii de civilizație. Unii 
spun că țara cea mai civilizată 
este aceea care consumă cele 
mai mari cantități de cauciuc, 
alții afirmă că civilizația este 
direct proporțională cu numărul 
crimelor și jafurilor comise în- 
tr-o zi în acea țară. In Cehoslo
vacia am înțeles că civilizația 
se măsoară după nivelul de trai, 
după posibilitățile oferite oame
nilor muncii de a-și satisface 
cele mai diverse necesități, In 
cele mai bune condiții. Și tre
buie să spun că ceea ce am vă
zut acolo în această privință a 
întrecut uneori așteptările mele. 
Industria acestei țări nu numai 
că acoperă necesitățile interne 
și de export, dar a ajuns la un 
asemenea nivel incit oferă cetă
țeanului o mare varietate de 
produse, la prețurile cele mai 
diferite, in condiții deosebite, in 
așa fel îneît să nu existe a- 
proape om care să nu găsească 
de cumpărat ceea ce îi trebuie 
lui, ceea ce dorește el.

în magazinele de confecții, 
de pildă, se pot vedea, alături 
de costumele gata, altele care 
nu sînt complect finisate și pot 
fi ajustate imediat după măsura 
clientului, in atelierul anexat 
magazinului Un articol care nu 
e printre cele mai însemnate, pe 
care omul nu și-l cumpără in 
fiecare zi — luleaua. In mai 
toate debitele am văzut vreo 
treizeci de sorturi de pipe, de 
la cele mai ieftine, de 3 coroa
ne, pînă la cele de 30 de coroa
ne, și pentru fiecare din ele se 
vindeau piese de schimb.

Apologeții capitalismului, 
„inițiativei private", nu 
ostenesc să pălăvrăgească
pre rolul social al întreprin
zătorului particular. despre 
„chemarea lui de a servi so
cietatea". Vladimir Pozner, în 
inteligenta lui carte „Statele 
Neunite" — această biblie a re-

ai 
mai 
dcs-

porterilor, — distruge pe lîr.gă 
celelalte mituri ale vieții ameri
cane și miturile „efficiency" și 
„service". Iată un citat transcris 
de el din Codul Hotelurilor Sta
tler din S.U.A. : „Viața e_un 
servici. Omul care merge îna
inte e acela care își servește se
menii din ce în ce mai mult și 
din ce în ce mai bine". Nu e 
însă nevoie de spiritul de ob
servație și talentul lui Pozner 
ca să înțelegi că în lumea capi
talistă nimeni nu se omoară să-i 
servească pe ceilalți, că acolo 
nu e vorba de nici o „chemare", 
de nici un „rol social", 
e vorba numai de in- 
teres personal, de cîș- Ț.-

de afaceri. N-am ■— 
în America, 
să spun 

ca serviciul bine retri- 
să fie Intr-adevăr satis-

tig, 
fost 
pot 
bil 
buit 
făcător pentru client. In Ceho
slovacia am văzut însă un ser
vici care depășea culmea servia- 
bilitătii capitaliste, am văzut un 
servici nou, de tip socialist. Nu 
mi s-a întîmplat să cumpăr ceva 
fără ca vînzătorul, de o ama
bilitate aproape curtenitoare, 
să-mi spună de două, trei ori 
„diekui“ (mulțumesc) zîmbind, 
nu servil și nu din obligație, ci 
cu zîmbetul care exteriorizează 
bucuria omului ce știe că și-a 
îndeplinit o sarcină îndrăgită, 
ajutînd în același timp un prie
ten.

Același lucru l-am simtit și 
cînd l-am cunoscut pe Igor Bar- 
vici. Acesta, un inginer care a 
trebuit să renunțe la meseria 
lui din motive de sănătate, ne-a 
fost ghid la Brno și în împreju
rimi. Ghid e un cuvînt care nu

nu " 
nimic, e posi-

bine

poate oglindi nici pe departe ce 
a fost Igor Barvici pentru noi. 
Cred că numai o comparație 
cu Larousse sau altă enciclope
die cu caracter universal poate 
ajuta să se înțeleagă cultura, 
erudiția acestui om. II văd și 
acum, înalt, cu ochelari cu rame 
subțiri, îmbrăcat deosebit de co
rect. dominîndu-ne din colțul 
autobusului unde stătea în pi
cioare fără a se tulbura la zdrun
cinături, mestecînd bomboane 
pentru a nu fuma și servindu-ne 
în germană și franceză o ava-

lanșă de date despre numele și 
istoricul fiecărei localități prin 
dreptul căreia treceam, despre 
epoca geologică în care au apă
rut munții, înălțimea și profilul 
lor, despre legendele care circu
lă pe seama fiecărui monument, 
despre procesul de producție al 
fiecărei fabrici pe lingă care 
zburam cu viteză, despre locu
rile ce i-au inspirat pe poeți și 
artiști, despre orice am fi vrut 
sau n-am fi vrut să știm. Igor 
era un rezervor nesecat de cu
noștințe, dar nu numai de cu
noștințe. Calm, el scotea cînd 
nici nu te gîndeai, o busolă, un 
termometru, un binoclu, o lan
ternă. oferea doamnelor pastile 
împotriva răului provocat de vi
teza mașinii, îngrijea să fie în
chise geamurile aflate față în 
față ca să nu se producă curent, 
ne învăța cum să pronunțăm 
corect numele satelor, rîurilor, 
văilor.

Nu exista urmă de servilism

sau de spirit mercantil, de pro
fesionalizare în purtarea lui; 
dimpotrivă, tot ce făcea trans
pira o mare mîndrie pentru pa
tria lui, pe care se simțea dator 
să ne ajute s-o cunoaștem cît 
mai bine și s-o iubim ; el prac
tica această nouă meserie cu 
pasiunea unui artist, cu pregăti
rea unui savant, cu impetuozi
tatea, buna dispoziție și precizia 
unui sportiv.

Cred că în Cehoslovacia se a- 
plică foarte bine porunca leni
nistă de a învăța să facem co

merț; acolo metodele 
de comerț și reclamă 
au o puternică colora
tură socialistă și pa
triotică. La magazinul

de pîine nu ți se servește 
un corn fără a ți-1 înveli 
în foiță, un vînzător de la 
un debit n-a vrut să țină seama 
de graba mea și nu m-a lăsa' 
să plec pînă nu mi-a împachetat 
un portțigaret tn hîrtie, la hote
luri și cafenele bucățile de za
hăr sînt de asemenea învelite 
într-un ambalaj special. Sticlele 
de lichior au un dop de bache- 
lită care poate servi și ca pă
hărel. în magazine difuzoarele 
răspîndesc mereu o muzică plă
cută, într-un raion al unei pră
vălii am văzut coșulețe pentru 
copii de grădiniță, fiecare coș 
avînd imprimat alt nume de bă
iat sau fetiță. Părintele n-are 
decît să aleagă coșulețul pe care 
stă scris, de pildă. Rujenka și 
să-l ofere odraslei lui cu același 
nume. In vitrina unui magazin 
din Karlovy Vary, am văzut 
prototipul mașinii universale de 
bucătărie „Robot Uks" care

poate fi adaptată pentru diferite 
întrebuințări culinare: toacă 
carne, face macaroane, pi
sează nuci, face bulion, bate 
albuș de ou, curăță legu
me, separă lapte, face înghețată. 
(Mai avea cîteva utilizări dar, 
ca un nepriceput ce sînt în ale 
gospodăriei, nu ie-am putut 
descifra). Precum vedeți, totul 
merită atenție, nimic nu e scă
pat din vedere, se consideră că 
omul trebuie 
ze viata în 
chiar în cele 
însemnate.

Există aici 
ță a reclamei care reunește fo
losul de a ajuta la desfacerea 
mărfii și de a-i ușura clientelei 
alegerea și cumpărarea ei, cu 
frumusețea și cu mîndria pentru 
calitatea producției. La tot pasul 
te întimpină afișe reprezentînd 
un copil mîncînd înghețată cu 
atîta poftă îneît, vrînd nevrînd, 
te molipsești și mergi la primul 
chioșc pentru a cumpăra zmrz- 
lina (înghețată). E greu de pro
nunțat numele ei dar e deose
bit de bună fiind servită într-un 
cornet pe care, dacă n-ar fi așa 
de gustos, l-ai păstra ca amin
tire, atît de frumos e încrustat 
cu desene și inscripții. Magazi
nul „Detski Dum" (Casa copii
lor) din Praga și-a făurit o ori
ginală vitrină, care să sugereze 
părinților obligația de a se în
griji de vacanța copiilor. Dea
supra intrării a fost construit 
un vaporaș aproape în mărime 
naturală, plin de păpuși de toa
te felurile, cu chipuri atît de 
hazlii, sugerînd o asemenea 
mișcare îneît, numai văzîndu-1, 
ai impresia că ești asurzit de 
vacarmul uriaș ce însoțește ple
carea pe mare, într-o călătorie 
de vacanță, a acestei bande de 
puștani.

B. DUMITRESCU

D e Lipscani s-a deschis 
un nou magazin, dar 
nu unul pentru cum

părători obișnuiți. Aici se 
pot găsi costumașe marinar, 
rochițe, șorțulețe, pantalo
nași șl alte asemenea obiecte 
de îmbrăcăminte, căci noul 
magazin e pentru cei mici. 
De altfel primii cumpărători 
au și sosit...

Foto: AGERPRES

Datorie
ajutat să-și ușure- 
toate domeniile, 

aparent mai puțin

o adevărată știin-

(Continuare In pag. 3-a)

de cetățean
’ De vreo jumătate de oră, Cons

tantin Ionică se luptă Intr-Uina 
cu lăcomia batozei. Bagă snopi 
de grîu în ea și n-o mai satură. 
Dar Ionică, om ambițios cum e. 
nu se lasă bătut. Strigă într-una 
la flăcăii săi care-i aruncă sno
pii pe mașină :

— Hai mai repede flăcăi, că ne 
înghite și pe noi 1

Și batoza parcă Ie face în ne
caz. Rumegă într-una snop după 
snop. Din pîntecul ei curg în saci 
boabe mari de grîu.

Din cînd în cînd. Ionică strigă 
cu toată gura, la nevastă-sa, care 
cară într-una la saci plini de 
grîu, în car.

— N-auzi tu nevastă I Cît a 
ieșit pînă acum ?

— Păi 1.200. Ce tot întrebi 
mereu ? Ai să vezi |a urmă, după 
ce termini cu treieratul, cît a 
ieșit...

— Hm, bun atunci, Ionică stri
gă din nou la flăcăi: Aruncați 
măi I

Și batoza înghite mereu, mereu 
snop după snop...

După ce Constantin Ionică 
terminat de treierat recolta 
grîu de pe cele trei hectare și 
mătate a făcut socoteala cam
a scos. Munca depusă de el pină 
atunci a dat roade. 1.350 kg. de 
grîu Ia hectar. Pe față j se citea 
bucuria. Aproape 5.000 de kilo
grame I

— Ei, și acum, femeie, să etn- 
tărim cota pe care o datorăm

a 
de 

ju- 
c.t

statului, se . adresă el nevestii. 
Hai cu sacul pe cîntar. Așa. Mai 
pune unul și încă unul... Stai. 
Așa. 800 kg. Mai pune ceva. A- 
cum hai cu el în car. Mai tîrziu 
plec să-l duc la baza de recepție.

— Bre, dar ai scos ceva — a 
intrat în vorbă deputatul Mitru 
Ștefan.

— Păi, cum să nu scot, măi 
nea Ștefane, dacă am muncit 
ogorul așa cum scrie la carte ?

— Ei, ai muncit. Parcă alții
n-au mai muncit ca tine...

— Au muncit ei. dar n-au 
muncit așa cum trebuie. D-aia 
acum...

Dar cînd discuțiile erau în fol, 
delegatul de convoi strigă la ei:

— Haideți fraților, să dăm 
drumul la care.

Cînd soarele era la chindie, 
convoiul de care din comuna 
Breasta, regiunea Craiova, încăr
cate cu grîu, intrau pe poarta ba
zei de recepție. Constantin Ionică, 
după ce i s-a făcut analiza la 
grîu, în laborator (2 la sută cor
puri străine și 10 la sută umidi
tate), a cîntărit din nou griul șl 
l-a dus în magazie.

Fiind printre primii din sat 
care și-au îndeplinit această în
datorire cetățenească, Constantin 
Ionică a fost popularizat la ga
zeta de stradă, iar exemplul lui 
a fost mobilizator pentru restul 
țăranilor muncitori. In comuna 
Breasta, predarea cotelor este la 
loc de frunte.



Incercînd să dezlegăm
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în București,

„tainele* unui concurs Cîmpina și în 
raionul F'âgăraș
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Pe drumul cel bun...
Faptul că la Industria Bumba

cului B din Capitală există numai 
27 de purtători ai insignei „Prie
ten al cărții" ar putea fi con
siderat ca un indiciu al unei 
jr<u-nci slabe. Atît secretara comi
tetului U.T.M., tovarășa Dincă 
Elena, cît și tovarășii Ilie Ris- 
tea, responsabilul cultural, sau 
Marga Constantinescu, bibliote
cara — toți cunosc deopotrivă de 
bine situația desfășurării con
cursului „Iubiți cartea".

Faptul că sînt doar 27 de pur
tători ai insignei îi necăjește și 
pe ei. Cifra aceasta oglindește o 
situație existentă pînă în urmă cu 
citeva luni. De atunci, de la adu
narea generală în care s-a discu
tat modul defectuos în care se 
desfășura concursul, multe s-au 
schimbat în această privință. Prin- 
tr-o strînsă colaborare, membrii 
comisiei au reușit să realizeze 
pînă acum o serie de acțiuni ce 
s-au dovedit a fi deosebit de fo
lositoare.

Serile literare, discuțiile libere 
șl chiar un concurs de recenzii 
despre cărțile citite, au făcut ca 
tinerii să prindă gustul cititului, 
i-au învățat cum trebuie citită și 
înțeleasă o carte și în același timp 
i-au stimulat prin diferite pre
mii. Datorită acestor acțiuni și a 
popularizării în rindul tineretului 
a concursului „Iubiți cartea", de 
la introducerea acestui concurs 
și pînă astăzi numărul cititorilor 
aproape s-a dublat.

Dar realizarea cea mal de sea
mă a comisiei de la I.B.B. este 
modul în care a reușit să poarte 
discuțiile finale. Această formă 
de încheiere a concursului nu a 
fost aici considerată drept o 
simplă formalitate. întrebările 
formulate la discuții, departe de 
a fi „încuietori", cer gtndire și 
răspunsuri din care comisia poate 
vedea cu ușurință gradul de în
țelegere a cărților citite de fie
care tinăr în parte.

E drept că realizările stnt încă 
mici, dar ele cresc acum cu fie
care zl ce trece. Cei 27 de pur
tători au primit pe merit insig
nele, au citit și și-au Însușit bo
gate cunoștințe. 15 tineri sint gata 
pentru discuțiile finale. Alții vor 
îi în curînd. Progresele sînt poate 
lente, dar ele stnt certe.

Demnă de remarcat este Și gri
ja pe care membrii comisiei con
cursului „Iubiți cartea" o mani
festă față de tinerii purtători al 
Insignei după ce aceștia au par
ticipat la discuțiile finale. Tova
rășa Marga Constantinescu, bi
bliotecara, îi îndeamnă neconte
nit să citească literatură.

Din păcate însă acest lucru 
nu-și poate atinge scopul său in
tegral. Tinerii nu găsesc la biblio
tecă ceea ce ar dori ei să citească. 
Dezvoltarea gustului da citit a 
făcut să crească și pretențiile ti
nerilor. Colectura Bibliotecilor, 
care furnizează cărți la I.B.B., nu 
este aprovizionată cu un stoc co
respunzător. In fiecare lună ea 
oferă bibliotecilor aceleași cărți 
apărute cu o vreme în urmă sau o 
serie de broșuri dintre care unele 
nici nu interesează. Biblioteca, 
pentru a nu pierde fondurile, este 
nevoită să cumpere ceea ce i se 
dă. In schimb „Spartacus", „Cei 
trei mușchetari", versurile Iui Ar- 
ghezi și multe alte cărți dorite și 
cerute de tinerii de la I.B.B. nu 
pot fi procurate prin Colectura 
Bibliotecilor.

Concursul „Iubiți cartea", 
primit cu entuziasm de tine
retul patriei noastre, a an
trenat zeci de mii de tineri 
dornici să citească, să-și im- 
bogățească cunoștințele cu în
vățămintele tezaurului literatu
rii clasice și contemporane.

Un rol hotăritor în antrena
rea tineretului în cadrul aces
tui concurs îl au comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M. 
De aceea în raidul făcut prin 
unele întreprinderi și institu
ții din Capitală, Cîmpina și ra
ionul Făgăraș, s-a urmărit în 
primul rind să se vadă cum 
muncesc comitetele U.T.M. în 
această direcție. In urma ce
lor constatate se poate spune 
că în multe organizații 
bază U.T.M. desfășurarea 
cursului „Iubiți cartea" 
privită ca o problemă 
noră de care se ocupă 
responsabilul cu activitatea 
culturală și bibliotecarii.

Acolo Insă unde toți mem
brii comitetului, în frunte cu 
secretarul, au căutat să stimu-

de 
con- 
este 
mi- 

doar

leze prin diferite mijloace 
gustul de citit al tineretului 
— seri literare, șezători, re
cenzii, intîinîri cu scriitorii 
etc. — numărul cititorilor, al 
participanților la concursul 
„Iubiți cartea" și al purtăto
rilor insignei „Prieten al căr
ții* a crescut.

Din păcate asemenea orga
nizații sînt încă puține.

Este o datorie a fiecărui co
mitet U.T.M. să-și intensifice 
activitatea în acest domeniu. 
Comisiile de concurs să fie 
activizate și invitate în fața 
adunării generale U.T.M. ca 
să arate ce au făcut pînă a- 
cum pentru ca experiența 
bună să fie stimulată și în a- 
celași timp să fie 
lipsurile existente, 
noastră are nevoie de 
neret cult. Concursul 
cartea" își dă aportul 
această 
sară însă 
preocupare 
zațiilor de

licnidate 
Patria 
un ti- 
„Iubiți 
său la 

nece-sarcină. Este
o mai temeinică 
din partea organi- 
bază U.T.M.

...dar și pe cărările 
cele mai lesnicioase

am un tabel... Un 
cu rubrici com-

In fața mea 
tabel obișnuit, 
plectate, trimis Comitetului raio
nal U.T.M. Făgăraș de către co
mitetul U.T.M. de la uzinele chi
mice din orașul Victoria în care 
solicită insigne. Citesc citeva nu
me : Lucia Cunțan — bibliote
cară, Cunțan, — compozitor, 
Banciu — planificator. Privesc cu 
mai multă atenție rubrica de pro
fesii ; inginer, laborant, tehni
cieni — în total doi ingineri, doi 
compozitori, tehnicieni și așa mai 
departe — 13 proaspeți „prieteni 
ai cărții" pentru care comitetul 
U.T.M. de la uzinele din orașul 
Victoria cere insigne.

Foarte bine că se cer insigne. 
Dar de ce într-o uzină cu atîția 
muncitori au fost antrenați Ia 
concursul „Iubiți cartea" aproape 
numai intelectuali, care, oricum, 
au deprinderea de a citi ? Este 
oare greșeală să dăm insignele 
„Prieten al cărții" tinerilor inte
lectuali care s-au prezentat la 
discuții finale și au fost decla
rați purtători ai insignei de „Prie
ten al cărții" ? Nu este o gre
șeală 1 Și tinerii intelectuali tre
buie să participe intr-o formă de 
lectură organizată. Totuși comi
tetul U.T.M. al unei mari uzine a 
greșit indreptindu-și atenția ex
clusiv asupra intelectualilor și 
neglijînd pe tinerii muncitori. 
Aceasta dovedește că el nu des
fășoară o muncă perseverentă cu 
acei tineri care n-au deprinderea 
cititului. Or, se știe că concursul 
„Iubiți cartea" are ca scop tocmai 
atragerea maselor celor mai largi 
de tineri la citirea literaturii, 
dezvoltarea gustului lor pentru 
lectura unor cărți interesante și 
bune.

BĂI A T
cumsecade*’

Făiniță n-a prea înțeles. Cu 
toate astea, n-a apucat să ros
tească o vorbă că Dumitru Marin 
a și dispărut pe drumul ce duce 
la Giurgiu. Cît despre reuniune, 
nu merită în nici un caz cuvinte 
de laudă.

Peste citeva zile, instructorul 
trecea prin Slobozia. A auzit că 
utemiștii nu sînt mulțumiți de 
reuniunea avută. L-a căutat pe 
Făiniță.

— Ascultă, măăă — l-a luat el 
In primire — secretar ești 
Ce-am vorbit noi ? Am să 
tic de-au să-ți meargă 
Auzi ?

Făiniță a încercat să se 
Dar a fost zadarnic. La 
instructorul i-a trasat sarcină :

— Fă-ți planul de muncă și 
vezi ce faci cu organizația. Auz] 
tu ? Să faci treabă că... Eu mă 
duc pînă la Malu... Mă duc să-i 
ajut și pe băieții de acolo.

Din Malu zicea că se duce la 
Ghizdaru, de aici la Arsache și... 
seara îl prindea tot la Giurgiu. 
Altădată, iar a trecut prin Slo
bozia.

— Mă, Făiniță, aud că se face 
întovărășire la voi.

— Se face.
— Și voi, utemiștii, cum stații*
— Stăm...
— Stați ? Pfiuiu... a fluierat 

el. De ce stați, bre ? Știți doar 
că nu-i bine. Ei, dacă știți, fa
ceți și voi ceva. Dar mai tine
rește, așa, mai, 
mai interesant.
la Arsache.

Se întreba și 
bau și ceilalți

Parcă-1 vedem pe Dumitru 
Marin, devenit lector al rînduri- 
lor ce urmează, mai întîi zbur- 
lindu-și a nedumerire mustăcioa
ra neagră, apoi deschizînd mari, 
ochii lui, de obicei mici, și, in 
sfîrșit, îrrtrebîndu-se cu o nevino
văție aproape impresionantă :

— Ce au, nene, ăștia cu mine ?
In aceeași poziție, demnă de 

imortalizat pe o peliculă, ii ve
dem parcă și pe Ion Petre, loc
țiitor al primului secretar, îm
preună cu alți doi-trei membri ai 
biroului comitetului raional U.T.M. 
Giurgiu.

— De ce se iau dom’le, ăștia 
de actiyistul nostru ? E doar un 
băiat așa de bun I Mai avem noi 
vreunul ca el ? — se întreabă ei.

La drept vorbind respectivii au, 
în felul lor, dreptate. Da, de ce 
să n-o spunem 1 Tovarășul Du
mitru Marin este un băiat 
„nevinovat" în munca pe care 
o are, un băiat foarte cum
secade. Avea în raza sa de acti
vitate patru comune — Slobozia, 
Arsache, Malu, Ghizdaru — și un 
sat. în fiecare din așezările 
suspomenite există cîteva zeci 
de 
la 
cu 
în 
muncă 
trol. Misiunea asta 
ca el să petreacă mai multe zile 
în fiecare organizație și, cind în
cepea o treabă, apoi s-o și ter
mine. Bine înțeles că asta, pe de 
o parte ar fi putut „deranja" pe 
unii utemiști mal greu de urnit, 
iar, pe de altă parte, nu i-ar mal 
fi dat posibilitatea instructorului 
să vină așa des la reședința ra
ionului. Putea oare. Dumitru 
Marin să se „pună rău" cu oa
menii ? Putea el să lipsească zile 
întregi din Giurgiu ? Nu putea.

Pornind pe urmele lui, să ne 
oprim puțin la Slobozia, pentru 
că aceasta e o comună semnifi
cativă în privința 
„cumsecade".

Sînt aici 46 
răni muncitori 
Giurgiu, ctțiva 
măvară s-au făcut alegeri. Se
cretar a fost ales Anghel Făiniță, 
iar în comitet alte patru 
soane: doi băieți și două 
Dumitru Marin a început 
cîștige „faima" chiar din 
alegerilor. Promisese utemiștilor 
că-i ajută să-și organizeze, cu 
acest prilej, o reuniune tovără
șească urmată de dans.

— Voi îngrijiți-vă de mobiliza
re, iar restul lăsațl în seama 
mea — le-a spus el. Băieții — ce 
naivi I — l-au crezut pe cuvînt. 
Seara, după ce noul comitet a fost 
ales, instructorul a venit la 
proaspătul secretar :

— Ala, Făiniță, tu ești băiat 
deștept, mă, ești descurcăreț. 
Vezi, fă ce poți și termină iute 
cu reuniunea. Eu am ceva treabă.

îmi răspunde după o oarecare e- 
zitare:

— N-am aici procesul-verbal... 
dar... adică nu, cum să vă spun... 
16 știu eu că au primit insigne. 
Și... mai trebuie să primească încă 
11. Au fost examinați de comisie. 
Stați puțin... Nu 11, ci 22, că au 
mai fost examinați încă 11.

— Știți precis?
— Da, adică știe mai bine to

varășul Tabacu Gheorghe, mem
bru în comitetul U.T.M., care face 
parte din comisie și care se ocupă 
direct de această problemă. „Dar 
nici el nu se ocupă cum ar trebui.

Dar, pînă vine dînsul, mă duc 
să aduc procesele verbale.

Tovarășa Cotîrlea iese și după 
puțin timp intră tovarășul tabacu. 
î ncurcăturile devin și mai greu de 
dezlegat. Dlnsul îmi pune la dis
poziție două procese-verbale cu 
cei care au fost examinați de co
misie. Unul datează din 1 februa
rie 1956, iar celălalt din 29 fe
bruarie 1956. Din primul reiese că 
au fost examinați 14 tineri citi
tori, iar din al doilea 7.

— Deci sînt 21 de tineri care 
au primit insigna concursului, to
varășă Cotîrlea — zic eu cind 
bibliotecara revine în birou.

încep contradicțiile. Tovarășul 
Tabacu răscolește dosarele lui, bi
bliotecara hîrțoagele sale, dar... 
Abia cind sosește tovarășul Chi- 
țoiu Ștefan, secretarul U.T.M. pe 
uzină, se mai face lumină. Miste
rul este dezlegat după aproape 
două ore de căutări.

Iată: la 1 februarie 1956 — ce 
activitate intensă — au fost 
„examinați*1 14 tovarăși. S-a fă
cut un proces-verbal, stil... „tele
gramă'1 și s-a...................... ~
mitetul raional 
pina. Cei de 
tunat și au fulgerat: 
e proces-verbal despre felul cum 
a decurs examinarea cititorilor ? 
Adunați tinerii din nou și reexa
minați-},".

Și, comisia — Tabacu Gheor
ghe, Cotîrlea Felicia, Benescu Eu
genia și Gruzin Mihai — a luat 
măsuri. La reexaminare s-au pre
zentat... 7 tineri. Dintre aceștia 
doi nu fuseseră la prima ședință.

Iată că, deși spusese cu jumă
tate de gură, tovarășa Cotîrlea 
avea dreptate: abia 16 tineri au 
primit insigna concursului „Iubiți 
cartea". Dar cîte frămtntări, cite 
hîrțoage răscolite, ca să afli un 
adevăr atît de neîmbucurător.

Tovarășul Tabacu a recu
noscut — în urma celor spuse 
de tovarășa Cotîrlea — că la pri
ma ședință de examinare el a 
dezlegat.., cuvinte încrucișate din- 
tr-o revistă. El se scuză că a fost 
două luni în concediu de boală și 
că nu s-a putut preocupa serios 
de această sarcină. Dar de la 
începutul concursului au trecut 
luni șl luni. Și care e rezultatul ? 
Comitetul raional U.T.M.-Clmpi- 
na și, în primul rind tovarășul 
Pantilie, care răspunde de aceas
tă problemă, poartă o mare vină 
că nu s-a interesat de loc de felul 
cum se duce munca la uzina Po
iana în privința concursului „Iu
biți cartea",

îmi pare rău că a trebuit să 
critic pe niște tineri dintr-o uzină 
fruntașă, de care mă leagă multe 
amintiri frumoase. Dar trebuie să 
împărtășesc părerea unor tineri 
fruntași în muncă, purtători ai in
signei concursului „Iubiți cartea". 
E vorbă de utemistul Zbîrcea Va- 
sile de la motoare, de Bratu Ele
na, de Ghica Alexandru și alții. 
Acești tineri, fruntași tn producție, 
primii purtători ai insignei con
cursului, sînt de părere că dacă 
lucrurile vor merge tot așa, apoi 
nici peste cîțiva ani nu vor fi 
împărțite insigne la cei peste 500 
de tineri din uzină.

tu? 
te cri- 
fulgii.

apere, 
urmă.

♦ Cei ce-au fost măcar o dată în Tg. Mureș nu se poate să nu
• fi văzut această priveliște din centrul orașului. De la Palatul 
’ Culturii, o clădire impunătoare și cu gust ornamentată, privirea
• urcă de-a lungul străzii pină la catedrală. Magazine de tot fe-
* Iul, pomi, iarbă verde și lume multă. E doar centrul orașului. !

ANTOLOGIA POPDLARĂ
MAIAKOVSKI

utemiști — cam cinci sute 
un loc. Instructorul — om 

misiune mare: să ducă 
mijlocul lor, al utemlștilor, 

de îndrumare și con- 
presupunea

eu la telefon. Cine întreabă?... 
Comitetul raional U.T.M.? Eu (in 
locul secretarului. Tovarășul Cră
ciun e plecat intr-o delegație 
în țară... Cu concursul ? Să vă 
spun cinstit, nu s-a făcut ni
mic... Stați să vă explic : cind a 
început concursul „Iubiți cartea” 
noi am trecut imediat la organi
zarea lui. Am format comisia res
pectivă, am dat cereri la tineri 
șl... ce e drept, e drept: atit I... 
De ce ? Cum să spun, nici eu nu 
știu... In comisie? E tînărul Con
stantin Nițescu din partea comi
tetului U.T.M., Ciplea Aurel din 
partea comitetului de întreprin
dere și Eugenia Mîinea, bibliote
cara... Nu, nu mai este nimeni. 
Nu avem cercuri de citit. Comisia 
însă, de la înființarea ei — și e 
aproape un an de atunci — nu 
s-a mai întrunit... De ce ? Tovarășa 
Mîinea spune că a primit instruc
țiuni de la tovarășul Mircea Cră
ciun, secretarul comitetului U.T.M. 
să nu țină nici o discuție finală 
fără a participa și el. Dar cum 
nu prea stă prin fabrică... Avem 
15 fete la atelierul montaj-in- 
stalații, au citit întreaga biblio
grafie și cer să țin discuții finale, 
să poată primi insigna... Cum, de 
ce? Nu v-am spus că nu se adună 
comisia fără secretar ?... Nu, tova
rășe. n-avem pe nimeni care tre
buie să primească insigna. Dacă 
erau îi trimiteam noi ia raion... 
Știu că e rău, dar ce să facem ?... 
Știm noi că ar fi bine să se adune 
comisia... Știi ceva tovarășe? N-ar 
fi bine să vii puțin și pe la fa
brica noastră și să ne ajuți con
cret în treaba asta ?...

Convorbirea a mai continuat cu 
cîteva îndrumări, cîteva răspun
suri și angajamente. Tovarășul 
Drosu Dionisie așeză telefonul in 
furcă și apoi se întoarse spre 
mine:

— Dumneata ce dorești ?
Mi-am închis carnețelul, ml-am 

băgat tocul în buzunar și i-am 
răspuns:

— Mulțumesc, ce am dorit, am 
aflat.

înaintat la Co- 
U.T.M.—Clm- 

la raion au 
„Cum, ăsta

Note 
î de lectură 
1 e
*4..eM«..e..e.*e<-e>^~e.*e»e<>e»e.4

Nu există vers al lui Maiakov
ski care să poată fi despărțit de 
realitățile vremii sale. Incursiuni 
în anii revoluției sau tn Însăși 
viața poetului, poeziile sale — 
mereu actuale — sînt deopotrivă 
o cronică de luptă, o armă în 
luptă. Ideea de a pune la dis
poziția cititorului nostru opere 
maiakovskiene din cele mai va
loroase, într-o nouă colecție, ac
cesibilă maselor largi — Antolo
gia populară Maiakovski — e 
deosebit de binevenită.

Cele cîteva poeme apărute pînă 
în prezent în această colecție — 
chiar dacă nu respectă ordinea 
cronologică — sînt semnificative 
atît pentru evoluția marelui poet 
sovietic cît și pentru problema
tica creației sale. In cei zece ani 
scurși de la poemul „150.000.000“ 
— în care se simte încă căutarea 
înfrigurată a unui mod nou, pro
priu de expresie — pînă la ulti
ma și puternica sa lucrare „In 
gura mare", Maiakovski a căpă
tat maturitatea artistică desăvir- 
șită. Tema sa însă rămîr.e mereu 
aceeași — contopirea deplină cu 
cauza celor mulți care construiesc 
socialismul sau luptă pentru el:

„E toată 
înarmată 

pîr.ă-n dinți,
și pîn'la ultima din filele-I 

fierbinți,

clasei, puterea clasei, gloria cla
sei" — geniului și omenescului 
lui Lenir.1 — „cel mai pămintean 
din oamenii ce-i cunoscu pămîn- 
tul". O întreagă epocă istorică e 
cuprinsă în poemul acesta amplu, 
în care cu o bogăție de ritmuri 
uimitoare, răsună tînguirile po
poarelor asuprite și ironia tăioa
să a muncitorilor care îr.cep să 
se ridice la luptă, lozincile leni
niste și patetismul grav al cînte- 
celor revoluționare.

S-ar părea că în celelalte două 
cărțulii apărute în cadrul Anto
logiei populare Maiakovski — 
„Iubesc" și „In gura mare" — 
poetul părăsește temele vaste 
pentru a se opri la el însuși, la 
„eul“ său. Dar, după cum spu
neam mai înainte, universul su
fletesc al lui Maiakovski nu are 
unghere ferite de „problemele 
generale". Dragostea poartă și ea 
amprenta noilor relații între oa
meni, a eticii noi. „Iubesc" — 
această originală autobiografie 
este povestea omului care a dat 
piept cu realitățile societății ța
riste, a răzvrătitului cu 
peste măsură de plină:

„Uriașă-i e dragostea, 
uriașă-a ei ură"

Desigur, nimic nu 
zează mai bine inima 
poetului-celățean decit
cu care se încheie ultimul său 
poem, înflăcărat mesaj către pos
teritate :

„Vreau cărțile-ml 
pătrunse de spirit de 

partid
— pe toate-o sută — 

vreau să le ridic
...drept cel mai bun al meu 

carnet de bolșevic 1"
FELICIA DAN

plimbărețului

utemiști-: ță- 
sat, zilieri la

inima

cum să 
Eu mă

spun eu, 
duc pînă

de 
din 
elevi. Către pri-

per- 
fete, 
să-și 

seara

se trrtre- 
__ ,, _______ __ „__  ai comi
tetului : ce să facem ? Cum ? Și 
tot întrebîndu-se ei așa, vremea 
a trecut, activitatea culturală, 
care, de bine de rău, se dusese la 
început, a prins să slăbească, cea 
sportivă a încetat cu totul, astfel 
că despre viața de organizație 
nici nu se poate vorbi, de la ulti
mele alegeri. Toate acestea s-au 
aflat la raion. Dumitru Marin a 
fost întrebat. A răspuns că Făi- 
niță e un băiat rău, un element 
care fuge cind aude de instructor 
și că „în general, așa stau lucru
rile". Combiu, primul secretar, 
l-a crezut, a ținut mare sfat 
cu aproape toți membrii biroului, 
l-a declarat, cu acest prilej, pe 
instructor, „băiat bun", „cum
secade", și au hotărît să se ducă 
in grup la Slobozia, „să-l pună 
la punct" pe Făiniță.

Nu se știe dacă și-au dus ori 
încă nu la îndeplinire hotărtrea 
luată. Se nasc însă două între
bări : de unde sistemul de muncă, 
potrivit căruia unui secretar de 
organizație de bază, in loc să i 
să dea sprijinul necesar, i se pre. 
gătește o „punere la punct"? In 
virtutea cărui fapt, acel „băiat 
cumsecade" se mai numește acti
vist utemist (deși de cîteva zile 
într-o altă muncă) ? Oricum, 
întrebări de acestea așteaptă un 
răspuns matur.

Făiniță, 
membri

caracterl- 
uriașă a 
versurilea ta e,

pentru tine e, 
a robului 

de pînă ieri, 
oștirea-mi arzătoare 
victorioasă douăzeci de ani, 

o, proletariat ai globului 1"
Profesiune de credință întărită 

de întreaga operă a poetului.
In „150.000.000" forma în care 

Maiakovski zugrăvește „al lup
tei de clasă mondial campionat" 
— înfruntarea dintre Rusia revo
luționară și intervenționiștii im
perialiști, de fapt între cele două 
sisteme — capitalism și socialism, 
e alegorică. Dar în această epo
pee fantastică a invincibilității 
„milioanelor de Ivani" sînt pa
gini de satiră la adresa societății 
capitaliste, de o arzătoare actua
litate.

O istorie a lupte! revoluționare, 
de data aceasta de la începutu
rile ei („Demult, sîr.t ani vreo 
două sute înapoi / vin cele dinții 
vești despre Lenin spre noi") e 
și poemul „Vladimir Ilici Lenin". 
E un imn viguros închinat parti
dului — „creierul clasei, cauza

★
Exemplele de mai sus sînt des

tul de semnificative asupra con
cepției Comitetului raional U.T.M. 
Făgăraș privind organizarea con
cursului „Iubiți cartea*.

După statistici și tabele, în cu
prinsul raionului concursul se des
fășoară... minunat. Peste 2.0C0 de 
utemiști și tineri sînt înscriși. In 
ultimul timp au luat ființă 97 de 
comisii de concurs. S-au împărțit 
peste 130 de insigne în organiza
țiile de bază U.T.M. tinerilor ci
titori. Totuși nu se poate spune 
Că comitetul raional U.T.M. mun
cește satisfăcător în această pro
blemă dacă numai 15 insigne au 
fost date în organizațiile sătești 
din comunele Șercaia și Arpașu 
de Sus. La concurs în general 
sînt înscriși puțini țărani mun
citori.

Atragerea maselor largi de ti
neret la citirea celor mai valo
roase lucrări literare nu este o 
muncă ușoara. Preocuparea prin
cipală trebuie să fie îndreptată 
tocmai asupra acelor tineri care 
nu au încă deprinderea de a 
literatură.

La telefon,..

C. SLAVIC

...și în dosare
Am intrat pe porțile uzinei 

talurgice Poiana-Cîmpina.
Cu un vraf de dosare și pro

cese verbale a intrat în încăperea 
spațioasă a biroului, o tînără 
blondă. Fac cunoștință cu tova
rășa Cotîrlea Felicia, bibliotecara 
uzinei. La prima mea întrebare 
despre situația concursului „Iu
biți cartea", tovarășa Cotîrlea 
face ochi mari. Citesc parcă o 
urmă de nedumerire. Nu mă 
înșel. Ea îmi răspunde cam în 
doi peri.

— Drept să vă spun, tn-ați luat 
cam prin surprindere. Cu con
cursul „Iubiți cartea" e o pro
blemă în uzina noastră.

— De ce?
— Păi, nu prea s-a făcut mare 

lucru în această privință.
— Cum, adică ?
— Adică... vreau să spun că, 

din cei peste 500 de tineri, noi 
n-am înscris decît 193 la concurs, 
de la începutul lui și pînă acum.

— Și din aceștia cîți au primit 
insigne ?

Uittndu-se tn dosarele cu 
care a venit, tînăra bibliotecară

me-

B. NICOLAE 
S. IONESCU

to- 
te-

De abia i-am dat bună-ziua 
varășului Drosu cind a sunat 
letonul:

Da, Electro-Aparataj... Chiar

citi

Noroc I Un pahar pentru 
sănătate și pentru succese 
viitoare I

Haidu IuIIu șl Mlhal Ștefan 
felicită pe Kopetin Gheza 
care de curlnd a început să 
lucreze în contul anului 1962. 
Fotografia a fost 
realizată în Petro
șani la festivitatea 
cu ocazia „Zilei Mi
nerului".

Foto:
D. F. DUMITRU

Participă Ia înfrumusețarea orașului
Tn întîmpinarea zilei de 23 

August mii de cetățeni ai Plocș- 
tiului contribuie voluntar la în
frumusețarea și buna gospodă
rire a orașului.

Pînă acum 
aproape 11.000 
s-au pietruit 20 
suprafață totală 
și s-au asfaltat 
prafață de peste 
de cetățeni au luat parte și la a-

au fost executați 
m.p. de pavaje, 
de străzi cu o 
de 90.221 m.p. 

altele cu o su- 
8.500 m.p. Sute

menajarea parcurilor din străzile 
Malinovski, Albinei, Karl 
precum și la cel din fața 
de Nord.

O deosebită atenție este ___
dată îmbunătățirii iluminatului 
public, rețelelor de apă, canali
zare și gaze naturale, precum și 
altor probleme gospodărești. Mo
bilizați de deputați, sute de cetă
țeni au contribuit voluntar la ex
tinderea rețelei de apă, a rețelei

Marx, 
Gării

de gaze naturale și altele. Tn ace
lași timp, prin grija sfatului popu
lar, au fost efectuate reparații la 
aproape 500 de imobile, precum 
și la 23 de școli elementare și 
medii s-au văruit sute de imo
bile etc.

Pentru executarea acestor lu
crări, cetățenii orașului Ploești au 
prestat peste 20.000 de ore da 
muncă voluntară.

(Agerpres)

Ea funcționară, 
el muncitor

Sînt in aceeași Între
prindere, tn aceeași or
ganizație U.T.M., stau 
pe bancă alături la șe
dințe, vin cu același 
autobus, se salută, și 
totuși... Uite, mline e 
reuniune, fetele stnt 
aproape toate funcțio
nare, băieții aproape 
toți muncitori, mai a- 
les turnători. Ei bine: 
o să danseze fetele cu 
băieții ?

...Chestiunea pe care

„Menajul" din Cluj 
era intr-adevăr serioa
să. Aici s-a și întîm- 
plat de altfel ca unele 
fete, funcționare, să 
refuze invitația la dans 
din partea cîte unui 
băiat, muncitor.

Luat In sine un a- 
semenea gest poate nu 
reprezintă mare lucru. 
Pe scară mai largă el 
oglindește însă, mai 
real decit alte aspecte, 
o stare de spirit, o si
tuație de luat în 
seamă.

Desigur, niciodată 
— sperăm — un mem
bru al unul comitet 
U.T.M. nu va da sarci
nă unei fete: „dan
sează cu cutare sau cu 
cutare!" Ce să facem 
totuși spre a lega mai 
mult Intre ele aceste 
categorii de tineret ?

acestea.Credem că ar fi de 
ridicat tn legătură cu 
aceasta, cel puțin ur
mătoarele probleme :

— Oare viața noas
tră de organizație, ca
re oferă muncitorilor 
stimulentul Întrecerii 
socialiste, populariza
rea largă a succese
lor etc., caută ea mij
loace specifice spre aloace specifice

educa prin muncă In 
aceeași măsură pe ti
nerii tehnicieni și func
ționari ?

— Ce întreprindem 
pentru a ridica nivelul 
de cultură generală 
al băieților muncitori, 
care de obicei au 4-7 
clase, la cel al fetelor 
funcționare, în general 
absolvente de școală 
medie ?

— Cît de îngrijit se 
poartă și se îmbracă 
după lucru tinerii noș
tri muncitori ?

Timpul — o știm —

rezolva
Dar stăptnii timpului 
sîntem noi 1

La aceasta 
văr ar trebui să se gln- 
dească membrii fiecă
rui comitet U.T.M.

Pină atunci, doar 
citeva cuvinte șl tine
relor funcționare In 
cauză:

Fetelor, spuneți, vă 
rog: cind un băiat vă 
invită la dans, vouă 
cum v-ar place ? Să vi 
se uite in ochi, sau să 
vă ceară o diplomă ?

F. CERBU

Intr-ade-

Despre un sobor 
de statui și altele...

Cercetat mai Îndea
proape, aspectul Par
cului de cultură și o- 
dihnă „I. V. Stalin", 
nu e atît de satisfă
cător pe cît poate 
face impresia la pri
ma vedere. Mai intii, 
orice s-ar spune, pe 
alocuri parcul are as
pectul unei grădini 
neîngrijite. Pe „Insu
la trandafirilor", de 
exemplu, bîrnele și 
lămpile pergolelor 
sint în parte deterio
rate, aleile sînt năpă

dite de bălării.

Ceea ce insă izbeș
te intr-un mod ne
plăcut, oricit de pu
țin exigent ai fi în 
materie de arte plas
tice, sint mutte din 
sculpturile care se gă
sesc răspîndlte pre
tutindeni. Dacă cu
riozitatea te impinge 
să citești ceea ce stă 
scris pe soclurile u- 
nora din busturi ră- 
mii nedumerit pentru 
că — deși aveai con
vingerea că l-ai putea 
recunoaște pe Emine- 
scu, Coșbuc sau Gri- 
gorescu — de data a- 
ceasta trebuie să te dai 
bătut. Bustul care ar 
dori să-l înfățișeze pe 
Petoffi, se compune 
dintr-un tors pirpiriu 
pe ai cărui umeri atirnă 
niște mînecuțe și din
tr-un git neobișnuit de 
lung și gros, care su
portă un cap cu o față 
turtită.

Pe de altă parte, pe 
întinderea cuprinsă în
tre Arcul de Triumf, 
Piața Stalin și Tea
trul de vară, busturile 
se află risipite cu to
tul la intîmplare. Une
le sint așezate în șir 
pe aleea dinspre Arcul 
de Triumf, fără ca ve
cinătatea lor să cores
pundă unei idei de le

gătură : Mark Twain e 
grupat cu Sahia, Fu- 
cik, Maiakovski; alte
le sint plasate in sec
torul apropiat, cind a- 
frontate, cind din pro
fil, incit privită de la 
distanță această agita
ție de poziții iți oferă 
un aspect de ansamblu 
destul de amuzant: 
Coșbuc întoarce spate-

le lui Creangă, al că
rui cap apare plutind 
pe o gheretă : Goethe 
— mai voluminos decit 
toți — prezidează a- 
ceastă adunare in cen
trul căreia se află, 
proptindu-și bărbia în 
piept să se asigure că 
e bine înfipt in soclul 
evident prea mic.

Copleșit 
constatări, 
ricit cind 
lucrări de
tățl artistice, 
de exemplu, bustul in-

de astfel de 
tresari fe- 

intilneștl și 
reale cali- 

Așa e,

Pe marginea aleilor X 
se intilnesc și alte sta- y 
tui, uncie așezate pro- v 
vizoriu pe iarbă, Iu- >< 
crări compoziționale, y 
grupuri turnate in a- y 
celași material cenu- y 
șiu, de proastă călită- y 
te. Execuția artistică y 
nesatisfăcătoare iese y 
cu atît mai mult în e- y 
vidență in cazul aces- y 
tora, cu cit e vorba de y 
lucrări de dimensiuni X 
mai mari, infățișînd y 
grupuri de personaje, y 
Prin Însăși definiția y 
sa, un parc presupune $; 
o natură organizată și y 
stilizată prin voința y

vesîmîntat in tunică și 
mantie elisabetană, al 
lui Shakespeare, pe 
care artistul ni-l arată 
cu fruntea boltindu-se 
nobil, cu ochii inteii- 
genți și inspirați. A- 
trage atenția și figura 
lui Ciprian Porumbe- 
scu, tăiată in linii mo
numentale, primind lu
mina in planuri armo
nioase. Se mai pot cita 
bustul echilibrat și 
modelat cu finețe al conștientă' a omului.

Un parc de cultură 
presupune In plus 
popularizarea unor va
lori menite să răspîn- 
dească cultura, să edu
ce masele și nicide
cum să propage medio
critatea și să deforme
ze gustul publicului.

E necesar ca secțiu
nea culturală a Sfatu
lui popular al Capita
lei să țină seamă de a- 
ceste cerințe elementa
re, luind măsuri pen
tru a face din acest 
bun al poporului pe 
care ii constituie 
parcurile Capitalei, o 
mindrie și o bucurie 
pentru vizitatori.

PETRE OPREA

lui Ceaikovski: avîn- 
tată și eroică — Olga 
Bancic; bustul lui 
Glinka, imagine evoca
toare și demnă de per
sonajul 
dar mai 
Balzac, 
dios, cu 
ce străbat din Înălți
me, departe, peste În
tinderea lacului (poa
te era de preferat un 
soclu mai puternic 
pentru a Întregi așa 
cum se cuvine 
nea).

Păcat, mare 
insă, că toate 
opere sint expuse în ci
ment, ceea ce le răpe
ște nespus de mult din 
frumusețe.

reprezentat, 
ales capul lui 
realizat gran- 
privlri de foc

imagî-

păcat 
aceste



Pe urmele 
materialelor publicate PINA CÎND?..

Sîntctn nevoiți să revenim asu
pra unei chestiuni pusă cu patru 
luni în urmă: e vorba despre 
cele două cămine — de băieți și 
de fete — ale uzinelor „Electro- 
pu.iere" din Craiova.

La căminul băieților — cămin 
spațios, luminos, dar care ar me
rita o îngrijire mai gospodărească 
— dezordinea și neglijența bat 
la ochi. Dormitoarele pafeă n-ar 
avea stăpîn. Lenjeria stă ne
schimbată șăptămîni de-a rîndul. 
Prin colțuri stau aruncate resturi 
de fructe și alte alimente. In 
general, nu sînt respectate nici 
regulile elementare ale igienei.

In oricV oră a Hlei, mai ales 
în orele de după masă, poți ve
dea căminiștii cu cîte o sticlă

, A APARUT
i TÎNARUL LENINIST
i Nr. 8, august 1956
> Cuprinsul :
1 Conf. univ. A. ROMAN:
1 Poporul — făuritorul istoriei
> patriei noastre; Col, GH.
> GHEORGHITA: In zilele a-
1 celea de august; D. ȘANDRU
> Și AL. GOLIANU: însemnări
> de pe valea Sucevei.
! Viața, U.T.M,
) GH. 'MICOTA : Prietenie;
; F NEAGU : La sfîgșitul ier

nii ; C. JUGUREANU : Bri-
) gada necunoscuților; 1. CR1- 
? ȘAN : Adunare neobișnuită ;
> N PETRE : Oameni fără su- 
I flat; I. ANDREI: Istoria unui 
J proces verbal ;
? Științele Naturii:
X Prof. univ. P. IOANID : Iti-
1 nerar cosmic.
X Critică și Bibliografie :
> I BARNA: India văzută de 
0 Nehru ; L. MARCU: Iancu de 
£ la Hunedoara și apărarea Bel-
2 gradului.
? Din lună In lună:
K Istoria lui Mihai Vodă VI- 
\ teazul; Rivalitatea giganților; 
\ Mașini care...... gîndesc"; Gri-
> nele — Lacul Bilea ; Calendar.

în mină, alergînd după apă la o i 
cișmea din apropiere. Cînd vor ; 
să să spele, dau fuga la cișmea, i 
Cînd vor să bea ap.ă, să gătească | 
— la fel. Pentru că în cămin nu i 
numai baia, dar întreaga insta- ' 
lație de apă este defectă de luni 
de zile. Și nimeni nu se-nvred- 
nicește s-o repare.

— Unde luați masa? — am în
trebat pe unul din tinerii cămi- 
niști.

— Prînzul la cantina uzinei. 
Cipa, pe unde apucăm și noi: în 
oraș sau aici, la cămin.

Alle întreprinderi din Craiova, 
de pijdă uzinele „7 Noiembrie", 
au soluționat problema mesei de 
seară pentru tineret. Uzinele „E- 
lectioputere" — nu.

La etajul doi poți asculta în 
orele de după masă melodiile 
cintate de un acordeonist amator. 
M-ăm îndreptat într-acolo, c.re- 
zînd că s-a amenajat vreun club 

' al tineretului din cămin.
, — N-avem nici un club — mă
> lămuri acordeonistul.
• Cînta pe coridor, înconjurat de 

cîțiva tineri iubitori de muzică.
) Op căminul, cum am spus, e spa- 
) țios și s-ar putea amenaja în- 
? tr-una din săli un club al tine- 
1 retului, unde să-și petreacă 
j timpul liber citind, jucînd șah sau 
) cîntînd. Dar pînă acum — se 
) pare — nimeni n-a luat inițiativa 
! asta.
J Nu departe de acest cămin sînt

instalate, în stradă, cîteva difu
zoare. Pare curios dar în cămin 
nu găsești nici unul (deși între
prinderea n-ar trebui să facă 
cine știe ce eforturi și investiții 
pentru instalarea unor difu
zoare).

Și în căminul fetelor e aproape 
aceeași situație.

Așa dar, toate cerințele semna
late de ziarul nostru cu patru 
luni în urmă au rămas aceleași 
și în prezent. Aceleași condiții, 
aceeași atitudine vitregă din par
tea conducerii uzineî, respectiv a 
tovarășului Lcgofătu, director ad
junct, ca și a lui Constantin Ian- 
culescu, responsabilul cu'căminele. 
Iar comitetul U.T.M. al uzinei 
Blectroputere (de atunci s-au 
schimbat doi secretari), a rămas 
pe aceeași poziție de „lasă-mă să 
te las** ca și înainte, deși ar fi 
putut îndrepta multe lucruri.

Dacă conducerea uzinei s-a 
vedit a fi atît de „imună** la 
tica făcută în-cît nu numai 
n-a luat nici o măsură, dar 
n-a catadicsit a ne răspunde, so
cotim că e de datoria noastră

■ să-i mai amintim odată că poartă
■ răspunderea nu numai pentru 

munca, dar și pentru condițiile
■ de viață ale tinerilor muncitori. 

Organele de resort din Ministerul
1 Energiei Electrice și Industriei 
; Electrotehnice au credem și ele 
1 ceva de spus, măcar de data 
t aceasta’ ȘT NEKANICZKI

do- 
cri- 

că 
nici

£socialism

PRIMELE 
EXPERIENȚE

Cooperativa de producție meș
teșugărească „Oglinda*4 din Tg. 
Mureș este specializată în fabri
carea celor mai diferite articole 
de sticlărie. Recent a început aici 
fabricarea paharelor de filtrat 
benzină pentru tractoare și auto
vehicule, sticle pentru supralumi 
natoare și altele.

Un colectiv din cadrul coopera
tivei experimentează în prezeni 
posibilitatea fabricării lentilelor 
pentru proiectoare, lentilelor de 
mărit fotografii, ochi de sticlă 
pentru manechine și păpuși și al
tele. Primele experiențe au dat 
rezultate bune.

Un nou vernisaj
Iubitorii de plastică 

au prilejul să viziteze 
în sala Galeriilor Fon
dului Plastic din b-dul 
Magheru expoziția pic
torului indian Anii 
Roy Choudhury. se
cretar al societății de 
Arte Plastice din New- 
Delhi (India).

Inițiativa organizării 
unei asemenea expo
ziții ni se pare bine
venită atit pentru spe
cialiștii cit și pentru ti
neretul nostru, care do
rește să cunoască cît 
mai mult și într-o for
mă oarecum unitară creația plas
tică de peste hotare.

Deși de proporții restrinse — 
sînt expuse un număr redus de 
tablouri — expoziția reușește să 
convingă vizitatorul asupra meș
teșugului artistic al pictorului in
dian. Printre alte lucrări atrag 
atenția în mod deosebit tablou
rile „Extaz sub clar de lună“, in 
care cu deosebită măiestrie este 
prins ritmul unor dansatoare din 
Santhal, „Ultimele zile ale lui Sa- 
hajahan** (Regele Lumii), 
despre Taj-Mahal“, „Fata 
dobindu-se", ciclul de 
toare etc. Linia suplă 
gantă a tablourilor reține în mod 
deosebit privirea vizitatorului.

A. R. Choudhury ne-a împărtă
șit în cîteva cuvinte unele din 
problemele tematicii tinerilor ar
tiști plastici indieni. Ca trăsătură 
dominantă, ținînd seama de pro
cesul de industrializare prin care 
trece India, tinerii artiști plastici 
sînt pasionați de temele de mun
că pe șantiere. Noile construcții 
apar ca un leit motiv în creația 
tinerilor pictori indieni. De ase
menea, preocuparea pentru culti
varea tradiției naționale, a vechi
lor obiceiuri, folosirea elementu
lui național în arta decorativă, 
reflectarea insistentă a vieții ma
selor sînt trăsături caracteristice 
ale creației tinerilor artiști plas
tici contemporani indieni.

Pictorul Ani! Roy Choudhury a 
declarat reprezentanților presei că 
a rămas profund impresionat de 
operele plasticilor noștri clasici 
•— ale căror lucrări pot sta ală
turi de marile capodopere univer-

M
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„Visul 
împo- 

dansa- 
și ele-

Concurs internațional 
al radioamatorilor 

de unde scurte

; ■

■■

„Toaletă"

sale — și de grija cu care se păs
trează în Muzeul de Artă al 
R.P.R., atît lucrările vechi ale 
plasticii romînești cît și cele 
străine.

FL POPA-DANCIU

Aradul este unul din puterni
cele noduri de cale ferată ale pa
triei noastre. Pentru ca miile de 
călători să poată primi mai re
pede biletele de călătorie a luat 
ființă în Arad de mai mulți ani 
de zile un birou oficiat de voiaj 
C.F.R.

La Arad însă îți piere pofta de 
călătorie dacă e vorba să-ți cum
peri bilet de la B.O.V. Ceri bilet 
clasa II și casierița îți dă clasa 
I, ceri clasa I îți dă clasa II-a. 
Iată un exemplu. Un tînăr din Ti
mișoara, N. Mazăre, s-a prezentat 
în ziua de 2 august, orele 16,30, 
să ceară un bilet clasa I pentru 
expresul 21 pînă la Rupea. I s-a 
spus să vină a doua zi că numai 
cu 5 zile înainte se vînd biletele. 
S-a conformat omul, a dormit o 
noapte la hotel și a doua zi dimi
neața, la orele 7,20, era din nou 
la B.O.V, pentru bilet. Bilet a 
primit, dar clasa II și nu I cum 
ceruse și cu explicația verbală: 
„dacă nu-ți place poți să mergi 
cu personalul sau pe jos". Bi
letele de clasa l-a s-au terminat 
la 7 și 2 minute. Biroul se deschi
de la ora 7 dimineața. In aceeași 
zi, .spre ora prînzului, tot aceeași 
casieriță elibera pentru același 
tren, bilete de clasa I-a.

La acest B.O.V. va trebui să se 
pună capăt nu numai favoritis
mului pe care îl practică aceste 
casiere ci și atitudinilor ne juste 
ale responsabilului biroului, tov. 
Hălmăgean. Amintitul responsa-

bil nu-ți pune la dispoziție con
dica de sugestii și reclamații pînă 
nu-i dai buletinul de identitate și 
o legitimație ca apoi să te aver
tizeze că hîrtia e scumpă și nu 
poate fi mîzgălită de oricine, că 
ea (condica) este pentru sugestii 
pe care poți să i le spui verbal 
că el, ca responsabil va lua mă
suri. Toate acestea se fac cu 
scopul de a intimida pe călătorii 
care vor să reclame în scris defi
ciențele.

E cazul, dat fiind cele șezi sate, 
regionala C.F.R. Timișoara 
măsuri în consecință.

se fac cu

ca 
ia

să

La vînătoare

Prietenie și
(Urmare din pag. l-a)

din lanuri. Ctftva inși alergau 
cu sapa pe vadu-l de scurgere a 
apei, cistupînd spărturile pe care 
le făceau șuvoaiele.

— A dracului treabă, îi spuse 
el șefului orezar, intri în noroi 
pînă la brîu.

— Ce să-i faci — îl răspunse 
omul, răsfirîndu-și barba — asta-i 
meseria noastră. Dar tu pe cine 
eaufi ?

Gheorghe se făcu ureche surdă.
— Am auzit că statul v-a plă

tit avansul pentru orez.
— Da, am luat ceva. Ne-ajun- 

ge ca să ridicăm grajdul și ma
gazia și să împlinim suma ce-o 
aveam adunată dinainte pentru 
cumpărarea unui camion.

Gheorghe se ridică și plecă să-l 
întîlnească pe prietenul lui, ma
gazinerul.

— Le-am văzut pe toate șl nu 
știu ce scofală o să facefi. Banii 
ti dați tofi la construcții, așa că 
nu v-alegefi cu nimic.

Cristea era la drum, mătura 
șanful.

— Măi al dracului, zise el săi- 
ttndu-și șapca, tu n-ai nici tn ce 
să duci apă morfilor șl tot cu 
țtfna sus te fii. Cum nu luăm

nimic?/ Hai cu mine la socotitor 
să-fi arăt.

II luă mai mult pe sus și-l 
aduse la gospodărie.

— Scrie aici c-o să la fiecare 
om douăzeci și cinci de lei pen
tru o zi-muncă?

— Da, scrie.
— Atunci crezi?
Gheorghe se scarpină tn ceafă 

și-o trinti:
— Nu, pînă nu văd ce ai tn 

palmă...
Cristea Tudor nu se mai putu 

stăptni. II luă de umeri și-l îm
pinse spre ușă.

— Du-te să nu te mal văd tn 
ochi că-mi pierd minfile, du-te...

Gheorghe plecă fluiertnd, ca și 
cum atunci s-ar fi ridicat de la 
masă și nu mai putea de feri
cire.

Seara, Cristea Tudor, ti găsi la 
podișca din răscrucea satului tn- 
tr-o roată de flăcăi.

— Mă Fănică, ti zicea el unuia, 
nu face, măi băiete, să mai aștep
tăm, n-are nici un rost... Eu, 
domnule, o să Iau o hotărtre, 
destul am bătut mărginile. Gos
podăria n-a făcut ea grtu mult, 
dar are altele din care scoate 
venit; grădină, orezărie, stînă...

Cristea Tudor se strecură sin
gur pe o ulifă la dreapta.

Fetele din co
muna Cîlnic, ra

ionul Sebeș, sini 
mindre de fru
moasele lor cos
tume săsești. Fo
tografia de mai sus înfăți
șează un grup de fete din 
această comună la sfat in
tr-o zi de sărbătoare.
Foto DUMITRU F. DUMITRU

Manifestări artistice 
și 24 August

ruri, dansuri naționale, soliști 
vocali și instrumentali etc.

Spectacolele vor avea loc pe 
estradele din Piața Republicii, 
piețele Vitan și Ferentari, pe es
tradele din parcurile „8 Mai", „9 
Mai" și Mareșal Tolbuhin, la Are
nele Libertății, în Parcul de cul
tură și odihnă „I. V. Stalin", 
Teatrele de vară „23 August" 
„Nicolae Bălcescu".

Ir? ziua de 24 August vor 
organizate serbări cîmpenești 
pădurile Mogoșoaia, Băneasa 
Pustnicul. In piețele Banu Manta, 
Libertății și în Comuna Militari 
vor rula filme și vor cînta fan
fare.

Numeroși oameni ai muncii din 
Valea Jiului își petrec timpul li
ber mergînd la vînătoare sau 
pescuit.

Cei aproape 200 de vtnători din 
raionul Petroșani au organizat 
in acest an 20 de vtnători colec
tive la care au participat 800 de 
vtnători. S-au Imoușcat 18 lupi 
și peste 300 de răpitoare.

In timpul liber sau în conce
diul de odihnă, cei 888 de pescari 
an filiala raională de vînătoare și 
munte.

Numărul vlnăiorilor și al pes
carilor crește continuu. In acest 
an filiala raională de vînătoare și 
pescuit din Petroșani a primit 
61 noi membri, printre care 
femei și șapte pionieri.

Conferința de presă 
a delegației guvernamentale a R. P. R. care 

a preluat valorile istorice de artă remise . 
guvernului romîn de către guvernul sovietic

Joi dimineața a avut loc o con
ferință de presă în cadrul căreia 
acad. Mihail Ralea, conducătorul 
delegației guvernamentale a 
R.P.R. care a pârtie.pat la solem
nitatea preluării valorilor isterice 
ale artei aplicate, decorative și 
plastice romînești. care, printr-o 
hotărîre recentă a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. au fost remise 
guvernului romîn, a făcut decla
rații reprezentanților presei. Au 
participat numeroși ziariști ro- 
mini și corespondenți ai presei 
străine.

Răspunzînd întrebărilor puse de 
reprezentanții presei, acad. M. Ra
lea a spus între altele:

Sosirea în București a tezauru
lui istoric și artistic remis de gu
vernul sovietic guvernului R.P.R. 
constituie un eveniment de o deo
sebită importanță.

In curînd piese dintre cile mai 
reprezentative ale acestei bogate 
colecții vor fi expuse. Publicul 
va avea astfel prilejul să le cu
noască direct Și, sint sigur, va 
încerca aceleași puternice emoții 
pe care le-au reșimțlt membrii 
delegației în fața frumuseții. și 
strălucirii obiectelor tezaurului.

Desigur, este de o deosebită 
importanță valoarea istorică, artis
tică și materială a acestui tezaur. 
Dar este totodată foarte important 
felul în care acest tezaur a fost 
remis țării noastre. Această bo
gată colecție ne-a fost remisă din 
inițiativa guvernului sovietic, a 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și a popoarelor sovietice. 
Rareori am văzut o mai mare por
nire de omenie, aș zice aproape 
de duioșie, de devotament in do
rința ca valoroasele obiecte să 
ajungă intacte în țara noastră. 
Persoanele însărcinate cu remite
rea tezaurului ne-au arătat o mare 
cordialitate. Membrii delegației 
guvernamentale romîne au fost 
înconjurați la Moscova de grijă 
și atenție deosebită. Ne amintim 
ou emoție de clipele înălțătoare 
ale solemnității care a avut loc 
in marele Palat al Kremlinului cu 
prilejul transmiterii valorilor isto
rice, ale artei aplicate, decorative 
și plastice romînești. Din partea 
guvernului Uniunii Sovietice N. A. 
Mihailov, ministrul Culturii, a 
rostit o cuvîntare în care a ex
primat simțămintele frățești ale 
poporului sovietic față de poporul 
romîn și prețuirea adîncă de care 
se bucură în Țara Sovietică valo
rile culturale 
nostru.

ale poporului

Timp de 7-8 zile specialiștii all 
lucrat zi și noapte. Ei n-au cu
noscut oboseala pentru a ne re^a 
restaurată, pusă la punct, toată 
această colecție.

Remiterea tezaurului caracterl; 
zează în primul rind o înaltă 
concepție de politică externă a 
Uniunii Sovietice. Cunoaștem din 
istorie cum comori de ariă națio
nală erau despuiate, transportate 
de cuceritori, populau muzeele ță
rilor învingătorilor, fără ca cineva 
să se gir.dească că aceste comori 
sint ale poporului care le-a creat. 
Amintim de pildă, de metopele 
și frontonul Partenonului de pe 
Acropole care au fost duse tntr-un 
muzeu străin, de tablourile ita
liene care au alimentat majorila- 
tea muzeelor din Europa, de obe
liscurile egiptene care au fost 
transportate în alte muzee, de mu
zeele etnografice care se complec
tau cu colecții luate de la po
poarele indigene. De altfel cele 
mai multe din muzeele cccden- 
tale sînt alimentate din capturile 
săvîrșiie în țări străine de d.fe
riți exploratori.

Retnițîndu-ne tezaurul, guvernul 
Uniunii Sovietice n-a avut în ve
dere decît intenția frățească de 
a restitui poporului nostru obiec
tele care fac parte din patrimo
niul culturii lui.

Acest nou gest de mărinimie 
făcut de Uniunea Sovietică se în
cadrează într-o serie întreagă de 
acte de prietenie, pe care popoare
le sovietice le-au manifestat față 
de țara noastră.

Această colecție va sta mărtu
rie vie, permanentă în ochii po
porului nostru, a sentimentelor a- 
devărate și sincere pe care ni le 
poartă Uniunea Sovietică, simbol 
al prieteniei și frăției cu Uniunea 
Sovietică.

O parte a colecției a fost ex
pusă in sala mare a Kremlinului 
Oamenii sovietici au vizitat expo
ziția în număr mare. Specialiștii, 
criticii de artă și istoricii de artă 
■ne-au arătat toată admirația lor 
și au vorbit în termenii cei mat 
elogioși despre valoarea artistică 
și culturală a colecției. Au fost 
sentimente foarte înalte de admi
rație, de prețuire.

Ne folosim de acest prilej spre 
a aduce cele mai sincere mulțu
miri guvernului Uniunii Sovietice 
pentru gestul generos pe care l-a 
făcut prin redarea valorosului te
zaur, eveniment care leagă și mal 
strîns prietenia veșnică dintre 
poporul romîn și poporul sovietic.

frățească de

trei

în zilele de 23
Sfatul Popular al Capitalei or

ganizează numeroase manifestări 
artistice în zilele de 23 și 24 au
gust susținute de artiști din Ca
pitală.

Ansamblul de estradă. Ansam
blurile de cîntece șl dansuri ale 
M.F.A. și C.F.R.-Giulești, forma
țiile de amatori de la Uzinele „23 
August", „Republica", „Tudor 
Vladimirescu", Clubul Sindicatu
lui lucrătorilor din învățămînt, 
Complexul C.F.R. „Grivița Roșie", 
Ministerul Metalurgiei și Cons
trucțiilor de Mașini, „Casa Scîn- 
teii" și altele vor prezenta pro
grame artistice alcătuite din co-

la
Ș’

fi 
în 
Și

ffH/w/r^frumnsul

Săptămîna 
teatrului de păpuși

Ministerul Culturii organizează 
pentru prima oară „Săptămîna 
teatrului de păpuși din regiuni", 
care se va desfășura între 1 și 7 
octombrie Ia București.

„Săptămîna teatrului de păpuși 
din regiuni" are ca scop ridicarea 
nivelului artistic al creației, valo
rificarea pieselor originale din 
repertoriul teatrelor de păpuși, 
popularizarea experienței înainta
te în acest domeniu și stimularea 
colectivelor acestor teatre.

O comisie, alcătuită de Minis
terul Culturii va selecționa cele 
mai bune spectacole care urmea
ză a fi prezentate la București în 
cadrul „Săptămînii teatrului de 
păpuși din regiuni".

Vizitele delegației 
a R. P.

Membrii delegației Adunării de 
Stat a R.P. Ungare în frunte cu 
Ronai Sandor, președintele Adu
nării de Stat a R. P. Ungare, 
care ne vizitează țara la invita
ția Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. au făcut joi mai multe vi
zite în Capitală.

Dimineață, membrii delegației, 
însoțiți de Imre Juhasz, însărci
nat cu afaceri ad-interim al R.P. 
Ungare la București au făcut o 
vizită la Palatul Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. Oaspeții 
fost primiți de tovarășii C. Pî.. _ 
lescu, președintele Marii Adunări 
Naționale, M. Mujic, vicepreședin
te al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale și Ti ța Florea, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale.

Delegația parlamentară a R.P. 
Ungare însoțită de tovarășii 
Tiță Florea, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale și P. 
Buzilă, director la Prezidiul Marii 
Adunări Naționale au făcut apei 
o vizită la uzinele „23 August**. 
Aici, oaspeții au fost întîmpinați

, i au 
Pîrvu-

Adunării de Stat 
Ungare

de tovarășii C. Putinică, director 
general al uzinelor, Victor Orșa, 
locțiitor al_ secretarului comitetu
lui de partid. Oprea Genescu, se
cretarul ................
dere și 
fruntași 
făcut o

După ____ „ _ __
expunere despre dezvoltarea uzi
nelor, făcută de tov. C. Putinică, 
membrii delegației parlamentare 
maghiare s-au interesat de felul 
în care se rezolvă în uzine pro
blemele cu privire la reducerea 
prețului de cost al produselor, a- 
provizionarea ritmică cu materiale 
a sectoarelor de lucru, creșterea 
cadrelor; de asemenea s-au in
teresat de condițiile de viață și 
muncă ale muncitorilor, de asigu
rarea tehnicii securității muncii 
și a igienii din sectoarele uzinei.

In cursul după amiezii, dele- 
Rația parlamentară maghiară a 
asistat la spectacolele finalei ce
lui de al IV-lea Concurs pe țară 
al formațiilor artistice de ama- 

(Agerpres)

comitetului de întreprin
de numeroși muncitori 
în producție, car? le-au 
primire prietenească.
ce au ascultat o scurtă

Intr-o cooperativă meșteșugărească dintr-un sat cehoslovac
L

(Urmare din pag. l-a)
Marile întreprinderi au un a- 

devărat cult al tradiției lor in
dustriale și comerciale, care e 
respectat cu multă strictețe. 
Foarte multe din ele au cîte un 
muzeu unde sînt expuse jrroduj 
sele lor de la întemeiere și pînă 
azi. Asemenea muzee am văzut 
la fabrica de cristaluri „Moser" 
și la renumita fabrică de porțe
lanuri „Epiag" din Karlovy 
Vary. La aceasta din urmă a 
trebuit să asistăm la o adevă
rată lecție de istorie ținută de 
responsabilul muzeului, tov. 
Raiski Vaclav, care ne-a pre
zentat drumul parcurs de fa
brică de la primele ciubuce de 
porțelan, arse pentru probă în 
cuptoare la 1805, și pînă la ulti
mele modele de cești produse 
acum cîteva luni. Din fiecare 
comandă se oprește cîte un 
exemplar pentru muzeu și așa 
se face 
farfurii

am

că aici se află expuse 
purtînd stemele diferi
telor case domnitoare 
din lume pentru care 
s-au fabricat special 
servicii de masă arti
stice, ca și exemplare 
unice cum ar fi, de 
pildă, minunata cupă 
cu desenul înfățișînd 
legenda orașului Kar
lovy Vary pentru care 
niște americani au o- 
ferit acum cîtva timp 
6.000.000 coroane, 
ceastă tranzacție 
s-a efecluat însă.
muzeu sînt expuse, a- 
lături de diplomele și 
medaliile obținute la 
numeroase expoziții și 
tîrguri internaționale, 
lucrările de absolvire 
ale elevilor școlii de 
ucenici a fabricii, di
verse obiecte de por
țelan lucrate la libera 
fantezie a acestora și 
care dovedesc o înaltă 
măiestrie,

Cum era și de aș
teptat, la fabrica de 
bere din Pilsen nu

A- 
nu 
In

muzeu fn care să se păs
treze berea produsă acum o 
sută și ceva de ani. Am văzut 
în schimb primul cazan în care 
a fost fiartă berea acum mai 
mult de un secol și care a fost 
transformat în monument, am 
văzut un frumos vitraliu în stil 
modern înfățișînd oameni de 
toate rasele și naționalitățile 
bînd bere Pilsen, am văzut o 
hartă cu steagurile tuturor ță
rilor (mi se pare în număr de 
62, printre care se află de pildă 
Coasta de Aur și Indonezia) cu 
care fabrica întreține legături 
de afaceri și, bineînțeles, 
băut o bere foarte bună.

La plecare directorul comer
cial ne-a oferit fiecăruia cîte o 
carte poștală înfățișînd fabrica 
și împrejurimile, și ne-a îndem
nat să scriem cîteva rînduri 
prietenilor de acasă, neuitînd să 
pomenim în treacăt, despre ca
litatea bere! de Pilsen. Ne-am 
conformat întocmai, iar directo
rul a strîns cărțile poștale, o- 
bligîndu-se să le expedieze pe 
socoteala fabricii. întorși în 
țară am găsit cărțile poștale la 
cei cărora le adresasem și care 
deveniseră între timp mari ama
tori de bere Pilsen.

„Oameni care știu ce vor, care 
știu să trăiască, oameni prac
tici” — își sintetiza- impresiile 
despre cehoslovaci, un tovarăș 
de excursie. Intr-adevăr prac
tici. Femeile merg la piață pur
tînd pantaloni și lucrează în 
magazine, fabrici, la căi ferale 
cu pantaloni pentru a se putea 
mișca în voie. Femeile de ser
viciu de la hotel făceau curățe
nie cu mănuși și își păstrau ast
fel o manicură agreabilă. Mîne- 
rele cărucioarelor în care-și duc 
mamele copiii sînt prevăzute cu 
niște plase speciale de nylon 
pentru ținut cumpărăturile, co
pacii de la marginea șoselelor au 
prinse de trunchi niște rozete de 
cristal care reflectă lumina fa
rurilor mașinilor avertizînd îm
potriva ciocnirilor, camioanele 
întreprinderilor de salubritate 
au niște dispozitive care des-

rolul oamenilor fiind numai de 
a supraveghea operația.

Spiritul practic al oamenilor 
cehoslovaci este departe ca ce
rul de pămînt de acel practicism 
care frizează sgîrcenia, meschi
năria și care poate fi întîlnit a- 
colo unde capitaliștii socotesc 
că au atins culmea organizării, 
a tehnicii moderne, acel practi
cism pe care l-a înfierat de pil
dă Charlie Chaplin în filmul său 
„Timpuri noi". Ceea ce e prac
tic, bine organizat în Cehoslova
cia, are nu numai o nuanță u- 
tilitaristă, ci și una adînc uma
nă, are și multă gingășie sau, 
cum spuneau anticii, reunește 
utilul cu frumosul. In gara cen
trală din Praga, de pildă, va
goanele sînt manevrate In loc 
de locomotive cu aburi, de loco
motive electrice. Astfel se face 
economie de combustibil dar se 
împiedică în același timp și tm- 
btesirea aerului capitalei cu fu
mul coșurilor de locomotivă.

Nuanfa de gingășie despre 
care vorbeam mai sus mi-a a- 
părut pentru prima dată într-o 
lumină foarte clară, vizitînd 
spitalul de copii din Brno, cel 
mai mare așezămînt de acest 
fel din tară. Pe pereți am vă
zut niște afișe care îndemnau 
copiii să se învețe a-și păstra 
igiena personală și care erau 
tot atît de eficace și drăgăla
șe pe cît dovedeau bun gust 
și talent pedagogic. Ele înfăți
șau un copil clădind temeliile 
unei case. Copilul punea 
lîngă alta cărămizi pe
erau desenate : soarele, periu
ța de dinți, pieptenul, ciș
meaua, foarfecă, prosopul, fe
reastra larg deschisă etc. Iată, 
spunea afișul, toate 
sînt temeliile sănătății 
tre.

una 
care

acestea 
voas-

am găsit nici un cârcă automat cutiile de gunoi, rezultate.

★
Am scris aceste rînduri 

numai pentru 
am văzut în 
și cu gîndul 
am văzut pot 
alocuri și la

a povesti ceea 
(ara prietenă, 
că toate cîte 
fi aplicate 
noi,

nu 
ce 
ci

Ie
pe

dînd bune

ARTIȘTILOR AMATORI DE LA SATE
Cronicarii satului

pe urmașii 
și Grigore

curte domnească sau Intr-o 
chilie călugărească și nici nu 
scriu cu pana ascuțită pe per
gamente îngălbenite. Sînt cro
nicarii altor ' 
rînduieli.

Cronica 
și etntec, 
infeles pe____
căi chipeși și codane ce-fi fură 
inima. Cronica lor e veselă, 
optimistă, dar uneori — a- 
tunci cînd năpădesc aducerile 
aminte — e tristă, iar alte
ori — cînd e vorba de minu
suri — devine înțepătoare. Sa
tul romînesc al anului 1956 
este redat pe scenă tn tablouri 
vii, variate, fiecare cu o notă 
distinctă de către artiștii ama
tori din căminele culturale, 
casele raionale de cultură și I coifurile roșii din gospodării 
agricole colective. Și-au dat 
întilnire pe scenă cîntece ce 
au dăinuit peste generații cu 
cuplete ce vorbesc despre a- 
groiehnică și tractoare, despre 
colectivă și radioficare. Intîl- 
nirea aceasta nu-i de loc ne
firească. Bogafia folclorului 
nostru iși găsește pasionali 
trezorieri. Melodii ce au trecut J din tată-n fiu capătă insă f texte noi, dăruite de sufletele 

* și minfile unor oameni ce tră
iesc alte vremuri. Așa se scrie 
cronica satului romînesc. Cro
nicarii sînt cei ce stăpinesc 
namilele de oțel care răstoar
nă brazdele, cei ce smulg pă- 
mîntului roade bogate, cei ce 
unesc laolaltă petice de ogor 
în gospodării întinse.

l-am cunoscut 
lui Miron Costin ..
Ureche. Nu trăiesc la vreo

vremi, ai altor

e scrisă cu dans 
vorbe pline de

lor 
cu 
care le rostesc flă-

)

- cn gospvuu/u mimse, i
j Buciume au vestit începutul1

1
, finalei marii întreceri artiști-^ j ce. Să-i urmărim pe artiștii ' 
j amatori ai satelor... p

? M. RAMURA (l

Mezinii concursului
Nu cred că fac o afirmație ha

zardată cînd susțin că dansatorii 
familiei țăranului întovărășit Eu
gen Lupu, pe care i-am admirat 
pe scena teatrului C.C.S., au fost 
cei mai mici artiști dintre cei ce 
s-au produs pînă în prezent în 
concurs. Vîrsta lor de la mic la 
mare: Costică 5 anișori, Vasile7 
și.Ghiță 12. Aceasta înseamnă că 
cei trei dansatori au la un loc 
24 ani.

Instructor coregrafic și acom
paniator muzical —. tatăl lor, a- 
sistent — mama, iar colaborator 
muzical (bate la tobă) surioara 
lor (și ea la o vîrstă sub 10 ani).

Gingășia, prospețimea și natu
ralețea cu care micii artiști au 
executat dansurile „Peste bîtă", 
„Oița", „Tărășelul" etc., au adus 
pe scenă nu numai frumusețea 
folclorului moldovenesc, ci șl en-

tuziasmul vîrstei micilor dansa
tori. Familia lor este de fapt 
o familie de artiști. Dintre cei 9 
frați, două fete soliste s-au potic
nit la concursul regional, la faza 
finală reușind doar cei mai mici 
reprezentanți ai familiei. De fej 
sînt din comuna Gîdinți, raionul 
Roman, regiunea Bacău, și au 
reușit pînă în prezent să treacă 
cu succes prin toate încercările 
(faza comunală, raională și re
gională) și astfel i-am putut ad
mira astăzi.

Cît despre emoție, cred că de 
data asta au trăit-o mai mult ca 
niciodată. Important este însă că 
pe scenă ea nu s-a resimțit. A- 
ceasta înseamnă că tatăl, țăranul 
întovărășit Eugen Lupu, și-a pre
gătit bine elevii.

P. VICTOR

Soli ai folclorului moldovenesc
„Sîntem de pe meleagurile unde 

Alecșandri a cunoscut mofturile 
„chirițoaielor", unde Creangă și-a 
trăit povestea copilăriei, unde 
Eminescu, cu geniul lui, a răsco
lit sufletele, unde Topîrceanu a 
străbătut dealurile după un vînat 
de dragul maestrului Sadovea- 
nu...“

Așa a Început prezeniarea pro
gramului echipelor artistice de 
amatori di.n satele și raioanele 
regiunii Iași. Cei 15 fluierari ai 
căminului cultural Hîrtoape, ra
ionul Pașcani, acompaniați de 
cobză au făcut apoi să răsune 
aici, în Capitala patriei noastre, 
cîntecele populare îndrăgite de 
fiecare țăran muncitor din Hîr
toape și din împrejurimi.

Compozitorii locali au adus și 
ei o contribuție deosebită la ilus
trarea vieții din regiunea Iași, 
Sorin Vînătoru, autorul cîntecu- 
lui „Zis-a badea" și V. lonescu 
profesorul de muzică din Pașcani 
care a aranjat pentru patru voci

„Ruseasca", s-au inspirat din co
muna Tătăruși și le-au dat celor 
din această comună cîntece pen
tru a se prezenta cu ele la cel 
de al IV-lea Concurs.

Corul căminului cultural „Ion 
Creangă" din comuna Tătăruși 
este un cor cu o veche tradiție 
în executarea cîntecelor populare 
locale. In frunte cu Filip Petri- 
Șan, 
bază 
cipă 
sînt
din sat, care din 1949, de la în
ființarea corului și pînă astăzi, 
au fost nelipsiți de la programele 
căminului cultural. In acest sens 
trebuie evidențiat, pe bună drep
tate. întovărășitul Constantin Ște- 
fănescu, în vtrstă de 68 de ani 
care cîntă alături de fiul, fiica, 
ginerele, nora și nepoata sa.

GH, ANGELESCU

secretarul organizației da 
U.T.M., la acest cor parti- 
38 de tineri. Alături de eî 
Insă și numeroși vîrstnicl



IERI
a început 
la Londra
Conferința

Consfătuire minieră 
în orașul Krasnîi Luci 

KRASNÎI LUCI (Regiunea Vo- 
roșilovgrad) 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 15 august pe 
șantierul minei „Novo-Pavlovs- 
kaia“ din orașul Krasnîi Luci a 
avut loc o co-nsfătuire a construc
torilor de mine.

La lucrările conferinței au par
ticipat N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. ai P.C.U.S. și A. I. 
Kiricenko. prim-șecretar al C.C. 
al P.C. din Ucraina.

Excelenfel sale

TELEGRAME
D-lul HABIB

Președintele Consiliului

IN PROBLEMA CANALULUI UE SUEZ
Cuvîntarea lui D. T. Șepilov

LONDRA 16 (Agerpres). — Tn 
ședința din 16 august a confe
rinței în problema Canalului de 
Suez D. T. Șepilov, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., a 
ținut o cuvîntare în care a spus, 
între altele :

înainte ca delegațiile unei se
rii de state care s-au întrunit în 
prezent la Londra să treacă la 
schimbul de păreri asupra fondu
lui problemei privind măsurile 
pentru asigurarea libertății navi
gației pe Canalul de Suez, dele
gația sovietică consideră necesar 
să facă observații referitoare la 
organizarea și ordinea de lucru 
a conferinței.

Fiind un apărător consecvent 
și hotărît al slăbirii continue a 
încordării internaționale, inclu
siv în regiunea Orientului Apro
piat și Mijlociu, și urmînd po
litica sa fermă de luptă pentru 
pace și de atașament față de prin
cipiile rezolvării litigiilor și con
flictelor internaționale pe cale 
pașnică, prin tratative, guvernul 
sovietic a acceptat să participe 
la actuala conferință.

Subliniind că în declarația sa 
din 9 august 1956 în problema 
Canalului de Suez, guvernul so
vietic a arătat deja încălcările e- 
ser-țiale ale principiilor unanim 
recunoscute ale dreptului interna
tional în organizarea conferințelor 
internaționale, încălcări care au 
fost admise cu prilejul convocă
rii actualei conferințe, vorbitorul 
a arătat că este regretabil că ho- 
tărirea a fost adoptată fără vreo 
consultare prealabilă cu guvernul 
Egiptului

In ceea ce privește componen
ța corferinței, a arătat D. T. Șepi
lov, este necesar ca în primul 
rînd să fie subliniată lipsa în rîn- 
dul invitațiilor a unei serii de sta
te semnatare al > convenției din 
1888, a R.P. Chin-ezc, a țărilor 
arabe și a altor state maritime.

După ce s-a referit la o serie 
de date concludente, D. T. Șepi
lov a arătat că este incontestabil 
că la stabilirea componenței par- 
ticipanților la actuala conferință

Oe la Canalul de Suez
la... Canalul Mînecil

t Sînt multiple măsurile re- 
i presive la adresa Egiptului, 
î Și, ridicol, recent s-au luat 
1 măsuri și pe plan... sportiv. 

Cuni anume ? Știrea, în mod 
banal, ar suna cam astfel :

Cursa nautică de mare fond 
„Traversarea Canalului Mîne- 
cii“ a suferit eșec. Nimeni n-a 
ieșit cîștigător. Cei 8 concu- 
renți (din 22 înscriși) prezenți 
la start au abandonat rînd pe 
rînd din cauza temperaturii 
scăzute. După 11 ore și 5 mi
nute, a abandonat și ultimul 
înotător din cursă, irlandezul 
Mc Cleland. Agențiile de pre
să subliniază fugar și faptul 
că organizatorul cursei, But

ylin, a retras invitațiile adresa
nte concurenților egipteni, prin- 
îcipalii favoriți ai marii compe- 
î tiții. Pe ce motiv? Naponaliza- 
î rea Canalului... de Suez.

ț

:

:

;

I

:

s-a dat dovțadă de o vădită ten
dențiozitate.

Guvernul sovietic a atras la 
timp atenția asupra acestui fapt: 
și a formulat o serie de propunerii 
a căror adoptare ar da actualei- 
conferințe un caracter reprezen
tativ. Reg.etăm că eforturile 
noastre nu au găcit sprijin 
partea guvernului englez.

Făcînd bilarițc' celor de 
sus se impune o concluzie 
dentă și anume că actuala 
ferință nu este, din păcate, su
ficient de reprezentativă. Dat 
fiind acest fapt, ea nu poate pre
tinde în actuala ei componență 
să ia o hotărîre asupra fondului 
problemelor, hotărîre care poate 
îi adoptată numai cu consimți- 
mîntul tuturor statelor intere- .
sate, inclusiv cu consimțămîntul! lor și încărcăturilor acelor 
Egiptului, ca stat sub a cărui su- ‘ 
veranitate se află Canalul de* 
Suez.

Delegația sovietică nu numai 
că nu intenționează să complice 
lucrările conferinței, dar va lua, 
toate măsurile care depind de ea 
pentru a ușura sarcinile ei, de
oarece actuala conferință poate 
aduce un anumit folos. Pentru ca 
conferința să aducă acest folos., 
scopurile și sarcinile ei, ordinea 
lucrărilor ej trebuie să corespun
dă situației reale. Noi privim a- 
ceastă conferința ca un 
pe ca'ea tratativelor și 
că trebuie să încercăm 
ca pe baza schimlrului 
și a consultărilor să 
asemenea abordare în vederea re
glementării acestei probleme ce 
frămîntă în prezent mulți oa
meni, care să fie acceptabilă atît 
pentru statul egiptean cît și pen
tru celelalte state interesate.

Trebuie să se facă tot posibi
lul pentru ca actuala iVitîlnire a 
reprezentanților statelor să ducă 
la un punct de vedere comun în 
problema pregătirii unei confe
rințe internaționale sau a une» 
alte proceduri internațion;iOe în 
vederea examinării problemei li
bertății navigației pe Canalul de 
Suez, pe baza respectării dreptu
rilor suverane ale Egiptului.

Uniunea Sovietică — a spus 
în încheiere D. T. Șepilov - nu 
are nici un fel de interese spe
ciale în zona Orientului Apr<>piat 
și Mijlociu. Ea nu se bucură, de 
drepturi excepționale și nu pre
tinde asemenea drepturi sau vreo 
situație privilegiată în nici o Vară 
a Orientului arab. Singurul liucru 
pe care îl dorim, către care tin
dem și vom tinde este acela ca 
zona Orientului Apropiat și Mij
lociu să fie o zonă a unei păci 
trainice, a progresului popoarelor 
și colaborării internaționale rod
nice.
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Greva generală 
în țările arabe

CAIRO 16 (Agerpres). — La,- 
15 august la miezul nopții a în
ceput în Egipt și toate țările a-.; 
raite o grevă generală de propor
ții fără precedent în sprijinul na
ționalizării Companiei Canalului;1 
de Suez de către Egipt. La grevă, 
au participat toate păturile popu
lației, muncilori și funcționari din 
instituțiile publice, din transpor
turile terestre, navale, fluviale și 
aeriene și din telecomunicații.

La ora 10 Gmt, întreaga cir
culație de pe străzile orașelor și 
localităților din țările arabe a în
cetat pentru cîteva minute.

Cuvîntarea lui J. F. Dulles
LONDRA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite expunerea cuvîn- 
tării rostite de J. F. Dulles în 
rședinta din după-amiaza zilei de 
J6 august a conferinței de la 
’.Londra.

Referindu-se la hotărîrea Egip
tului de a naționaliza Compania 
Car.alului de Suez, Dulles a de
clarat că „există toate motivele 
ca guvernul egiptean să-și cons
truiască și să-și întărească țara 
prin toate măsurile potrivite atît 
din punct de vedere material rit 
și din punct de vedere moral“. 
Secretarul de stat al S.U.A. a 
afirmat de asemenea că Egiptul 
ar putea acum „prin numeroasa 
motive camuflate să încetinească, 
să îngreuneze și să facă nerenta- 
bilă trecerea prin canal a vase- 

'■ . ,* ’ r țări
împotriva cărora va dori să apli
ce discriminări din considerent? 
politice naționale. Egiptul apucă 
minerul unei săbii cu care poat'* 
•distruge viața economică a mul
tor națiuni**.

Citind declarația guvernului 
sovietic că conferința de la Lon
dra „poate oferi o posibilitate 
pentru găsirea căilor unei aseme
nea abordări a reglementării pro
blemelor legate de libertatea na-

vigației pe Canalul de Suez, 
abordare care ținind seama de 
noile împrejurări ar fi accepta
bilă atît pentru statul egiptean 
cit și per.tru celelalte state inte- 
resate“, Dulles a declarat: S? 
pune problema acum ce trebuie 
să se facă. Este destul de greu 
a continuat el, să se găsească re
zolvarea problemei.

Dulles a propus un plan, la 
baza căruia, potrivit spuselor lui 
ar trebuj să stea următoarele 
principii:

1) Canalul trebuie administrat 
în mod eficace ca o cale de apă 
internațională liberă și s: gură/ 
în conformitate cu principiile con
venției din 1888 cu privire la Ca
nalul de Suez.

2) Administrarea Canalului nu 
trebuie să fie influențată de vreo 
politică națională, indiferent de 
unde ar proveni ea.

3) Trebuie să fie recunoscute 
și satisfăcute toate drepturile și 
interesele legitime ale Egiptului 
în legătură cu Canalul și admi
nistrarea lui, inclusiv un venit 
adecvat și echitabil.

4) Trebuie luate măsuri pen
tru plata unor despăgubiri echi
tabile Companiei Canalului de 
Suez.

Lucrările conferinței
16 (Agerpres). — Lloyd, a fost ales președintele 

conferinței.
Trebuie subliniat că schimbul 

de păreri în problemele de pro
cedură nu a luat mult timp și 
nu s-a transformat într-o discu
ție aprinsă.

Următoarea ședință a avut loc 
în cursul după amiezii de 16 au
gust. ’

Unden, reprezentantul Suediei a 
declarat că, după părerea guver
nului său, problema Canalului 
de Suez trebuie să fie examinată 
în Organizația Națiunilor Unite.

Cunha, ministrul Afacerilor 
Externe al Portugaliei, s-a soli
darizat cu propunerea făcută de

LONDRA 
Corespondentul special al agen
ției TASS transmite : La 16 au
gust, la ora 11 dimineața (ora 
Londrei) s-a deschis conferința 
în problema Canalului de Suez 
convocată din inițiativa Angliei 
și Franței. Conferința se desfă
șoară în vechea clădire Lancas
ter House, în apropiere de pala
tul Saint-James.

Atrage atenția absența repre
zentanților Egiptului care, după 
cum se știe, a respins invitația 
deoarece conferința a fost con
vocată fără a fi consultat Egiptul 
pe care problema Canalului de 
Suez îl privește în mod direct, delegația S.U.A. Apoi a luat cu-

Conferința a fost deschisă prin- 
tr-o scurtă cuvîntare de salut de 
A. Eden.

Reprezentantul Angliei, Selwyn

vîntul Abdulani, ministrul Aface
rilor Externe al Indoneziei.

La propunerea reprezentantului 
Franfei discuțiile au fost aminate 
pentru ședința din 17 august.

înnnnnrwnrinnnnn!T7rwro"»Ti“roTnnmfîtf^

Scrisoare 
din Budapesta

Un atac împotriva democrației
BERLIN 16 (Agerpres).—TASS 

transmite : După cum relatează 
ziarul „Neues Deutschland", în
tr-o știre datată Karlsruhe se 
spune că, după cum a devenit 
cunoscut, Tribunalul constitutio
nal federal a adoptat încă la 13 
august hotărîrea de a interzice 
Partidul Comunist din Germania 
potrivit cererii guvernului Ade
nauer.

Din fundamentarea în spriji
nul acestei hotărîri, scrie ziarul, ........ .
reiese că P.C.G. trebuie să fie împotriva unor organizații 
interzis pentru că, luptînd împo- gresiste de masă.

BOURGUIBA
de Miniștri al Tunisiei 

TUNIS
deplină satisfacție proclamarea 

___ ,_____ _________ ______  de principiile respectării dreptu
lui popoarelor la autodeterminare, declară solemn că recunoaște 
proclamarea Tunisiei ca stat independent și suveran.

Profund încredințat că între popoarele noastre se pot dezvolta 
relații de prietenie și de fructuoasă colaborare, guvernul romîn este 
gata să stabilească cu Tunisia relații diplomatice și să facă schimb 
de misiuni. îmi exprim convingerea că relații de prietenie, de res- 
pect reciproc și colaborare rodnică sînt în interes-ul ambelor țări 
și al întăririi păcii și colaborării internaționale.

Urez poporului ' ' 1
întărirea continuă

Guvernul romîn, salutînd cu 
independenței Tunisiei și călăuzit

triva serviciului militar și a remi- 
litarizării, ar atenta la ordinea 
de stat a Republicii Federale.

In interesul păcii, democrației 
și reunificării, subliniază ziarul, 
este necesar ca întreaga popu
lație protestând în masă să nu 
admită interzicerea P.C. din Ger
mania.

In prezent guvernul de la 
Bonn pregătește deja represiu
nile polițienești împotriva Parti
dului Comunist din Germania și 

pro

*
1

l

Lucrările Comitetului internațional 
de pregătire a Festivalului

La 15 august au continuat al Uniunii Tineretului Demo
la Moscova lucrările Comite- crat din Coreea a luat o hotă- 
tului internațional de pregăti- rîre preliminară de a trimite 
re al celui de al șaselea Festi- 450 de delegați la cel de al 
val Mondial al Tineretului și șaselea Festival Mondial. 
Studenților, în cadrul cărora Țrang Tron Kat, reprezen 
au continuat discuțiile pe mar- tantul Federației Tineretului 
ginea primului punct de pe or- Vietnam, a atras atenția 

asupra necesității unei editori 
largi de ziare, afișe consacra
te Festivalului, în numeroase 
limbi, printre care în limbile 
popoarelor țărilor Asiei și A- 
fricii.

Deputatul grec Pol Vardi- 
noianis. Maris Broșa, repre
zentant al tineretului din Chi
le, Willsor: Soares Troia, pre
ședintele Organizației socialis
te a tineretului din statul E- 
cuador, mexicanul Manuel 
Gonzales, Janos Pecsi, mem
bru al Biroului C.C. al Uniu
nii Tineretului Muncitor din 
Ungaria, Princigalli Giacomo, 
reprezentantul tineretului so
cialist din Italia, și alții au 
vorbit despre interesul tot mai 
mare pe care tinerii îl mani
festă pentru cel de al șaselea 
Festival.

La 15 august s-au încheiat 
discuțiile pe marginea primu
lui punct de pe ordinea de zi. 
Au început lucrările comisiilor 
care vor examina programul 
de concursuri, manifestații 
sportive etc.

dinea de zi — pregătirea și 
programul Festivalului.

Leslie Dawson, reprezentan
tul organizațiilor de tineret 
din Canada, a anunțat că la 
Festivalul de la Moscova va 
participa o delegație canadia
nă mult mai numeroasă decît 
la festivalurile precedente.

Asistența a întirnpinat cu 
căldură apariția la tribună a 
reprezentantului marii Chine, 
U Siu-cen, membru al C.C. ai 
Federației Tineretu'ui Demo
crat din întreaga Chină. El 
a arătat că in R. P. Chineză 
peste 4000 de tineri și tinere 
iși vor disputa dreptul de a 
merge la Festival.

Lassini Pandithi, reprezen
tantul Comitetului de tineret 
din Ceylon, a arătat că la pre
gătirile pentru Festival sînt a- 
trași cunoscuți oameni ai cul
turii și științei din această 
țară.

Kim Gi Su a venit la Mos
cova din Coreea. In aceste zile 
în țara sa se desfășoară Fes
tivalul pe întreaga Coree al 
Tineretului și Studenților. C.C. I

Excelenței sale

tunisian și Exoelenței dv. succese depline ta 
a patriei dv.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

D-lui ENBAREK BEKKAI
Președintele Consiliului de Miniștri al Marocului

RABAT
Primind cu adîncă simpatie proclamarea independenței Marocu

lui și consecvent politicii sale de respectare a dreptului popoarelor 
la autodeterminare, guvernul romîn declară solemn că recunoaște 
Marocul ca stat independent și suveran și este gata să stabilească 
cu acesta relații diplomatice, cu schimb de misiuni diplomatice. _

Poporul romîn și guvernul său iși exprimă încrederea în întări
rea și prosperitatea continuă a tînărului stat marocan ca și con
vingerea că dezvoltarea unor relații de rodnică colaborare între 
R.P.R. și Maroc este in interesul celor două popoare și al consoli
dării păcii in lume.

Dorind înflorirea patriei dv., vă rog Excelență, să primiți cele 
mai bune urări pentru poporul marocan și pentru dv. personal.

CH1VU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

La Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a R.P.R.

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 
ministrul Marii Britanii 

la București
La 16 august 1956 vicepreședin

tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne, Mihail Sadoveanu, a pri
mit pe Alan Alves Dudley, trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al Marii Britanii in Re
publica Populară Romiină, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare.

Ministrul Marii Britanii a fost 
însoțit de primul secretar E. G. 
Willan, atașatul militar colonel 
J. A, Mars, atașului aerului Grp. 
Cpt. J. S. Kenredy, al doilea se
cretar G. B. Chalmers, al doilea 
secretar D. S. Cross, al doilea se
cretar Dr. D. D. MacDonald și 
atașații adjuncți G. F. Rance și 
R. A. W. Wright.

Au lost de față Grigore Preo
teasa, ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne. 
Avram Bunaciu, secretarul Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
Ion Drinceanu, director în Minis
terul Afacerilor Externe și Caius 
Franțescu, director ad-interim al

4

Protocolului din Ministerul Aface
rilor Externe.

Cu acest Alan Alves
Dudley și Sadoveanu au
rostit scurte cuvîntări.

Citeoa aspecte 
ale activității D. I. Sz

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 
ambasadorul Republicii 
Cehoslovace la București

La 16 august, a.c. Mihail Sado
veanu. vicepreședinte al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Remine. a 
primit pc Dr. Ivan Rohal Il'kiv, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republ cii Cehoslovace 
in Republica Populară Romînă. 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

Ambasadorul Republicii Ceho
slovace a fost Însoțit de Miroslav 
Borâk, consilier comercial, Tcmas 
Nâv.-at și Miroslav Kârny, ata
șați comerciali.

La solemnitate au fost de față: 
Grigore Preoteasa, ministrul Afa
cerilor Externe al Republicii Popu
lare Romîne, Avram Bunaciu, se
cretarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Pavel Babuci, director 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
și Caius Franțescu, director ad- 
interim al Protocolului din Mini
sterul Afacerilor Externe.

După ce a remis scrisorile sale 
de acreditare, ambasadorul Repu
blicii Cehoslovace a rostit o cu- 
vîntare.

A răspuns tov. Mihail Sado
veanu.

Ar fi desigur greu să descriu 
amănunțit toate problemele ce se 
pun acum în legătură cu activita
tea Uniunii Tineretului Muncitor 
din R. P. Ungară (D.I.Sz.). Voi 
aborda de aceea doar cîteva, pe 
cele mai importante.

Uniunea Tineretului Muncitor 
din țara noastră acordă atenție cu 
precădere în activitatea sa mun
cii tineretului din sectoarele mai 
importante ale economiei naționa
le, inițiind diverse campanii cu 
un caracter specific tineresc, de o 
importanță generală. în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară în mine, 
Ia abatajele frontale, participă 
oOO brigăzi de tineret. La noi în 
țară se desfășoară de mai multă 
vreme o interesantă întrecere na
țională a brigăzilor care dau pro-

Ervin Rely
redactor al ziarului „Szabad

Ifyusag"

De ce m-aș simți lezat?
„New York Times" a publicat un articol 

despre Canalul de Suez. Pînă aici nimic 
neobișnuit. Din ziua cînd președintele Nasser a 
anunțat naționalizarea Companiei Canalului de 
Suez, ziarele din lumea întreagă, posturile de 
radio și televiziune au comentat în fel și chip 
acest eveniment. Deci, ziaristul din S.U.A. n-a 
făcut nimic neobișnuit publicînd articolul.

Iată însă că el și-a depășit atribuțiile de co
mentator și în articolul „Etică economică" afir
mă, nici mai mult, nici mai puțin, că fiecare 
individ din lumea întreagă se simte... lezat de 
actul de naționalizare.

...Așadar, citind panseurile expuse în ziarul 
new-yorkez am aflat — spre surprinderea mea 
— că ziaristul de la „New York Times" ia cu- 
uintul în numele oamenilor din lumea întreagă, 
deci și în numele meu și al tovarășilor mei, 
fără ca nimeni să-l fi autorizat și că sînt „le
zat" de faptul că Egiptul a înfăptuit un act pe 
care avea tot dreptul să-l facă. Am stat și 
m-am gindit: ca om care trăiesc în această 
lume la care se referă și în numele căreia vor
bește confratele american, de ce să mă simt 
lezat ? N-am nici măcar o acțiune a Companiei 
Canalului de Suez și nici un om din țara mea, 
aricit l-ai căuta — precum Diogene, cu lumi
narea, Atunci, de ce aș fi lezat? Ah. poate 
centru că o serie întreagă de capitaliști din An
glia. Franța și S.U.A. au fost privați de o parte 
din veniturile lor? Nu, stimate confrate, pentru 
icest lucru nu mă simt de loc lezat, ba dimpo
trivă. Cred că dumneata suferi pentru mister X 
sau Y, care nu te uită la zile mari cu cite un 
cec și care sînt astăzi în cea mai teribilă criză 
de nervi din motive de micșorare a beneficiilor;

Da. aș fi fost lezat, dacă vasele romînești — 
sau ale altor țări — ar fi oprite să navi
gheze prin Canalul de Suez. Egiptul a dat însă 
asigurări în privința libertății de navigație. 
Personal, cred în spusele lui. Dumneata — ai 
tot dreptul s-o faci — te îndoiești. Dar să ne 
adresăm ziarelor. Pînă șt cele ce apar in țara 
dumitale recunosc că toate vasele, indiferent de 
pavilionul lor, navighează liber pe Canal și că

tonajul vapoarelor ce au trecut prin Canal a 
depășit actualmente cu mult pe cel al nave
lor care au trecut pe acolo în aceeași perioadă 
a anului trecut.

Am să-ți fac și o altă mărturisire, stimabile: 
Dacă mă simt lezat apoi mă simt așa de cele 
ce afirmi. Și pentru că vorbim de problemele 
legate de Suez, țin să-fi spun că multe lucruri 
îmi provoacă indignarea. Nu vreau să iau cu- 
vîntul — așa cum ai făcut dumneata — în 
numele celor* care nu m-au autorizat s-o fac. 
Totuși, judecind după știrile care ne parvin (fără 
îndoială, ele îți parvin și dumitale, chiar dacă 
nu le publici), indignarea umple inimile oame
nilor cinstiți din toate țările arabe, din Asia, 
din Africa, din lumea întreagă, din cu totul 
alte cauze. Ce provoacă această indignare ? Ati
tudinea puterilor occidentale față de Egipt, față 
de suveranitatea statului pe teritoriul căruia 
trece Canalul de Suez.

Ca cetățean al României mai sînt însă Indig
nat. de încă un lucru. Cred că și dumneata, 
amice, ai învățat la geografie că țara mea se 
află pe țărmul Mării Negre, că e deci un stat 
maritim. Ca atare posedă vase, dintre care 
multe iși fac drum prin Canalul de Suez. E de 
la sine înțeles că — în consecință — are și ea 
de spus unele lucruri ce privesc acest Canal 
Totuși, Romînia — ca și alte multe state inte
resate direct în problema Canalului de Suez — 
n-a fost invitată la conferința care a început 
ieri la Londra. Nimic nu ne face să credem că 
aceasta a fost o omisiune întîmplătoare.

Iată deci, dragă colega, ceea ce am vrut să-ți 
spun în legătură cu cele afirmate de dumneata 
ȘI în numele meu. Sînt convins că atunci cînd 
ai scris în numele indivizilor din lumea întreagă 
nu întîmplător ai uitat că cei mai mulți — îi 
numeri în miliarde I — sînt cei care nu-(i 
împărtășesc gîndurile. In sinea dumitale te-ai 
gîndit desigur numai la acei acționari lezați 
(intr-adevăr lezați) de actul egiptean. Păcat că. 
potrivit celor scrise, la dumneata „lumea în
treagă" se rezumă doar la aceștia...

DAN LĂZARESCU

duse pentru export. La întrecerea 
din acest important sector parti
cipă 1498 de brigăzi care au ob
ținut succese importante. Tineretul 
de la fabrica de vagoane Ganz 
din Budapesta și-a luat angaja
mentul să patroneze construirea 
trenurilor-motor care vor fi li
vrate Cehoslovaciei. Uniunea Ti
neretului Muncitor patronează 
construirea Uzinelor Chimice din 
regiunea Tisei — cea mai mare 
construcție a celui de al doilea 
plan cincinal.

Și tineretul din agricultură e 
cuprins în acțiuni interesante. în 
prezent se desfășoară trei dintre 
cele mai importante acțiuni ale 
tineretului din acest sector: între
cerea socialistă a tractoriștilor, a 
colectivelor de deservire a batoze
lor și a brigăzilor de însilozare a 
nutrețului.
. In procesul de îndeplinire a ma

rilor sarcini ce stau în fața D.I.Sz. 
crește și numărul membrilor orga
nizației noastre. Astfel, în anul 
1950, numărul membrilor organi
zației era de 577.000 tineri, în 
1955 numărul acestora a crescut 
la 702.000, iar în prezent depă
șește cifra de 800.000. In ciuda 
acestei creșteri noi nu putem fi 
mulțumiți, deoarece, deocamdată, 
numai 47-48%, dintre tineri sînt 
membri ai D.I.Sz. Partidul a pus 
în fața Uniunii noastre sarcina 
de a deveni o organizație care 
să cuprindă milioane de membri.

Enumerarea succeselor obținute 
de tînăra noastră generație, edu
cată în spirit comunist de către 
Uniunea Tineretului Muncitor, ar 
putea desigur continua. Iată, de 
pildă, cîteva :

In primăvară, cînd din cauza 
revărsării apelor Dunării au fost 
distruse unele sate, tineretul și-a 
luat angajamentul să reconstru
iască două dintre satele de pe 
insula Mohacs, care au suferit 
cele mai multe avarii. Chiar în 
primele două zile care au urmat 
apelului făcut de D.I.Sz., s-au pre
zentat peste 4000 de voluntari 
care lucrează la reconstruirea sa
telor. Trebuie să mai adaug însă 
un fapt: ei nu numai că recon
struiesc satele, dar în locul cătu
nelor răzlețe se ridică din temelii 
sate noi și moderne, cu case con
fortabile, cu cămine culturale, te
renuri de sport.

Bineînțeles că pe lîngă proble
mele producției. D.I.Sz. se ocu
pă și de alte chestiuni Indispen
sabile tineretului cum ar fi orga
nizarea timpului liber al acestuia. 
Acum se bucură de un mare suc
ces acțiunea „Tinere, cunoaște-ți 
țara !“, în cadrul căreia membrii

organizațiilor D.I.Sz. călătoresc 
prin cele mai frumoase regiuni 
ale țării.

Bineînțeles că numai aceste suc
cese nu ne pot mulțumi. Dimpo
trivă, noi pornim de la premiza 
că ele trebuie să stimuleze ini
țiativa tineretului ungar și a or
ganizației sale ca să pășească 
cu și mai multă hotărîre, cu și 
mai multă energie pe drumul edu
cării în spirit comunist a tinere
tului. Ce se află de fapt 
in prezent în centrul activității 
Uniunii Tineretului Muncitor din 
țara noastră ? Se află sarcina de 
a întări în toate sectoarele activi
tatea tineretului, de a face să ro
dească din plin capacitatea și ini
țiativa lui. de a face ca activi
tatea D.I.Sz. să fie și mai atră
gătoare pentru ca organizația 
noastră să fie și mai iubită de 
tineret.

Am vorbit la început despre ac
țiunile de producție pline de suc
ces, susținute de D.I.Sz. Dar ar 
fi nejust să nu pomenim și de o 
parte negativă a acestor acțiuni. 
Se poate vorbi astfel despre faptul 
că ele au fost exagerat de centra
lizate fiind organizate mai ales 
de către comitetele județene, ra
ionale și de circumscripție ale 
D. I. Sz. și nu de organizațiile de 
bază care ar fi putut da o amploa
re și mai mare acțiunilor noas
tre. S-au luat deja unele măsuri 
pentru îndreptarea situației și de
sigur că activitatea pornită se do
vedește a fi utilă și rodnică. Orga
nizațiile de bază ale D.I.Sz. din 
industria bumbacului, de exemplu, 
și-au luat angajamentul să re
ducă procentul de deșeuri de la 
1,24 la sută la 1 la sută, econo
misind în felul acesta importarea 
unei cantități de 120 de vagoane 
de fibre sintetice sau de bumbac 
pe an. Inițiativa este atît de im
portantă, încit ministerul comer
țului exterior a trimis o scrisoare 
organizațiilor de bază D.I.Sz. 
care participă la 
cere și a oferit 
de forlnți pentru premierea 
mai buni dintre tineri.

In fața Uniunii noastre 
și alte sarcini însemnate, 
mitetul Central al D.I.Sz. a , 
tat, de pildă, o hotărîre cu pri
vire la unele probleme privind in
teresele tineretului. In general, 
putem spune că activitatea pentru 
respectarea drepturilor tineretului, 
drepturi acordate din plin de re
gimul nostru democrat-popular, a 
stat mereu în fața organelor co
respunzătoare din organizațiile 
D.I.Sz. Tocmai pe această linie se 
încadrează propunerile cu privire 
la integrarea în cîmpul muncii a 
tinerilor între 14 și 18 ani.

Potrivit propunerii făcute de 
Comitetul Central al D. I. Sz., 
în viitor, tinerii care au împlinit

bază 
această între- 

suma de 80.000 
celor

stau 
Co- 

adop-

La școala de tehnicieni agricoli din Nyiregyhaza se pregătesc 
anual numeroși specialiști în domeniul pomiculturii.

In fotografia noastră: cîți va elevi la ora de consultație tn 
laboratorul mașinilor.

vîrsta de 14 ani vor putea fi an
gajați cu o durată redusă a timpu
lui de muncă în întreprinderi, în 
uzine și la cooperativele agricole 
de producție. Comitetul Central al 
D.I.Sz. a făcut și numeroase alte 
propuneri esențiale cu privire la 
situația altor categorii de tineri.

Comitetul Central al D.I.Sz. a 
recomandat o mai bună reparti
zare a studenților absolvenți, ce- 
rîn-d să se asigure posibilitatea 
ca tinerii care au absolvit Institu
tul de științe economice să poată 
obține și diploma de ingineri. El 
a făcut de asemenea propunerea 
ca să se asigure tinerilor intelec
tuali posibilitatea de a face călă
torii de studii timp de —1 an.

Discuții importante au fost pur
tate în cadrul organizației noas
tre. în jurul problemelor privind 
activitatea culturală și sportivă 
care ocupă un rol atît de impor
tant în viața tineretului. Organi
zația D.I.Sz. cere organelor de 
stat ca, mai ales la sate, să se 
asigure posibilități mai mari pen
tru crearea unei activități sportive 
și culturale de sine stătătoare și 
să se asigure în bugetul consilii
lor populare fondurile necesare.

Propuneri și inițiative intere
sante au fost făcute și cu privire 
la îmbunătățirea activității de 
fiecare zi a organizațiilor D.I.Sz. 
Se vor folosi în viitor noi metode 
în învățămîntul politic : organi
zarea de întruniri serale cu „în
trebări și răspunsuri", a unor 
cercuri de lectură cu tema „Au 
fost eroi" etc.

La întrunirile serale cu „între
bări și răspunsuri" participanțij 
pot să pună orice fel de întrebări

de ordin politic, economic sau 
moral conducătorilor de partid și 
de tineret, intelectualilor și con
ducătorilor economici care fac 
parte din prezidiu. Cu prilejul 
unei astfel de întruniri care a 
avut loc la un cămin de studente 
din orașul Pecs au fost puse peste 
100 de întrebări, începînd de la 
întrebarea: „Care a fost însemnă
tatea Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S.", continuând cu proble
mele celui de al doilea plan cin
cinal al R. P. Ungare, pînă la în
trebarea dacă o tînără de 16 ani 
poate să se lase sărutată de un 
băiat.

Cercurile de lectură „Au fost 
eroi" sînt ținute pe baza materia
lului cuprins în cele două cărți de 
lectură, întocmite de un număr de 
27 de scriitori și ziariști unguri 
despre eroii mișcării muncitorești. 
Aceste cercuri de lectură au avut 
un ecou puternic.

Toate cele spuse în cadrul aces
tui articol nu sînt decît cîteva as
pecte ale activității multilaterale 
a Uniunii Tineretului Muncitor. 
Sarcinile sînt mari: în cursul 
planului cincinal trebuie sporita 
considerabil producția industrială, 
agricultura trebuie așezată pe 
baze socialiste, iar nivelul de trai 
al poporului trebuie ridicat cu 
25%. O mare contribuție la înde
plinirea acestor sarcini poate să 
aducă tineretul nostru harnic șl 
combativ, grupat în rîndurile 
D.I.Sz. și condus de Partidul ce
lor ce muncesc din Ungaria. Căci 
el a înscris pe drapelul său lo
zinca sfîntă pe care n-o uită 
nici o clipă : „Credință față de 
popor, credință față de partid l“.

Prezenfarea scrisorilor 
de acreditare de către 
ambasadorul Republicii 

Populare Ungare 
la București

La 16 august a.c. Mihail Sado
veanu, vicepreședinte al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne, a 
primit pe Ferenc Keleti, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Ungare 
în Republica Populară Romînă, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

Ambasa-dorul Republicii Popu
lare Ungare a fost însoțit de 
Imre Junasz, consilier, Gyorgy 
Fenyves, consilier comercial și 
Jeno Gyorgy, secretar.

Au fost de față : Grigore Preo
teasa, ministrul Afacerilor Ex
terne al Republicii Populare Ro
mîne, Avram Bunaciu, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Pavel Babuci, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, și 
Caius Franțescu, director ad-in
terim al Protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Ferenc Keleti a ținut o cuvîntare.

A răspuns tovarășul Mihail Sa
doveanu.

(Agerpres)-••Om-
ȘEFUL CABINETULUI 

SECRETARULUI GENERAL 
AL O.N.U., VIZITEAZĂ R.P.R.

în ziua de 16 august a sosit 
la București Andrew Cordier, șe
ful Cabinetului Secretarului Ge
neral al O.N.U.

Oaspetele a fost întâmpinat la 
aeroport de B. Șerba-n, 
în colegiul Ministerului 
lor Externe, P. Silard, 
ad-interim în Ministerul 
lor Externe, B. Bereanu, 
tar general al Asociației 
Națiunile Unite din R.P.R. și 
funcționari superiori ai Ministe
rului Afacerilor Externe și zia
riști.

membru 
Afaceri- 
director 
Afaceri- 

secre- 
pentru

| Theodor Pallady|
■*1111 ii —

Ministerul Culturii și Uniunea 
Artiștilor Plastici din R.P.R. 
anunță cu regret încetarea din 
viață a pictorului Theodor Pallady, 
maestru emerit al artei din R.P.R. 
unul dintre cei mai 
prezentanți ai artei 
mînești.

valoroși 
plastice

re- 
ro-

★
Corpul defunctului de-

a.c.
Corpul defunctului se află 

pus azi vineri 17 august 
între orele 11—16 la sediul Uni
unii Artiștilor Plastici, din Calea 
Victoriei nr. 155, în sala de festi
vități.
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