
Proletari din toate ffirile, untți-vă I

Ziua se ivi cu un vintuleț 
plăcut, ce purta pe aripile lui 
amurgul primăverii. Apoi, pe 
nesimțite, acesta se potoli in 
adtncul liniștei. Soarele mai 
lucea încă în oglinda Dunării, 
ca un cuibar de foc, peste care 
sălciile bătrine tși plecau cren
gile pletoase. Globul aprins, 
dispăru treptat la orizont șl 
peste ape incepu să se întu
nece.

Deodată cerul se sparse și o 
săgeată sclipitoare se abătu spre 
pămînt. In acel moment din 
zări cuibul furtunei se dezlăn- 
țui. începură a se ridica nori 
negri. Veneau grăbiți, treceau, 
iar veneau îmbulziți, apoi lu
mina deoărtărilor pieri cu to
tul... începu să picure ușor, 
tn pulberea fină a drumului, 
ca pe urmă să plouă de parcă 
turna cu găleata. In ctteva 
clipe numai, toată întinderea 
se acoperi de o pinză de ană 
care, în năvala ei, căra tot 
ce-i stătea în cale... Undele 
tulburi și cresetnde ale ptriu- 
lui Mraconea se frămîntau cu 
mînie la mal...

★
Oheorghe Marta, — șeful 

sectorului de la exploatarea fo
restieră Ogradena, aparținlnd 
de I.F.E.T.-Orșova — nu pu
tea dormi in noaptea aceea. 
Prin minte li trecură multe- 
Cercetă în gînd cei peste 1500 
metri de lemne de foc, tnșiruiți 
pe malurile plriului Mraconea 
șl parcă socoti cite greutăți au 
întlmpinat și cită trudă au de
pus oamenii, pentru realizarea 
acelor stive care sus, pe o por
țiune bună, zăgăzuiesc malu
rile plrîiașului. Unii părăsise
ră chiar și lucrul. „Pădurea « 
mare, găsim noi lac și în altă 
parte". Cei rămași au depus 
eforturi multe și pină la urmă 
au răzbit. De cite ori n~a Pus 
și el mina pe firez și pe ța- 
plne... Nu-i vorbă, hărnicia le-a 
fost din plin răsplătită. Ni
meni n-a scos sub 1500 lei pe 
lună; bani, nu glumă... Cind 
cei care rămăseseră tn lucru 
au scris la casele lor despre 
ctștigurile mari pe care le do
bândiseră, au început să se în
toarcă răzleții unul cite unul, 
cu capul plecat, pentru a fi 
primiți din nou. A trebuit să 
se țină o ședință, puntndu-sr. 
la vot cererile, pentru a se ho
tărî reprimirea. Ei s-a dat

înainte vreme 
nimeni n-ar fi făcut
chiar șl un avertisment. Numai 
așa au putui să se alăture ce
lor mulți...

In timp ce Gheorghe Marta 
iși depăna gîndurile, ploaia se 
înăsprise. Soția, însă, dormea 
alături liniștită și pe figura ei 
din cind in cind apăreau zim- 
bete.

„Numai apa asta de nu 
ne-ar da de furcă... Pe cit e 
de domoaiă in mod obișnuit, 
pe attt e de vicleană cind 
ploaia ii umflă albia". Iși a- 
duse bine aminte de toamna 
trecută, cind apele crescute ale 
piriului distruseseră Linia fo
restieră, pricinuind pagube de 
milioane. Sări repede din pht, 
iși aprinse o țigară, trase cu 
nesaț ctteva fumuri, apoi se 
uită la ceas. Era ora 1. De 
la sector și pină la podul unde 
apele Mraconiei se varsă tn 
Dunăre sint 3 km., iar de aci 
ptnă la exploatarea unde lu
crează oamenii, se mai adau
gă incă 15 km. Socoti rapid 
tn minte că, tocmai bine, la o- 
rele 7 dimineața va fi acolo, 
după ce va verifica barajul 
care oprește lemnele furate de 
apă.

Iși aprinse lămpașul.
Soția se trezise și ea.
— Măi omule, unde te duci 

pe așa vreme ? n-auzi ce potop 
e afară?

— Dă-ml pelerina... Oricum 
o fi, trebuie să pleci

— Bine, dar unde ? întrebă 
nedumerită soția, tntinzindu-l 
pelerina.

— Sus. la exploatare!
— Vezi ce-i cu llie, du-i șl 

băiatului pelerina și veniți a- 
casă cit mai repede l Nu-mi 
faceți griji...

Gheorghe tși trase tn grabă 
cizmele de cauciuc, îmbrăcă cb 
grijă pelerina și se făcu nevă- 
zut, pierzlndu-se în noapte, bi
ciuit de ploaie și de vint. Pă
rea o nălucă, cu lămpașul care 
arunca o dîră slabă de lumină. 
Nu vedea aproape de loc pe 
unde calcă, drumul era acope
rit peste tot cu apă. Totuși nu* 
putea să se rătăcească. Cunoș-

tea bine locurile pe care ani 
de-a riadul le bătuse cu picio
rul. Fără prea multe greutăți, 
ajunse la podul unde Mraconea 
își varsă apele în Dunăre. Cu 
spaimă constată că pirlul ieși
se mult din albie. „Dacă o fi 
tot așa și mai sus, înseamnă 
c'ă lemnele sint amenințate". 
O porni pe potecă in susul a- 
pei mai mult pe dibuite. De la 
stivele cu lemne, pe care in 
mintea lui aprinsă le vedea 
deja duse de apă, tși aduse a- 
minte cum în urmă cu trei zile 
ti trimisese pe llie, tractorist, 
In sectorul lui, la exploatarea 
Plavișevița, să repare motorul 
unui camion. Gheorghe iși re
veni intrucîtva la gtndul că 
fiul lui împlinise 19 ani și nu 
strică să se oțelească in luptă 
cu natura. „De fapt nici nu-l 
udă, doar in baracamente e ca 
și acasă"... se consolă. Cind a- 
junse la zăgaz, ceasul arăta 
orele 5.

Nu se simțea obosit. Parcă 
nici n-ar fi mers patru ore tn 
șir și incă prin ploaie. Consta
tă că și aici apa crescuse 
mult, ba in partea dreaptă a 
barajului rupsese deja două 
setnduri. Ziua se tngina cu 
noaptea și ploaia aproape în
cetase... Zorile se iviră din- 
tr-odată de după coama mun
telui. Trebuia să ia măsuri ur~ 
gente I Fiecare minut ce tre
cea, punea tn pericol lemnele. 
Oameni nu avea de unde 
lua acum. Pe pod găsi ctteva 
scindări pe care trebuia să le 
pună acolo unde apa făcuse 
spărtura tn baraj.

Astfel, lupta începu.
Avea nevoie de cule, ctteva, 

măcar patru... Ciocanul putea
(Continuare în pag. 3-a)

Excepțională participare 
la Campionatele 

internaționale de atletism 
ale R. P. R.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

La 9 septembrie 
poporul frate 

bulgar
sărbătorește
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Tovarășii Gh. Gheorgliiu-Dej 
și Chivu Stoica în vizită 

la tovarășul dr. Petru Groza
In ziua de 6 septembrie a c. tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, prim 

«ecretar al C.C. al P.M.R. și Chivu Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.R. au făcut o vizită președintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. tovarășului dr. Petru Groza, 
care se află în convalescență la Deva.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica e-au Întreținut cu 
tovarășul dr. Petru Groza, informtadu-1 asupra problemelor curente 
ale activității de stat.

In acest an, la Campionatele 
Internaționale de Atletism ale 
R.P.R, (15-16-17 sept.) se a- 
nunță o participare excepțională.

Pină acum și-au confirmat par
ticiparea atleți și atlete din 19 

țări, printre care Uniunea Sovie
tică (cu echipa olimpică complectă 
de 60 atleți), R.F. Germană (cu 
cele mai bune atlete, printre care 
Ccnta Gastl, recordmana lumii Ia 
80 m. garduri cu 10,6 sec.), R.P. 
Polonă (cu efectivul olimpic com
plect, în frunte cu recordmanii’ 
mondiali Dunska și Sidlo), Franța, 
R.P.F. Iugoslavia, Belgia, Italia, 
Elveția, Austria, Olanda, Norve
gia. R.D. Germană etc.

Federația Americană de atletism 
amator a anunțat că va fi repre
zentată la campionate de Wille 
Williams, recordmanul lumii la 
proba de 100 m. plat cu 10,1 Er
nie Schelton cu 2,11 m. la sări
tura în înălțime și de Ernie Shel
by cu 7,98 m. la săritura in lun
gime.

Trenul aleargă. Gonește și în 
țăcănitul ritmic al roților ne duce 
spre casă. In minte ne mai stă
ruie încă stepa îndepărtată a bo
gatului Cazahstan.

S.ăm la geam și urmărim la
com defilarea nebună a peisaje
lor noastre: păpușoi, pămînt în
tors de plug, negru și reavăn.

Pămînt. Întinderi imense. în
chizi ochii și te vezi din nou pe 
combină. Soare, praf și întinderi 
nesfîrșite de griu. Mergi cu com
bina la nesfirșit, mergi odată cu 
soarele și parcă acolo unde co
boară el se află și capătul lanu
lui. După tine, cuminte și ascul
tătoare, mașina face cursă după 
cursă. Griul e mare, spicul bogat 
și bobul greu. Bancherul se um
ple repede iar palmele șoferului 
au prins bătături mari și dure
roase. Robert, băiatul înalt și fru
mos, cu multă trecere la fete, îi 
face semn cu mina.

— Numai două, numai două 
curse și „gatova".

Buncherul se descarcă, combina 
pleacă mai departe...

...Și trenul aleargă... Buzău. Un 
tovarăș de breaslă vrea o infor
mație.

— Materialul este urgent, la zi. 
Trebuie să-l scriu ta tren. Spu- 
neți-mi cîțiva oameni care s-au 
evidențiat.

Leopa Iordan, șeful delegației 
noastre, ridică din umeri.

— Greu, foarte greu.
insistă,

La Întoarcerea 
de pe pămînturile 

desțelenite

...DIntr-un compartiment 
sună dulce și lin acordurile 
tecului „Ceaica“.

Ceva a tresărit ta noi și 
strîns pentru moment inimile.

ri
cin-

ne-a

I Grupul de tineri romtnl care t 
au participat la stringerea re-1 
coltei de pe pămînturile des-j 
țelenite din Kazahstan, s-a re- f 
intors vineri în țară. I

ITimp de 21 de zile, tinerii ♦ 
romini au muncit cu mult en-1 
tuziasm la stringerea recoltei I 

de pe păminturile sovhozului j 
1 cerealier ,,'Simferopolski" din I

regiunea Kokcetav. «

La sosire, în Gara de Nord, J 
tinerii romini care au luat par- T 
te la stringerea recoltei de pe I 
pămînturile desțelenite au fost ț 

tîntîmpinați de tovarășii Cor-, 
ș nelia Mateescu, secretar al C.C. ♦ 
♦ al U.T.M., Miron Olteanu, șl , 
♦ Alecu Costică, membri ai C.C. i 
. a| U.T.M. precum și de nume- ♦ 
♦ roși tineri din Capitală. J 
♦ (Agerpres) •

•■♦♦-♦-u
iova-— Dar, totuși... 

rășul de breaslă,
— Toți.
— ? I
...Și înir-adevăr, 

posibil să spui că 
tare tovarăș s-a evidențiat, 
muncit peste așteptările tuturor.

— Totuși ?...
— Robert Șeffer cu o combină 

S. 4 a strîns peste 20 de vagoane 
de griu.

— Bun. Și altceva deosebit ?
— S-a îndrăgostit de o fată 

blondă, cu ochi albaștri. O chiamă 
Olga și este studentă la Institu
tul Agronomic din Jitomir.

e aproape 
cutare sau

im-
cu-
S-a

...Noapte. Un foc Imens de ta
bără (focul prieteniei). Două ar- 
monici completează ușor glasul 
dulce al felelor. Și peste stepă 
pînă departe „Ceaica" răsună o- 
dihnitor și profund. Este una din 
multele seri petrecute cu studen
ții din Jitomir — prieteni și to
varăși de muncă. Și în jurul fo
cului, atunci nu s-a cîntat numai 
„Ceaica". S-a bătut mărunt, ptnă 
la nădușeală și sîrba oltenească.

— Și pe combină a mai lucrat 
cineva ? Tovarășul de breaslă e 
nerăbdător.

Primirea de către președintele Consiliului 
de miniștri al R.P.R., Chivu Stoica 

a ministrului Marii Britanii la București 
A. A. Dudley

Vineri 7 septembrie, președintele Stoica a primit în audiență pe 
Consiliului de Miniștri al Repu- ministrul Marii Britanii la Bucu- 
blicii Populare Romine, Chivu rești, A. A. Dudley.

Biblioteca Centrala de Stat a R. 
își începe

Biblioteca Centrală de Stat a 
R.P.R. din Calea Rahovei nr. 4 
(fostul Palat de Justiție) anunță 
începerea parțială a activității 
sale.

In ziua de marți II septembrie 
ora 8, vor începe să funcționeze 
primele săli de lectură în care 
vor fi puse la dispoziția cititori
lor cele mai noi lucrări de știință, 
tehnică, literatură și artă din 
țară și străinătate, precum și di
ferite reviste de specialitate.

Biblioteca primește în mod re-

activitatea
P. R.

din țară, 
periodica 

din țările 
din

gulat toate periodicele 
precum și numeroase 
din Uniunea Sovietică, 

. de democrație populară și 
alte țări.

Sălile de lectură vor fi deschise 
zilnic între orele 8—21, iar du
minica și sărbătorile legale Intre 
orele 8—13.

Intrarea ta sălile de lectură 
se face pe baza permiselor de ci
titori care se eliberează la cerere 
cu începere de lynl 10 septembrie 
orele 8—15.

— Da. Nemeth LadlsTau, In
giner la G.A.S. Catalina, raionul 
Tg. Secuiesc. A lucrat pe o com
bină S. 6, de abia sosită din fa
brică. De altfel, el a și montat-o 
împreună cu Iura-mecanicul. Băr
bat înalt, frumos și tare vesel. Eh, 
ce om e Iura ăsta I Cînd pune 
mina pe un lucru se cunoaște. Și 
joacă volei 1...

— Și altceva interesant ce ați 
mal putea spune ? Lucruri mal 
deosebite, mal frumoase ?

Cei din jur au făcut ochi mart, 
mirați.

— Deosebit? Păi acolo totul 
este deosebit, totul este mal în
semnat, dacă vrei, totul este ex
traordinar. DeosSiit ? In doi ani 
s-a construit un orășel ta mijlo
cul stepei. Case, club, magazine. 
S-au înființat străzi care au pri
mit nume. S-au făcut de către co
pii cuiburi pentru păsări și au 
fost așezate deasupra caselor. 
Deosebit ? In fiecare casă un a- 
parat de radio. Deosebit ? Pentru 
noi da, toate acestea au fost deo
sebite ; "entru ei, însă, totul e fi
resc, foarte firesc. Deosebit, dacă 
vrei, a fost și fiecare zi din 
munca noastră.

In ziua de 23 august, de pe 
aria noastră s-au încărcat In ca
mioane aproape 30 de vagoane 
de griu. Seara, am primit insig
nele de care ați auzit. In vara 
aceasta 20 de mii de hectare au 
fost secerate în 8 zile și 8 nopți. 
Ce aș mai putea să-ți spun „deo
sebit" ? Cînd am plecat din- Kok
cetav, Tighisov Talgat Ahmeto- 
vici, directorul sovhozului nostru, 
avea lacrimi în ochi.

Cînd am plecat...
Și amintirile vin, vin năvalnic.
Gara înțesată de oameni. Ti

neri, bătrtai, copii. Și atîtea 
florii... S-a cîntat, s-a jucat, dar, 
inima o aveam strînsă. Boris Da- 
nilovici, șeful brigăzii noastre, 
roșu la față, vroia să ne explice 
că nu știe ce are, dar crede că 
i-a intrat ceva tn ochi, de aceea 
stat roșii și li șterge attt de des 
cu batista.

— Ce-aș ma! putea aă-ți apun 
deosebit, tovarășe?

Am văzut atît de multe șl am 
învățat atîtea... Dacă ai răbdare, 
uite, Ia caietul acesta. Citește-11 
El Iți va spune zl cu zi, tot ce-am 
făcut

o In cinstea măreței sărbători a eliberării Bulga
riei — 9 Septembrie — poporul frate bulgar a 
lucrat cu sirguință, a obținut victorii importante. 
Și tineretul și-a adus aportul său entuziast, alături 
de Întregul popor.

In semn de cinstire a aniversării eliberării Bul
gariei de sub jugul fascist, s-a terminat acum construcția celui 
mai mare baraj din țară, barajul Stalin, pe care 11 vedeți tn
fotografia noastră. El va da viața la 20.000 hectare pămînt de
pe valea Sofiei. Ceie trei centrale electrice care vor intra tn
funcțiune vor da un nou impuls industrializării Bulgariei de
vest. Toate lucrările, atît cele de la baraj, cit și de la centralele 
electrice, au fost efectuate de tineri.

Alături de întregul popor bulgar, cei 2.000 de tineri care au 
fost în primele rinduri ale luptei pentru obținerea acestei vic
torii, vor avea o bucurie ta plus în ziua de 9 Septembrie.

7Primaorădecurs

p. ISPAS

Să predai cursuri în 
fața unor tineri tn 
vîrstă de 17 ani, stu- 
denți în anul I al unui 
institut de învățămînt 
superior — faptul a- 
cesta implică compli
cații suplimentare ori
cărui cadru didactic.

Nu este vorba nu
mai de noutatea rapor
tului : profesor — stu
dent, cu cortegiul său 
de implicații psihologi
ce ci, mai ales, de în- 
frîngerea lipsei de ex
periență a proaspeților 
studenți, neobișnuiți 
cu un studiu de o fac
tură intelectuală ma
joră — obligatoriu In
tr-un institut de învă-

țămînt superior.
Am asistat de curînd la două 

ore de curs cu studenții anului I 
de la Facultatea de tehnologie 
alimentară a Institutului tehnic 
Galați. Băncile amfiteatrului erau 
pline. Sint mulți studenți in anul 
I la această facultate. Predomină 
fetele.

Cursurile erau predate de to
varășul conferențiar inginer Di- 
mitrie Trăușanu. Primele două 
ore din noul an universitar. Inte-

Sosiți In gara de nord, ute- 
miștii care au participat la 
stringerea recoltelor de pe pă- 
minturile desțelenite ale Ka- 
zahstanulul, au fost tattmpi- 
nați cu dragoste, de activiști, 

prieteni, rude, zia
riști și, bineînțeles, 
de nelipsitul foto
graf.

Termocentrala „Steaua Roșie** 
produce cu întreaga putere

Joi 6 septembrie la ora 21,38, cu aproape o lună Înainte de ter
men a fost pus in paralel cu sistemul energetic cel de al pa
trulea turbogenerator al termocentralei „Steaua Roșie" din Sin- 
georgiu de Pădure, Regiunea Au tonomă Maghiară. Astfel marea 
unitate energetică a început să producă energie electrică cu în
treaga putere prevăzută a fi instalată — 100.000 kw.

Sonda nr. 76 produce in
tens. Datorită unei bune În
trețineri, ea dă o cantitate 
sporită de țiței. Acum, Ia a- 
ceastă sondă se fac ultimele 
pregătiri în vederea începerii 
operației de deparafinare.

In fotografie : membrii bri
găzii condusă de Petre Golea

— a căror depășire 
medie de normă 
este de 6! la sută
— fac ultimele veri
ficări înainte de în
ceperea deparafină-

Gîndește-te bine!
Nu vrem să-ți mai amintim 

viața grea pe care ai dus-o tn 
trecut, la fel ca și ceilalți ti
neri țărani muncitori din Al- 
țina. O știi prea bine. Părinții 
tăi ți-au povestit, desigur, des
pre felul cum munceau zi și 
noapte pe păminturile altora 
pentru o coajă de pline. Tot 
attt de bine știi că, din anul 
1950 de etnd am intrat tn co
lectivă, viața noastră este alta. 
Oameni săraci dar harnici, 
s-au ridicat, privind cu încre
dere in viitor. Ei muncesc pen
tru un trai bun, pentru o viață 
mai fericită.

Te cunoaștem bine. Am trăit 
doar împreună. Erai un băiat 
harnic. In colectivă ai fost 
'întotdeauna un exemplu bun 
pentru noi toți. înainte de a 
pleca tn armată, am văzut tn 
tine un bun prieten și sfătu
itor, capabil de orice muncă, 
fapt pentru care te-am ales 
secretarul organizației de bază 
U.T.M.
de noi 
nești 
Munca
respectat de toți colectiviștii.

A venit timpul să pleci tn 
armată, să-ți faci datoria față 
de patrie. Vorbele tale, care 
sunau ca un angajament, 
ne-au convins că, Intr-adevăr,

din gospodărie. Ajutat 
ai putut să-ți îndepli- 
sarcinile încredințate, 
ta era apreciată. Erai

Scrisoare deschisa tovarășului 
Nicolae I. Tobiaș, membru al gospodăriei 

colective din comuna
_ Alțina, raionul Agnita

te vei strădui să justifici tn- 
crederea ce. fi-am acordat-o.

Cu toate că eram ocupați 
cu munca in colectivă, pentru 
obținerea unor recolte bogate, 
care să ne asigure bunăstarea 
și fericirea, nu te-am uitat. De 
multe ori ne gindeam ta tine 
șl ne întrebam : Oare cum se 
instruiește secretarul organi
zației noastre ? Este fruntaș ? 
Intr-o zi ai venit acasă, tn 
permisie. Eram tare mtndrl 
de tine, căci peste tot auzeam 
numai laude.

Timpul a trecut. Te-ai tutors 
din armată și te-ai încadrat ia
răși tn munca colectivei. In a- 
dunarea generală de alegeri a 
organelor conducătoare U.T.M. 
din primăvara acestui an te-am 
ales, din nou, tn biroul orga
nizației noastre de bază. Mal 
pe urmă ai fost ales secretar. 
Am fost încredințați că, tm- 
preună cu ceilalți membri din 
birou, veți intări munca orga
nizației noastre. Am crezut că, 
la fel ca și înainte, vom avea 
multe de învățat de la tine..,

Ne-am înșelat însă amarnic. 
Am văzut că, pe zi ce trecea, 
veneai tot mai rar la colecti
vă. Ne-am adus aminte, cu 
durere, de angajamentul ce ți 
l-ai luat in adunarea genera
lă. tn care ai fost ales secre
tar, Ai spus că vei face totul 
pentru ca munca in organiza
ție și tn colectivă să meargă 
bine. încetul cu încetul te-ai 
îndepărtat însă de noi. de mun
că noastră. întrebat fiind, înce
peai să ascunzi lipsa de la lu
cru în colectivă și de la viața 
de organizație tn' spatele unor 
pretexte neserioase. In toate 
adunările generale ne arătai 
cum trebuie să fie un utemist, 
ne îndemnai să muncim tn așa 
fel înctt să fim fruntași, ne 
spuneai că, muncind pentru 
întărirea colectivei, vom ajun
ge la bunăstarea noastră per
sonală etc., etc. Dar tu ce faci? 
in loc să muncești alături de 
noi tn gospodărie, te duci să 
muncești la străini. Aceasta 
ne-a făcut să pierdem încrede
rea tn tine, să nu mai credem 
tn vorbele tale. Oare cum să

te urmăm cină tu, secretarul 
organizației de bază U.T.M., 
n-ai in anul acesta nici 50 de 
zile-murtcă, pe cind Ștefan 
Muller are 165, iar alții au și 
ei peste 100 ?

Te-am ajutat de multe ori, 
dar n-ai vrut să înțelegi aju
torul nostru, să fii din nou 
utemistul și prietenul de altă 
dată, care muncea cu dragoste 
alături de noi. Te-am chemat 
tn fața adunării generale 
U.T.M. să ne spui ce ai de 
gînd tn viitor. Ai refuzat să 
vii și ai plecat la tirg, la Me
diaș. Ai plecai in ziua cina 
tinerii care ți-au dat încrederea 
de a-i conduce se adunau pen
tru a-ți deschide fie ochii, pen
tru a-ți lumina drumul vieții 
adevărate I

Ai făcut organizația de ru
șine. Glndește-te bine, tovarășe 
Tobiaș. Adu-ți aminte de unde 
ai plecat. Vino în mijlocul nos
tru, te vom ajuta să fii demn 
de dragostea noastră, ca îm
preună să facem din organi
zația noastră urta fruntașă, ca, 
împreună cu cel vtrstnici, să 
facem să înflorească colectiva 
noastră.

Utemlștli din gospedlrla 
agricolă colectivă 

din Alțina

resul studenților era vizibil, ca 
și emoția de altfel. întrebările 
obișnuite ta asemenea împreju
rări se succedau de la un stu
dent la altul: Cum arată? II 
cunoașteți? E sever tare? între
bări obișnuite, cu iz școlăresc...

Inițial, m-a surprins metoda 
de predare a profesorului. După 
ce a desfășurat un tablou al ma« 
teriei pe care o vor învăța stu
denții in acest an — „Tehnologia 
metalelor" — sugerind viitorilor 
ingineri cîtcva metode de studiu, 
a vorbit două ore liber, fără nici 
o notiță la îndemînă. Dădea 
cifre, consemna nume de între
prinderi, le fixa poziția geogra
fică, opera cu procente — totul 
precis, clar, concis. Revenea asu
pra noțiunilor care oricum vor fl 
reluate în cursul anului, relevîn- 
du-le sensul, funcția, importanța.

O lecție vie, interesantă, de o 
înaltă factură intelectuală, dove, 
dind o categorică stăpînire a 
cunoștințelor.

Forța intelectuală a profesoru
lui nu s-a transmis însă în în
tregime asupra studenților. Fa
miliarizați cu metode de muncă 
„școlărești", atenția acestora s-a 
îndreptat în exclusivitate- spra 
notarea mecanică, „mot â mot", 
a fiecărui cuvînt rostit de profe- 
sar. Ideile n-au mai fost urmă, 
rite în înlănțuirea lor logică. E- 
sențialul și neesențialul ameste
cate de-a valma într-o aglome
rare de date și cifre umpleau pa
gini după pagini. In fața mea, o 
studentă atentă să nu piardă 
nici un cuvint din expunere, a 
notat textual o frază pentru ca 
ulterior s-o șteargă, dîndu-și sea
ma că era o intervenție a profe
sorului adresată unui coleg. 
Faptul poate înveseli tot așa cum 
— pe cel care-i descifrează în
treaga semnificație — îl poata 
întrista. Pe de altă parte, timo
rați de gîndui să nu scape cumva 
vreun cuvînt al profesorului, 
unor studenți nu le-a mai trecut 
prin minte ideea că poate unele 
noțiuni le sint cunoscute încă din 
școala medie. Lipsiți de capaci
tatea de a lega cunoștințele do- 
bindite în anii de școală cu cela 
căpătate în această lecție, ei și-au , 
umplut caietele de notițe cu nu
miri dintre cele mai ciudate.

Răsfoind — de pildă — caietul 
de notițe al studentului Felician 
Leibovici, intîlnești scris în loc 
de G.O.E.L.R.O., o ciudățenie is. 
cată nu dintr-o notare grăbită, 
ci dintr-o „pierdere a memoriei" 
ca rezultat al unei concentrări 
mecanice a atenției într-un sin. 
gur sens. (Căci nu există justi
ficări, nici chiar pentru un stu. 
dent din anul I, ca această no. 
țiune să fie necunoscută).

Predarea unui curs universitar 
pretinde o superioară ținută inte
lectuală de la care profesorul nu 
are dreptul să abdice. El trebuia 
să găsească însă în mijlocul au
ditoriului său o receptivitate 
înaltă, o intensă concentrare a 
capacităților intelectuale. Stă Ia 
puterea — ta primul rînd — a 
proaspeților studenți să se ridica 
ia această treaptă.

I. DELEANU



Herman Stolper

FĂRĂ ofilirePIINEA

»

SUPĂRAREA
♦

Dar Iubesc mai mult ca toate 
(o, natură, nu te tninii) 
răsuflarea dulce, caldă 
și puternică — a pîinil.

Dragă mi-i verdeața crudă, 
dragi tni-s florile firave 
răspindind discreta undă 
a miresmelor suave.

Mai iubesc cum amiroasă 
frunzele îngălbenite 
care mor în parcuri, toamna, 
și-s de ploi și vînt jelite.

Mult mi-e dragă și aroma 
brazilor cu cetini grele 
din pădurile bătrîne 
ale Bucovinei mele. Insă anii trec-nainte 

adumbrindu-ți strălucirea. 
Locul ei îi ia în minte, 
ca un cîntec, amintirea.

Toamnei, toți ii simt gîrbaciul. 
Ce poți face ? Legea firii... 
Vezi, nici sfîntul soare, vraciul, 
nu salvează trandafirii.

Și îmi place izul proaspăt 
al zăpezii-imaculate— 
Eh, arome și miresme 
veșnic mă incintă toate.

Beat de-al tău suris șăgalnic 
și de-a ochilor ispită, 
dinaintea ta, năvalnic 
inima mi-a fost jertfită-

O știu, mocnește-n tine supărarea 
sau poate, cine știe, arde chiar. 
Doar supărarea n-o mășori cu metrul 
nici conștiința n-o pui pe cîntar.

O știu, mocnește-n tine supărarea 
gindind că am trădat porniri frățești. 
O simt din pașii repezi, ce de mine 
ca de-o străină umbră ți-i ferești.

O știu...
dar, supăratule, pricepe 

că ura ta mă va lovi -ndolt 
de-i voi cinta greșelii tale ode, 
de voi privi-o rece, neclintit.

O știu, mocnește-n tine supărarea 
că eu te-am criticat—nu prima oară — 
și nu te-am secondat în dulce cuplu 
ca o a doua, tonică vioară.

O știu, mocnește-n tine supărarea. 
Știu însă și că eu ți-am fost ca frate. 
Și azi mi-ești drag, dar asta, lasă, 
— timpul
în cartea vieții tale să arate.

G1NDURI

Anevoios e un urcuș alpin; 
transpiri, aluneci, sudui nu odată, 
dar cînd ajungi în piscul diamantin 
eroic este suflul ce te-mbată

Eu tinerețea mi-am pierdut-o-n smîrcul 
trecutului, la masa foamei, slută.
Dar astăzi, in grădina înnoirii, 
găsii o viață-ntreagă, ne-ncepută.

LlEl

*

Șl trăind bețla-aceasta 
mă destăinui ție iară: 
astăzi îți iubesc, nevastă, 

sufleteasca ta comoară.

E o dragoste mai tare 
căci de ani a fost călită... 
Prin furtună și prin soare 
doi — c-o singură ursită.

De vreme ce nicicind tu nu-ți arunci 
mai jos de cer privirile năuce 
șl porți un cap lipit de nori, atunci 
cel de pe umeri ce folos ți-aduce ?

Acel ce vede-n greutăți un chin 
și e neputincios a le răpune, 
nu-i vrednic de izvorul cristalin 
al zilelor care urmează, bune.

Dar să nu te temi, iubito, 
pentru ofilirea feții!
Noua dragoste-am găsit-o 
in cenușa frumuseții.

Stil—repertoriu—prezentare Revista revistelor

♦ *

însemnări despre cărți 1
pentru cei mici

Vladimir Colin expunea etndva 
intr-un studiu, considerații inte
resante cu privire la crearea bas
mului nou. Ca o încercare de a 
realiza practic aceasta trebuie 
privită —• credem — cartea sa 
„Poveștile celor trei mincinoși". 
Fără a discuta In amănunt ce e 
tradițional și ce e inovație în a- 
ceste basme — o asemenea ana
liză nu e în intenția noastră — 
vrem pur și simplu să ne spunem 
părerea de cititor adult asupra 
lor.

E îmbucurător că autorul — de
și evident hotărlt să dea basmului 
un pronunțat caracter social — 
nu transformă poveștile sale în- 
tr-o transpunere mecanică, pe 
plan fantastic, a unor fenomene 
din realitate. (Primejdia există șl 
s-a manifestat tn unele cărți pen
tru copii constituind un deserviciu 
atît pentru ideile ilustrate, pe 
care le bagateliza, cit și pentru 
creațiile respective). Așadar, „Po
veștile celor trei mincinoși" — 
din care primele istorioare tind 
oarecum să dezvăluie secretul 
apariției basmelor, vremea care 
cerea „să dai adevărul drept 
minciună" — vorbesc copiilor 
despre relații sociale și realități 
dispărute sau pe cale de dispari
ție precum și despre însușiri mo-

Vezi orașul, strada, casa 
cu iz proaspăt, viu mereu ? 
Pretutindenea rămas-a 
cîntul sufletului meu.

E greu — știi lucrurile-aceste — 
să-fi afli drumul pe păniînt. 
Aflîndu-1. însă, mai greu este 
să nu-l mal părăsești nicicind.

* *

Nu-i nici o artă să iubești — la nuntă. 
Dar, cînd de mult purta-vei albul păr 
să nu îți fie dragostea căruntă — 
aceasta este artă, -ntr-adevăr.

Mult dobîndești luptînd cinstit, pe față. 
Intrece-te cu un prieten deci!
Dar ține totuși seama și învață 
întâi pe tine însuți să te ntreci.

Iți legi cu greu de creanga prezentului tot dorul.
Mai greu te rupi de trunchiul trecutului prin ani.
Ferice-I însă omul ce vede viitorul 
deosebind prieteni de dușmani.

In romtnește de ȘTEFAN IUREȘ

rale nobile care triumfă asupra 
răului sau despre vicii pedepsite 
Niculăiță năzdrăvanul — întru
chipare a forței, a bunului simț 
și a vitejiei poporului — dobin- 
dește izblnda asupra războinicu
lui Om-de-Foc. a hainei Stăpine 
a Apelor, asupra împăratului cel 
lacom și a slugilor lui, ca și „Bă
iatul fără nume" — înrobit de un 
vraci șiret — sau Călin, cel care 
datorită inimii lui bune salvează 
de blestem Cetatea de Aramă și 
aduce nevoiașilor din ținutul său 
bucuria muncii libere Fata din 
„Flacăra inimii" topește cu căl
dura dragostei ei gheața care-i 
ținea ferecat ursitul. Pe cînd Ie
dul de lemn, care s-a tngtmfat 
tntr-atlt Incit s-a înhăitat cu lupul 
împotriva neamului său, piere ca 
și zmeul doritor de faimă, căruia 
i-a venit de hac propria lui fire 
(sfîrșitul poveștii e un avertis
ment împotriva încrederii naive 
tn capacitatea dușmanului crud 
de a-și schimba năravul).

Cele mai interesante ni se par. 
insă, cele trei „povești minci
noase" cu care se deschide cartea 
— tntîmplări fantastice pe care le 
născocesc trei țărani săraci pen
tru ca în felul acesta să-și poată 
spune nepedepsiți părerea despre 
staroste, despre boier și vătaf, ba

Din carnetul artistului plastic
ooooooooooooooooooooooc-#

OCTAV ILIESCU Schijă de portret

chiar despre însuși împăratul. 
Trebuie remarcat că autorul a 
știut să evite monotonia ce s-ar 
fi ivit prin repetarea procedeului 
In cele trei istorioare. Primul ță
ran își bate joc de staroste numai 
pe ocolite, povestind peripeții în 
care se descrie pe sine însuși a- 
juns în nenorocire din pricina lă
comiei (aluzie — pe care oamenii 
din sat o înțeleg — la viciul sta
rostelui). Cel de al doilea îl in
troduce pe staroste tn istorisirea 
sa, arătind că la nunta fiicei ace
stuia a înghițit o suta de plini și 
s-a transformat într-o pline u- 
riașă, care după ce a dărîmat casa 
gazdei i-a ospătat pe toți copiii 
săracilor, iar al treilea țăran e și 
mai îndrăzneț: in povestirea lui 
toate mărimile, de la staroste la 
împărat, poartă pe umeri capete 
de animale.

Prezentarea împăraților In po
veștile lui VI. Colin e o ripostă 
la imaginile tradiționale. împăra
tul, ca simbol al asupririi, e aici 
bineînțeles, categoric negativ. 
Scriitorul a folosit însă cu pri
cepere ironia, ridiculizlnd astfel 
acest personaj tnctt micul cititor 
ti vede pe acești „ctrmuitorl" re
duși la adevărata lor valoare de 
parazlți încoronați, incapabili de 
orice acțiune. (Fără a depăși li
mitele fantasticului, împărații a- 
ceștia sînt înzestrați cu trăsături 
reale, bine prinse). Iată-l, de 
pildă, pe cel din „Niculăiță năz
drăvanul" — „și rău, și prost, și 
lacom, și hoț, da' cumva mai pu
țin decît alți împărați, in schimb, 
ce-i .drept, era și mai fri-

mincinoși">

cos". Iar cel mai „drept" îm
părat, cel din „Meșterii Munte 
lui de Gheață", nu-și poate găsi 
liniștea la gîndul că meșterul care 
i-a zidit un minunat palat nu 
și-a primit răsplata... de a-l vedea 
pe împărat bucurîndu-se de noul 
lăcaș.

Dacă am vorbit — foarte su
mar — despre unele calități și e- 
lemente noi din poveștile lui Vla
dimir Colin (am saluta cu bucu
rie o discuție competentă în lu
mea literară asupra încercărilor 
de inovație tn acest domeniu) nu 
se poate să nu ne oprim și la anu
mite neajunsuri. E vorba de stil, 
de dialog, mai ales. După păre
rea noastră, pentru niște persona
je de basm, eroii sînt prea pro- 
licși și cam livrești uneori, iar al
teori — ce-i drept mai rar — fo
losesc „poante" discutabile de ge
nul „tac din bot" (prelucrare crea
toare de către urs 
„tac din gură"), 
și un amănunt de 
lui cititor i se va 
curios că în lumea 
bului Mărilor, unde se consumă 
„delicatese" ca tăiței de otgon 
fiert și salată de ancore ruginite, 
ursul de fier, și el admirator al 
acestor bunătăți, ttnjește după 
smeuri ca orice banal Moș Mar
tin de pe pămtnt.

In ansamblu, „Poveștile celor 
trei mincinoși" sînt — după păre
rea noastră — un exemplu care 
merită urinat In literatura pentru 
copii.

începind cu rîvnă o activitate 
menită — între altele — să în
lăture inițiativele pe cit de cu
rate pe atît de artistice, ale în
treprinzătorilor particulari de tur
nee de tot felul, care atrăgeau 
protestele vehemente ale publicu
lui, mai ales din provincie, Oficiul 
de spectacole și turnee artistice a 
organizat o primă manifestare de 
muzică distractivă. Tocmai de a- 
oeea „Jurnalul muzical", susținut 
de o orchestră restrînsă sub 
conducerea Iui Edmond Deda, 
ne-a sugerat cîteva probleme pri
vind în general concertele de mu: 
zică ușoară din ultimul timp și 
asupra cărora serviciul de pro
ducție din cadrul Oficiului de 
turnee merită să reflecteze.

„Jurnal muzical" reunește la 
rampă cîntăreți cunoscuți și a- 
preciați, cum ar fi: Dorina Dră- 
ghici, Nicu Stoenescu, Simona 
Cassian, frații Grigoriu, Aida 
Moga etc. Toți aceștia și-au cîș- 
tigat popularitate și prestigiu gra
ție unui stil propriu în interpre
tare. Dorina Drăghici, de pildă, 
nu imită pe cutare sau cutare cîn- 
tăreață celebră, ci, cunoscîndu-și 
posibilitățile și-a format un stil 
original. Cine nu se simte emo
ționat de intonațiile pure, gingașe 
ale glasului Dorinei Drăghici, de 
lirismul proaspăt, de esență popu
lară, pe care-l dăruiește ea melo
diilor de dragoste ?

Am amintit acest lucru pentru 
că există tendința unor interpreți 
— întîlnită și în „Jurnalul mu
zical" — de a neglija crearea 
unui stil propriu în interpretare, 
de a căuta să semene cît mai bine 
cu interpretul x sau y care a lan
sat melodii de succes universal și 
pe care l-a ascultat din înregi
strări. II putem aminti în acest 
sens pe Vili Donea, cîntăreț tî- 
năr, cu mai puțină experiență. 
Ce se întîmplă în asemenea ca
zuri ? E clar că, oricîte strădanii 
s-ar depune, asemănarea nu poa
te fi decît relativă, mai ales cînd 
ai de înfruntat și pronunțarea 
stingace a unei limbi străine. Și 
chiar dacă presupunem că s-ar 
realiza o cît de cîtă asemănare, 
ea nu poate stîrni decît cel mult 
admirație pentru performanță și 
nu emoții artistice. Gică Petrescu 
are un repertoriu bogat de me
lodii franceze, dintre care unele 
au fost lansate de Yves Montand. 
Sezisînd pericolul unei imitații 
fără perspectivă de reușită, dat 
fiind și puternica personalitate a 
celebrului cîntăreț francez, Gică 
Petrescu a introdus în interpreta
rea acestor cîntece nota sa perso-

Pe marginea concertului 
de muzică distractivă 

„Jurnal muzical*

răsese scena după un efort neizbu
tit de a însufleți un repertoriu 
uzat, cîntat într-o manieră răsu
flată.

Nici Simona Cassian nu vă
dește zel pentru înnoirea reperto
riului, cu toate că verva ei re
clamă mereu noi și noi mijloace 
de valorificare. Oricît de iubite 
ar fi unele melodii de muzică 
ușoară este și firesc ca prea dea
sa lor audiere să plictisească la 
un moment dat. Dar chiar și pen
tru cîntăreț, repetarea la nesfîr- 
șit a unei melodii e dăunătoare, 
nu-i poate alimenta elariul, fante
zia creatoare.

Dacă interpreții vocali au de
stule mijloace pentru a-și reîn
noi repertoriul, prezentatorii con
certelor de estradă sînt mai deza
vantajați din acest punct de ve
dere. Problema creării unor pre
zentări de calitate rămîne încă 
deschisă. Or, dacă audierea repe
tată a unor melodii reușite e bine 
primită pînă la un moment dat, 
ajunge să Spui doar a doua oară 
aceeași glumă și trezești protes
tele publicului uneori la scenă des
chisă. In fața unei asemenea greu
tăți s-ău aflat și prezentatorii Nae 
Roman, Bimbo Mărculescu și Ovid 
Teodorescu în „Jurnalul muzical". 
La aceasta se adaugă calitatea 
scăzută, vulgaritățile, lițnbajul 
trivial, de mahala, în care a fost 
făcută cea mai mare parte a pre
zentării. Este cert că rîsetele cî- 
torva dintre miile de spectatori 
prezenți la concert nu pot fi con
fundate cu succesul. Cu excese de 
strîmbături, poante gratuite sau 
lovindu-se reciproc, prezentatorii 
nu mai pot astăzi
nimeni. Repetarea unor texte fo
losite și altă dată nu înseamnă 
tocirea oricărui spirit de discernă- 
mînt. Dacă cupletul „Moțita-Mo- 
țata", de exemplu, prin unele ca
lități, dar mai ales prin actuali-

{„Cartea" — Nr. li

a obișnuitului 
Să mai dăm 
logică : micu- 
părea desigur 
stranie a Sor-

FELICIA DAN

ARTA FEUDALĂ ROMÎNEASCĂ
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nală : un anumit elan, un timbru 
specific al vocii. Nu putem spune 
despre Gică Petrescu că e un 
„mic Yves Montand", în schimb 
îl putem considera un bun inter
pret de muzică ușoară franceză 
de la noi, ceea ce, evident, îl a- 
vantajează.

Găsirea unui repertoriu potri
vit resurselor vocale și tempera
mentale ale cîntărețului poate a- 
juta mult la formarea unei per
sonalități artistice reliefate. Sigur 
că glasului cald, profund, drama
tic, al lui Vili Donea, nu i se po
trivesc în nici un caz melodii ca 
„Bacia-ml piccina", create pentru 
cu totul alte temperamente muzi
cale. Dacă își va studia mai a- 
tent posibilitățile, Vili Donea Va 
găsi piese ce-i servesc mal bine, 
permițîndu-i să-și facă simțită 
personalitatea.

Faptul că problema aceasta e 
mai cuprinzătoare, poate fi dove
dit și cu actorul Ovid Teodorescu, 
obișnuit al concertelor de estradă 
din ultimul timp. Acesta soco
tește, probabil, că doar însușirile 
fizice îi sînt suficiente pentru a 
realiza un comic de calitate și 
face insuficiente sforțări spre a-și 
crea un stil. De la un timp se 
dedică unor exhibiții sonore tn 
genul lui Mircea Crișan, care însă 
îl depășește, tocmai pentru că — 
spre deosebire de Ovid Teodorescu 
— caută neobosit lucruri noi. în 
avantajul personalității sale ar
tistice.

Pentru obișnuițli concertelor de 
estradă — și nu numai pentru 
ei — apare ca un lucru supărător 
și sărăcia repertoriului unora din
tre cîntăreții cunoscuți, care se 
prezintă chiar ani1 de-a rtndul la 
rampă cu aceleași bucăți muzi
cale. De schimbat se schimbă doar 
numele dirijorului orchestrei sub tatea lui, a mai putut plăcea spec- 
bagheta căruia evoluează, sau ti
tulatura concertului. Așa sînt de 
exemplu frații Grigoriu. In „Jur
nal muzical" el prezintă melodii 
pe care le-am ascultat de foarte 
multe ori pînă acum. Dar nu nu
mai atît. Deși formația lor de ter- 
țet permite găsirea unor variate 
forme de interpretare, limbajul 
lor muzical e mult rămas în ur
mă. N-a evoluat substanțial, men- 
ținîndu-se în aceleași forme șa
blon. Chiar cei mai entuziaști ad
miratori ai fraților Grigoriu se 
simt decepționați cînd aceștia pă

amuza pe

tatorilor, de ce a fost necesară 
reeditarea celui intitulat „Nervos" 
în care gratuitatea face casă bu
nă cu situația ridicolă în care 
se pun actorii ?

Oficiul de turnee artistice are 
posibilitatea să dea acestor con
certe caracterul unor spectacole 
elaborate cu seriozitate, evitînd 
impresia de . improvizație lăsată 
atunci cînd se prezintă un fel de 
„pik-nik“-url în care cîntăreții și 
actorii participă fiecare cu ce 
găsește de cuviință.

SUZANA VOINESCU

J Alături de numeroasele ga- 
szete, reviste și publicații pe- 
țriodice de ordin cultural, care
♦ satisfac tn măsură crescindă 
t interesul pentru artă, litera- 
țtură și știință al tineretului, al
♦ tuturor celor ce muncesc, a 
J apărut recent o nouă revistă 
I lunară -— CARTEA — organ
♦ al Ministerului Culturii — Di- 
f recția Difuzării Cărții. Născută 
! din necesitatea dezbaterii pre-
♦ blemelor răspîndirii cărții în 
imase, a transmiterii, experien- 
J (ei librarilor și —
♦ de carte, revista 
j tniîiul ei număr 
ț avea perspective
♦ largi. A apropia♦ 1 difuzărilor

— prin 
— pare a 
încă mai 
de como-

rlle cărților noi pături de citi
tori, a face din fiecare difuzor 
al cărții un entuziast activist 
al muncii culturale . de masă 
— iată o misiune care înno
bilează și pe care redacția re
vistei și-o asumă, pătrunsă de , 
responsabilitățile ce-i revin. O ♦ 

j precizează chiar în „Cuvîntul • 
« înainte" al redacției, care des- .
♦ chide numărul revistei. Dar J
♦ mai ales o pune tn valoare ♦

publicarea tn acest prim nu-* 
măr a unor scurte Și substan- . 
fiule articole scrise de Tudor ș 
Arghezi și Geo Bogza, și pă- * 
trunse de o generoasă dragos-* 
te pentru carte, pentru cuvin-, 
tul tipărit, purtător de tnțetep- ♦ 
ciune și adevăr, r

Mai semnalăm din caprin- ♦ 
sul numărului convorbirea cu J 
poetul Cicerone Theodorescu J 
publicată sub titlul: „Adminis- ♦ 
trație a culturii, nu cultură ad- ’

♦ ministrativă", articolul—„Cîte-1 
, va probleme actuale de anti- ♦
♦ cariat — pe care-l socotim abia ’
♦ un început în tratarea ches- | 
{Hunii cărților vechi, recen- ♦
♦ ziile și notele bibliografice f
♦ de la rubrica „Vitrina cu J 
I cărți" (poate prea puținei
♦ la număr și nu îndeajuns ♦ 
t de consistente) precum și ma-ț 
i terialele care fac cunoscută ex- j
♦ periența unor organe de difu- J 
J zare a cărții. Rubricile „Alb și ș
♦ Negru", „De peste hotare", ♦
♦ „Știați că ?‘‘ etc. se vestesc in- J
T teresante. «

Nu se poate pretinde prba { 
mult de la un singur număr— j 
și încă primul. Totuși e de aș- ♦ 
tepiat ca pe viitor tn revistă i 
să-și găsească locul meritat și I 
discuțiile privind mijloacele J 
cele mai eficăce de răsplndire I 
a cărții (și aci clivtntul celor ce ♦ 
lucrează direct pe acest tărtrn I 
în librării și Centre de difuza-1 
re a Cărții are un mare rot), I 
precum și materiale critice și i 
satirice la adresa birocratis- T 
mului și obtuzității care nu o- j 
dată frînează buna pătrundere î 
a cărților la cititor. I

Intr-un cav Ini, o revistă ♦ 
bine venită, ale cărei numere ț 
viitoare, desigur încă mai t 
substanțiale și mai variate, ♦

♦ vor fi citite cu atenție de prie-1 
I tenii cărții.

♦

i

Fotografiile noastre infă, , 
din obiectele de artă feudală expuse In 
muzeu. In stingă un chivot de argint 
aurit de la minăstirea Tismana datind 
■lin sec. XVH-lea, Iar tn dreapta ferecă- 

tura minuțios lucrată a unei 
evanghelii (al cărei manus
cris e caligrafiat în limba 
slavonă pe pergament) 
tind din anUI 1405

o>
i

Q

in colecția tezaurului
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Neprețuitele comori artistice și istorice 
restituite poporului romîn de către gu
vernul sovietic și expuse de curînd în 
sălile muzeului de artă R.P.R., trezesc 
un mare interes în țara noastră. Operele 
cuprinse în acest tezaur au o importanță 
covîrșitoare pentru cultura poporului 
nostru, ele fiind cele mai autentice măr
turii ale tradițiilor sale artistice nepie
ritoare.

Alături de renumitul tezaur arheologic 
„Cloșca cu puii de aur", de impresio
nanta colecție numismatică, de sutele de 
picturi și desene, bogata colecție de 
obiecte de artă feudală ne dă o imagine 
vie a sufletului poporului nostru, a ci
vilizației Țărilor Romînești în vremi în
depărtate.

Piesele expuse astăzi în Muzeul de 
Artă al R.P.R., pe care le-am considerat 
pierdute în vifornița a două războaie, 
sînt documente prețioase ale vremurilor 
trecute, piese rare, și de o excepțională va
loare artistică și istorică. Obiectele artei 
feudale care dețin un loc principal cu
prind : țesături, icoane, argintării, ma
nuscrise și miniaturi. Multe din acestea 
au ornat interioarele palatelor domnești 
și ale caselor boierești și, în urma da
niilor făcute de domni și boieri, ele au 
devenit zestrea bisericilor și mînăstirilor 
unde s-au păstrat de-a lungul

Cum să nu simți emoție în 
tafului datînd tocmai din 1396 
rica mtnăstirii Cozia fundată 
gărul macedonean Nicodim | Cum să nu

secolelor, 
fața epi- 
din bise- 
de călu-

simți mîndrie în fața manuscriselor din 
segolul XV ale căror slove împodobite 
cu miniaturi dovedesc o cultura și un 
gust artistic deosebit I Țesăturile și bro
deriile : epitafuri, epitrahiruri, văluri de 
tîmplă, poale de icoane, mînecuțe etc. 
datînd din timpul lui Alexandru ce! Bun, 
Ștefan cel Mare, (ca renumitul Epitaf 
de la minăstriea Dobrovăț — 1506), 
Alexandru Lăpușneanu, Radu cel Mare, 
Neagoe Basarab, Constantin Brîncovea- 
nu, Șerban Carttacuzino (Epitaful Șer- 
ban Cantacuzino și familia sa -*■ 1681) 
și altele, sînt opere ce se impun prin 
finețea deosebită a broderiilor, prin stă- 
pînirea tehnicii de care artiștii fac do
vadă. In același timp ele arată fastul 
curților domnești din trecut. Astfel de 
obiecte au avut un important rol în de
corarea interioarelor servind, mulțumită 
mobilității, supleții la transport șl adap
tabilității lor la arhitectură, drept po
doabe ale pereților, pentru diferite mo
bile, ca portiere etc., saU ca decorație 
temporară, ca un auxiliar la sărbătorile 
laice sau religioase. Somptuoase, desti
nate a îneînta ochiul și a emoționa, țe
săturile și broderiile sînt astfel legate 
de ideea de măreție și prosperitate.

Admirabile exemple pot fi date în 
acest ser.s cele două văluri de tîmplă 
de la Mînăstirea Slatina (1561) ; unul 
reprezintă portretele donatorilor, Alexan
dru Lăpușneanu șl soția sa Alexandra, 
celălalt e lucrat cu motive religioase, 
bogat ornamentat, de o rară finețe și

vădind o execuție atît de măiestrită In
cit se situează nu numai printre cele 
mai desăvîrșite piese de acest gen din 
țara noastră, dar poate și de pretutin
deni.

îmbogățiți prin comerț, care începuse 
să ia o mare dezvoltare în secolul din 
care avem aceste opere, domnii romîni 
mențin legături cu Rusia Kieviană, cu 
Serbia, Krakovia, cu marile cetăți din 
Crimeea, cu Kaffa ș.a.m.d. Cele două 
văluri de tîmplă, ca și celelalte obiecte 
decorative ale artei noastre feudale, au 
servit astfel, fără îndoială, la fastul 
curților domnești, demonstrînd viu călă
torilor, solilor și negustorilor străini, 
bogăția (majoritatea obiectelor sînt lu
crate în aur), dar și gustul ales, talentul 
și cultura veche, existente în Țara Romî- 
tlească.

Un cercetător atent și mai obișnuit 
cu tehnica și decorația țesăturilor și 
broderiilor poate observa la acestea mai 
multe stiluri. Cele mai vechi piese sînt 
iegate de arta slavă — bizantină. Am 
putea spune că ele se aseamănă foarte 
mult cu picturile murale din bisericile 
noastre. In afară de bogăția și stră
lucirea obiectelor reprezentate, culoarea 
și linia domină în arta bizantină. Ob
servăm la operele mai vechi, de influență 
bizantină, efecte de suprafață, siluetele 
colorate cernite de linii esențiale și ho- 
tărîte. Obraz, miini, draperii, edificii 
etc. au în broderii, ca și în picturile 
murale, fie contururi sumbre (cel mai 
ades cu negru), fie contururi din perle 
strălucitoare, care transformă persona
jele într-un complex decorativ și con
tribuie considerabil la efectul compo
ziției.

Alături de influențele artei bizantine,

tn țesăturile expuse și în general in 
obiectele artei noastre decoraiive și apli. 
cate. începind cu secolele XVII—XVIII 
se fac simțite și alte influențe ca : le
vantină, orientală, germană și chiar 
italiană.

In unele țesături din acest timp, — 
cu sfinții redăți în picioare, de o mare 
noblețe în ținută, cu atitudini degajate 
și figuri pline de expresie — recunoști 
ușor influențele artei occidentale, venite 
adesea prin Dalmația. Totodată, secolul 
XVII aduce influența capitalei imperiu
lui otoman, de unde veneau principii, 
preter.denții la tron, ce fuseseră reținuți 
și „educați" la Poartă.

Icoanele, numeroase ca număr, ur
mează în general aproape aceeași evo
luție stilistică ca cea a broderiilor și pic
turii murale. Ele sînt mărturii incon
testabile ale talentului pictorilor noștri, 
fie ei anonimi sau cunoscuți ca Zugravul 
Vasile (1723) și alții. Printre icoanele 
care urmează canoanele bisericești se 
găsesc însă și citeva opere în care pic
torul popular a introdus aspecte și oa
meni din vremea sa cum este de exemplu 
icoana „Sf. Ecaterina și eteriștii" de la 
Episcopia Rîmnicul Vflcea (1821), o 
imagine realistă care consemnează eve
nimentele răscoalei din 1821.

Epoca feudală a prilejuit, de asemenea, 
o largă dezvoltare a creației obiectelor 
de argrnt, argint aurit și din alte metale. 
Originea lor este foarte variată. Unele 
sînt comenzi ale domnitorilor romîni sau 
ale boierilor, altele provin din Brașov, 
Sibiu sau Augsburg. în expoziția tezau
rului artistic vedem pocaluri, pahare, ta
lere, anafornițe, potire, candele, cădel
nițe, vase de aghiazmă, cățue, chivoturi

și ferecaturi de cărți, din argint aurit 
sau argint, opere ce constituie un bogat 
și valoros patrimoniu artistic al țării 
noastre. Ele sînt lucrate în tehnici dife
rite, suferind influetițe diverse în funcție 
de atelierul și meșteșugarul ce le-a 
creat. Intîlnim opere ciocănite, cizelate, 
gravate, turnate, și unele, din cele rela
tiv mai recente, cu aplicații de smalțuri 
colorate. Creatorii acestor opere, artiști 
necunoscuți din atelierele mînăstirești 
sau meșteri vestiți ai atelierelor mește
șugărești din orașe, dovedesc o stăpî- 

• nire deplină, a tehnici». Execuția este de 
o rară finețe și gust artistic.

Spiritul decorativ, de înaltă calitate 
artistică, îl întilnim și în miniaturi care, 
prin jocul lor de culori, prin execuția 
atenta și sugestivă, întregesc imaginea 
oferită de obiectele expuse în sălile des
tinate artei feudale de la Muzeul R.P.R. 
Epoca lui Ștefan cel Mare ne-a lăsat 
opere de mare valoare artistică și isto
rică printre care Evanghelia ferecată din 
1602 și manuscrisul din 1512, ale căror 
slove și miniaturi, lucrate pe pergament, 
atrag puternic atenția.

Prezentarea cronologică a acestor 
opere, rigurps științifică, pe care a fă- 

, cut-o într-un timp relativ scurt colec
tivul științific al Muzeului de Artă 
R.P.R., oferă o interesantă desfășurare 
a creației rominești de-a lungul vremu
rilor. Ea dovedește înaltele însușiri ar
tistice ale poporului nostru, puterea lui 
creatoare, oferind totodată un instructiv 
prilej de cunoaștere a trecutului țării 
noastre.

MIRCEA DEAC



Ce ascunde o etichetă î

Ion Coman, secretarul comite
tului U.T.M. de la Schela Mare— 
Cura Ocniței, raionul Tîrgovifte, 
muncește de ctfiva ani de zile 
după cum îl taie capul. Nimeni 
nu-l stingherește. Rareori, la Oca
zii mai mult sau mai puțin fes
tive, primește cite o vizită de la 
raion. Atunci, tovarășul Coman 
vorbește despre „greutățile" sale, 
iar tovarășul de la raion, inva
riabil, ti atrage atenția.

— Se spune că ești cam dur... 
Totul se limitează la aceasta. 

Cu timpul a rămas întipărit în 
mintea lui Coman gtndul că to
varășii de la raion sînt insensi
bili la relatările sale; iar în a 
celor de la raion că tovarășul

— Să taci I Ești o nesimțită I... 
Să nu te iei la colți cu mine... Eu 
sînt secretar U.T.M. I Tu n-ai voie 
să mă tragi la răspundere!

★
Si o ultimă relatare a unui co

respondent ■
...„După alegerile organelor 

U.T.M. din schelă, tovarășul Co
man a afirmat că-i va avea tn ve
dere pe toți cei ce i-au șters nu
mele de pe listă scriind tn loc 
altul". „Ii cunosc 
sc lăuda el — și-i 
toți I"

nou concurs

in-

In

după scris 
voi exclude

*
mai putea 
și altele, pe care 
le-a făcut imediat

pe

ci-adăuga la 
ziarul 
curios- 
U.T.M.

pescăreasca
In curînd — un

al artiștilor amatori
popular

Coman este din fire 
asta bastal

dur și cu

★
Nu există pahar în care să

torni peste măsură și să nu se
verse. Tinerti de la schelă au
răbdat pini într-o zi. Atunci 
Gheorghe Lupu și alții au pus 
mina pe condei și au scris ziaru
lui nostru. Tovarășul Lupu nu 
este portretist, dar etnd picătură 
cu picătură umple paharul nu-i 
greu să-l deșerți. „Priviți, acesta-i 
Ion Coman I Cum tl rabdă orga
nizația?" — aceasta tntreabă ti
nerii din schelă.

★
...Ih cameră nu se 

Ion Coman și Bereș, 
unei organizații de 
schelă.

Vorbește primul:
— N-ai venit la ședința de ieri, 

tovarășe Bereș... Și schimbtnd 
deodată vocea ca și cum și-ar fi 
aduse aminte de ceva :

— Cum stai cu cotizația? la 
să-ți văd carnetul... Ahal Restan- 
țier I Și cu un gest scurt aruncă 
carnetul drept tn fundul unui 
sertar.

— Tovarășe Coman, știi că am 
soția bolnavă... N-am putut veni 
la ședință... Cu cotizația...

— Fără vorbe, tovarășe Bereș. 
Fără Vorbe!... Adunarea generală 
o să hotărască. Deocamdată car
netul rămine la mine...

Cu un gest scurt, Bereș fu 
vitat să părăsească camera.

★
...Zi de muncă voluntară,

schelă, mare fierbere. Tovarășa 
Lucreția Nlțulescu primește vorbă 
prin tovarășul ton Stoichița să 
mobilizeze tinerii. Seara, tl tnitl- 
nește pe tovarășul Coman. E 
foarte fericită de rezultatele ob
ținute.

— Știi... tovarășe secretar...
Coman e însă grăbit. Nici n-o 

privește. Peste ctteva zile tova
rășa Nițulescu află că tovarășul 
Coman e supărat pe ea pentru 
că într-o ședință, cindva, l-a cri
ticat. Acum își explică de ce de 
foarte multă vreme Sarcinile curg 
mereu prin intermediari.

...Și Dumitra Chițimia a avut 
curaj să-l critice:

— Ca membră tn comitet 
dreptul, tovarășe Coman.., 
acesta a fost mai iute:

află decit 
Secretarul 

secție din

> (Urmare din pag. I-a) a ieșit din albie. Ptnă seara, 
pîrtăl ar înghiți tot.

— Fulga, rămli la baraj, în 
timp ce noi vom merge la de
pozitul de lingă pod. Trebuie 
să construim plutei Vom lua 
din depozit un cablu, cizme de 
cauciuc și scindările nece
sare... tn caz că lemnele vor 
fi duse de apă, le vom abate 
din drumul lor la mal.

...Șuieratul viatului se ames
teca cu zgomotul apei și cu 
glasurile ce se ridicau din 

Mîinile lucrauI
fi înlocuit și cu pietre, dar 
cuiele ? De unde să le ia? Se

Invtrti pe pod, se uită la apa 
care creștea... Punctele ce le 
vedea venind pe apă păreau 
lemne. Ele puteau trece prin 
spărtură și nu s-ar mai fi oprit 
ptnă la Dunăre. Cercetă amă
nunțit speteaza podului. Privi
rea i se opri pe un grup de 
cuie care nu erau înfipte adine 
în lemn. Controlă și văzu că 
nu au nici un rost acolo. La 
capătul celălalt al podului găsi 
și două scoabe. Nu-i fu ușor 
să scoată cuiele... Se munci 

'< mai bine de 15 minute. Dire 
,< de stnge ti curgeau în palme, 
>> dar reuși. Acum începu opera- „ . _ ___ ,_____ ,___
? ția cea mai grea. Coborî pe grabă pe ambele maluri. In to-

un stîlp al podului, tn dreptul. 
■> spărturii, care se întindea pe o 
[< lungime de 1 metru. Se fixă 
,\ bine pe o crestătură a stîlpului. 
>> pe care o tmbrățișă. In mina 

stingă ținea setndura, iar co- 
K tul și corpul le folosi ca punc- 
i> te de reazim pentru mențihe- 
? rea echilibrului. încă jumătate 
>< de oră de încordare și toiul se 
>> termină ou bine. 
v Situația răminea însă tot 
i critică... Apa creștea mereu șl

din clipă tn clipă putea să 
rupă întreg barajul. „Ce s-0 fi 
Intimplat cu lemnele ? Ce o fi 
cu Iile?"

In acel moment, de după o 
cotitură se ivi rhai mult aler- 
gîhd tocmai fiul său, îm
preună cu Ilie Fulga, Milan 
lancuiovicl, Nicolae DamșeScu 
și Szabo Ion.

— Ce-t cu voi ? — se răsti
Marta către cei sosiți, pe ale 
căror fețe se întrevedea spaima.

— Tată, ceilalți oameni au 
rămas sus. Cară lemnele, de- 
părtîndu-le de malul apel care

glasurile ce 
etnd in etnd. __  ... _____
grăbite. Cele două echipe, una 
pentru construirea plutelor, iar 
cealaltă pentru întinsul cablu
lui care lega malurile, lucrau 
de zor. Cablul a fost întins și 
legat de doi piloni, bătuți în

tal zece plute străjulau la 
gura podului.

Deodată vocea poștașului, a 
lui Fulga Ilie, răsună puternic: 
„Atenție, barajul a fost rupt I", 
și după aproape un ceas au 
început să apară și lemnele, 
pe care cu pricepere plutașii le 
îndreptau spre mal. Acolo, sti
ve după stive, se înșiruiau... 
Trei zile și trei nopți munca 
n-a încetat. Apo, apa a în
ceput să scadă treptat-trep- 
tat. devenind același fir sub
țire diniotdeauna, cu apa lim
pede și domoală. Lingă pod. 
stivele de lemne, simetric clă
dite, străluceau în bălaia soa
relui, părînd niște case de aur 
fără uși, fără ferestre. Erau 
mai bine de 400 metri cubi 
lemne salvați prin munca și 
dtrzenia unul mănunchi de oa
meni hotărtți.

Liniștea adierilor legăna apa. 
stivele se oglindeau tn ea, apoi 
noaptea se lăsă pe nesimțite fi 
totul încremeni tn tăcere.

Corespondent 
ION ANASTASII)

S-ar 
cestea 
nostru 
cute Comitetului regional 
Ploești.

I-a fost dat însă lui Ion 
să nu fie ajutat nici de data a- 
ceasta. Spre rezolvare, sesizarea 
noastră a fost încredințată in
structorului regional Constantin 
Nedelcu, care, „cercetînd" lucru
rile (cu ochelari de cal) a făcut 
ca ziarului să-i parvină următo
rul răspuns:

„Din discuțiile purtate de către 
tovarășul Constantin Nedelcu, in
structor regional, a reieșit că acu
zațiile aduse tovarășului Ion Co
man nu sînt juste. Tovarășul Co
man este apreciat (sublinierea ne 
aparține) de către tovarășii săi de 
muncă. Este just că-i exigent, tn 
unele cazuri fiind chiar prea 
dur".

Să recapitulăm: un mic satrap 
își face de cap. La raion parvin 
vești alarmante despre el. Se 
trece tn planul de muncă cerce
tarea cazului. Dar lunile trec... La 
telefon se cer din etnd tn etnd 
date și cifre. Trebuiesc complec
tate rubrici. Acțiuni, acțiuni... 
acțiuni... Dar despre el, despre 
Ion Coman ce se știe ? Lucrează 
cam „tare". Uneori bate chiar și 
Cu pumnul in masă. Se știe. Și 
pentru tovarășii de ta raion, ca 
și pentru unii de la regiune, totul 
e clar ; secretarul e bine și defi
nitiv etichetat: e cam „dur". To
tul se rezumă la această etichetă. 
Și, dincolo de ea se ascund toate 
apucăturile unui mic satrap.

Absolviți de un control exigent, 
lăsați de capul lor, astfel de acti
viști ca Ion Coman ajung să 
creadă că nimeni și nimic nu-i 
mai poate zdruncina de pe locul 
lor, că sînt de neMocuit, că fără 
ei munca nu poate merge, că le 
este permis orice. Căzînd din 
greșeală tn greșeală ei se rup de 
organizație, de masa utemiștiior. 
Astfel de activiști, (să fie atenți 
miopii politici care-i tolerează) 
n-au ce căuta in munci de răs
pundere tn U.T.M. I

Coman

Frumoasa noastră Deltă, cu 
neegalata ei bogăție vegetală și 
animala pe care natura i-a dă
ruit-o cu atita generbzi.ate, va 
primi z’tele acestea vizita unei 
expediții originaie. Este vorba de 
pescarii fruntași din întreaga ța
ră care la invitația Asociației 
Generale a Vînătorilor și Pesca
rilor din R.P.R. se vor intîlni în 
număr de 50 în orașul Galați, de 
unde pe bordul unui vapor special 
amenajat vor face o frumoasă ex
cursie de 5 zile în Deltă. Timp 
de 5 zile acești pasionați vînători 
ai apelor vor avea prilejul să cu
noască frumuseți de neasemuit, 
punindu-și totodată la încercare 
iscusința de pescari, prin locurile 
numite pe drept cuvint împără
ția peștilor.

Expediția, prima de acest gen 
organizată în țara noastră, are 
menirea de a recompensa activi
tatea pescarilor fruntași și de a le 
da prilejul să-și împărtășească 
bogata experiență acumulată pe 
malurile numeroaselor ape care 
brăzdează pămîntul patriei 
noastre.

La mila 14, în comuna Crișan, 
vaporul pe bordul căruia se va 
afla expediția de pescari, își va 
arunca pentru prima oară ancora. 
„Expediționarii" se vor întrece în 
iscusință lăsînd să „vorbească" 
undițele și, bineînțeles, momeala...

E. P1TULESCU

Spectatorii care au avut recent 
prilejul să asiste, din fotoliile co
mode ale Teatrului C.C.5., ia fi
nalele concursurilor artiștilor a- 
matori, vor avea satisfacția sa 
asiste, în aceeași sală, la desfă
șurarea finalei concursului cercu
rilor amatoare de teatru și ope
retă ale sindicatelor. Concursul 
va începe la 2S septembrie și se 
va încheia la 6 octombrie.

Spre deosebire de concursurile 
anterioare, de data aceasta va 
participa un număr sporit de 
echipe, Cu Un repertoriu variat și 
bine ales. In acest scop> instruc
torii dramatici au primit încă 
dm timp îndrumări competente 
de la specialiști, in cadrul unor 
cursuri speciale, inițiate de Mi
nisterul Culturii și C.C.S., pre
cum și prin Casele de creație 
populară regionale, Școlile popu
lare de artă șt prin lucrările me
todice editate de minister.

Se constată o creștere a ntve- 
lului acestor formațiuni de artiști șui 
amatori. Așa se explică faptdl ră)

ele au înscris în repertoriul 
piese de valoare, unele

cd 
lor
din tezaurul dramaturgiei clasice 
și nu numai ' scenete tntr-un act, 
care nu sînt scrise întotdeauna 
ia un înalt nivel artistic. Este 
îmbucurător faptul că aproxima
tiv 7V% din repertoriu îl con
stituie piesele originale inspirate 
din actualitate, 
dramatici rOmini 
ale căror lucrări 
tate în concurs, 
Horia Lovinescu, 
doglu, Lucia Demetrius, Nicolae 
Tăutu, Tiberiu Vornic etc. De ase* 
menea figurează piese de A. Kor- 
neiciuk, V. Kataev etc.

Totodată, tn acest an unele 
formații de artiști amatori au 
abordat genul operetei. Așteptăm 
cu îndreptățită nerăbdare și cu
riozitate să vedem reprezentațiile 
artiștilor amatori cu operetele: 
„Crai Nou", „Vînt de libertate**, 
„Silvia**, „Baba Hîrca**, „Vitelu-

‘ bălțat44 (in limba maghia- 
etc. I. MIHUȚ

Dintre autorii 
niat consaerați 
vor fi prescri
se nu,tiară:

Mihail Davi-

Oaspeți dragi
Delegația Comsomolului din 

orașul și regiunea Odesa, cafe 
se îndreaptă spre Bulgaria pen
tru a participa la sărbătorirea 
zilei eliberării, s-a oprit în drum, 
pentru ctteva ore, în orașul Con
stanta. In seara zilei de 6 septem
brie, oaspeții au fost primiți

O duminică la ștrand...
niza printre participant, 
cursuri populare de îttot.

Duminică, amatorii de ștrand 
se vor bucura de o surpriză plă
cută: la ștrandurile Floreasca 
nr. 1 și 2 se organizează o ser
bare populară cu concursul acto
rilor de la Teatrul de Estradă. 
Astfel vom putea vedea pe N. 
Stroe, artist emerit al R.P.R., 
Dan Demetrescu, Zizi Șerban, 
Rolanda Cămin, Jeni Săndulescu, 
Olga Petrescu, Mihai Kingsburg, 
Al. Bojenescu și alții.

Vot evolua echipe artistice de 
amatori fruntașe, premiate 
concursul pe țară. Se vor orga-

ta

căi

con- 
între

ceri voinicești pentru prinderea 
păsărilor de baltă, canotaj, de
monstrații de înot ale sportivilor 
fruntași de la cluburile C.C.A. și 
Dinamo, foc de tabără și o serie 
de surprize.

Două orchestre vor invita la 
dans pe amatori și credem că 
de la aceasta nu va lipsi nimeni. 
Restaurante și bufete diferite 
își vor etala varietatea produse
lor lor culinare.

ai 
ai 

_ __ ____  . ___ ai 
organelor locale de stat și de sute 
de tineri din oraș.

Cu acest prilej, tovarășul Gh. 
Trandafir, secretar al Comitetului 
regional U.T.M. Constanța, a 
adresat oaspeților un fierbinte 
salut. Din partea delegației de 
comsbrtoliști a răspuns Vladimir 
Bogdancik, prim secretar al Co
mitetului regional al Comsomo- 
lului din Odesa.

Seara, la hotelul «1 Mai“ s-a 
organizat o intilnîre prietenească 
în cadrul căreia ansamblul de 
estradă din Constanța și o for
mație artistică a orașului Odesa 
au prezentat un program comun 
de cintece și dansuri.

Pină la miezul nopții, oaspeții 
au petrecut alături de tinerii din 
orașul Constanța clipe de neuitat.

A. CONSTANTINESCU

duros de către reprezentanți 
comitetului regional de partid, 
comitetului regional U.T.M.,

Comuna Prejmer este o comună 
mare, dar și mai mate este Can
titatea de cereale netreierată 
încă. Sîntem la începutul lunii 
septembrie și prejmerenii de-abia 
au treierat recolta de pe 427 hec
tare, adică mai puțin decit jumă
tate. Sînt totuși două lucruri bune 
in comuna Prejmer : primul — 
seceratul culturilor de pe cele 
827 hectare a fost terminat la 15 
august; al doilea — toți oame
nii lucrează cu încordare la ter
minarea cît mai devreme posibil 
a treierișului. Că oamenii mun
cesc cu încordare ne bucură, dar 
nu ne face să cădem în extaz. A- 
preciem munca prejmeienilor, dar 
ne punem Întrebarea ; care e cau
za rămîherii în urmă ?

A plouat ? Nu. De mai bine de 
două săptămîni nu a căzut nici un 
strop, iar mai înainte doar cîteva 
ploi ușoare. De altfel comuna 
Prejmer și-a luat măsuri de apă
rare. Fieoare gospodar și-a cărat 
în curte, ia adăpostul șurii ori 
șoproanelor, toată recolta. " 
pe ici —- pe colo, doi-trei 
podari au aranjat cîte o 
arie.

Nu sînt batoze suficiente? 
Numai S.M.T. Hărman a trimis 
5 batoze.

Pînă acum toate au fost bune. 
Dar de aci începe greul. Sfatul 
popular al comunei Prejmer n-a 
analizat desfășurarea campaniei 
de treieriș. Dacă ar fi pus de pil
dă întrebarea: „ce au făcut ba
tozele între 9 august, — ziua so
sirii lor in comună — și 15 au- 
gust

Doar 
gos- 
mică

Sînt.

ooooooooo»-joooooo©ooooooooc»oceoooooooooooooaooo<sooooooooooooorj

Seninătate, voioșie, bucuria de a trăi — iată ce exprimă fe- $ 
fele acestor trei tinere. In drumul tău, prin tara noastră mi- ? 
nunată, întîlnești des asemenea fete zîmbitoare, optimiste, în- 8 
dragostite de viață. g

Fotograful n-a scăpat prilejul nici de data aceas- # 
ta, și a prins pe peliculă imaginea acestor trei fete 8 
din regiunea Hunedoara, îmbrăcate în frumosul port £ 
național. Foto: DUMITRU F. DUMITRU «o

Ciclu de filme 
pentru părinți

I. ISAIIA

Direcția generală a cinemato
grafiei împreună cu C.C.S., orga
nizează între 17 și 30 septembrie 
a.c. în Capitală și în orașele Con
stanta, Plo-ești, Cluj, Codlea, 
Orașul Stalin, orașul Victoria, 
Tg. Mureș, Iăși, Bicaz, 
Moinești, Arad,

Codlea,

Galați, 
Moinești, Arad, Craiova, Cugir, 
Reșița și Timișoara un ciclu de 
filme pentru părinți.

Vor fi prezentate cu acest pri
lej filmele „Rio Escondido", 
„Neastîmpărații", „încercarea fi
delității", „Poemul pedagogic", 
„Doi prieteni", „Mîine va fi prea 
tîrziu", „Vagabondul", „Examen 
de maturitate", „Conștiința", 
„Mandy" și „Dubla Lotte".

(Agerpres)

gust — cînd s-a începui „oficial** 
în comună campania de treieriș?** 
(întrebarea trebuia ‘pusă însă la 
timpul ei .pentru ca să se poată 
lua măsuri operative), sfatul 
popular ar fi aflat că batozele 
au ciocănit .pe ici pe colo cîte 
ceva. în adele zile, 6 la număr, 
batozele au treierat numai cî- 
teVa mii de kilograme de cereale. 
Pe atunci, deputății sfatului popu
lar nu aveau timp să vadă că ba
tozele stau. Erau ocupați cu alt
ceva. îndrumau pe gospodari să 
care cît mai repede păioaseU în 
șuri. Dar nici mai tîrziu nu s-*au 
„omorît cu firea** din pricina ba
tozelor, care nu lucrau din plin. 
După cît se pare, ei au adoptat 
„principiul**: „noi CU . ale noastre, 
tractoriștii cu ale lor“. Din ne
norocire, însă, cu treburile și 
obiectivele semetiștilor nu s-a 
ocupat mai nimeni. Drept urmare, 
în fiecare zi s-au pierdut nenu
mărate ore de mUrtcă.

Luînd acea măsură preventivă 
d>e a transporta păioasele la gos
podăriile țăranilor, sfatul popular 
al comunei Prejmer a pierdut cu 
totul din vedere .posibilitățile de 
lucru ale batozelor. Și in loc să 
îndrume pe țăranii de pe o uliță 
sau dintr-un cartier să se strîngă 
la o singură arie, sfatul .popular 
a obligat pe batozari să meargă 
din curte în curte, să treiere fie
cărui țăran. De aci — timp pier
dut cu toptanul. Numai batoza 
95 -— mecanic Ion Weber — de 
la 15 la 25 august a pierdut 23 
de ore cu mulatul. Dar nici orele 
de lucru nu au fost folosite din 
plin. Era și firesc. In curtea mică 
a țăranului munca nu se poate 
organiza în bune coridițiu-ni. Din 
această cauză, în ziua de 15 au
gust batoza 95 a treierat la doi 
gospodari, în 16 august la 6 gos-

podari, în 17 august la 3 gospo
dari ș.a.m.d. ■

Acesla este primul „Cu! pe 
care sfatul popular Prejmer nu a 
știut să-l scoată la vreme.

Comuna Prejmer cuprinde, pe 
lingă satul Prejmer, și cîteva că
tune. Deservirea acestor .cătune 
cu batoze a fost peaîru șemetfști, 
ca urmare' a m.isUTiitS' luate de 
sfaiul popular, un nou ’prilej de 
a pierde timpul. La 15 august, 
o batoză ir.soțită d,e delegatul 
Conștaiitln Gli.mbă^anu a fost 
trimisă în cătumși Stuțini. Aci a 
lucrat două zile pentru ifitoVărăși- 
rea din cătun și o zi a treierat prin 
tYei gospodării la țărani. Sfa ul 
popular însă, în loc să lase bato
za să lucreze acolo mai departe, 
a trambalat-o din nou în satul 
Prejmer, unde timp de trei zile 
batoza a treierat pe aria tniovără- 
șirii „7 Noiembrie". In satul 
Prejmer mai erau patru batoze, 
dar, probabil, Comitetul executiv 
a Vrut să vadă cum arată la față 
și cea de. a cincea batoză. Altă 
explicație nu există, de vreme ce 
la capătul celor trei zile batoza a 
luat iarăși drumul Stuplnilor, 
unde a început să măsoare din 
nou drumul, din ogradă in ogra
dă. Fiecare drum din sat In că
tun și invers g costăt pe tracto
riști cîte o zi de muncă. Tramba- 
larea aceasta, în limbajul sfatu
lui popular, s-0 fi cfiemînd pla
nificare. Dar pentru noi este lim
pede : plimbarea batozelor este 
un alt „cui" pe car» sfatul, popu
lar nu a știut săLl scoată la 
vreme.

Mai sînt încă două „cuie". La 
scoaterea lor trebuia, să parti
cipe și SM.T. Hărmah.

Batozele au fbst trimise pe 
cîmp fără a fi bine reparate. Ba
toza 95 s-a defectat, incă în ziua 
de 10 august și de-«tunci,« proba
bil din cauza deselor deplasări, se 
defectează aproape Zilnic. In de
cursul celor 20 de zile de cind se 
află în comuna Prejmer, ea a stat 
defectată aproape 30 de ore. Tim
pul de reparații nu âf fi fbst a- 
tît de lung, dacă tneCâhiCii ar fi 
avut la îndemînă .piese d^ re
zervă. In ziua de 27 august, pen
tru înlocuirea unui rulment, me
canicul a fost nevoit să se depla
seze tocmai la Orașul Stalin, 
după ce mai îtttîi trecuse pe la 
reședința S.M.T. Hărman.

Și, în sfîrșit, ultimul ,,cui“. Trac
toriștii conduși de Ion Rosnauer 
nu prea dau dovadă de conștiin
ciozitate in muncă. Din cauza lor, 
membrii gospodăriei colective „1 
Mai" au pierdut în fiecare zi ore 
prețioase. Colectiviștii veneau la 
ora 6 dimineața, iar tractoriștii 
la șapte și jumătate, opt. Felul • 
în care înțeleg tractorișiii să lu
creze ne arată cum se desfășoară 
munca politică a organizației de 
bază U.T.M. din S.M.T. Hărman.

Acestea sînt cele citeva „cuie" 
pe care sfatul popular al comunei 
Prejmer și alte foruri în drept 
nu le-au văzut la timp, nu au 
știut să Ie scoată. Și cum sta
rea de fapt dovedește că membrii 
comitetului executiv ap uitat un 
anume lucru, ne oferim noi să 
li-1 aducem aminte: o muncă de 
răspundțre este îndeplinită nu 
numai .prin încordare și însufle
țire, ci in primul rind cu cap.

SANbU DOBRE

la

200 de ani de activitate 
a spitalului Sf. Spiridon din Iași

Primul Spital din Moldova — 
spitalul orășenesc de adulți din 
Iași, cunoscut în trecut sub nume
le de spitalul „Sf. Spiridon"— îm
plinește anul acesta 200 de ani 
de neîntreruptă activitate pusă în 
slujba sănătății poporului. Acest 
important eveniment va fi sărbă
torit printr-o serie de manifestări 
care vor avea loc în cursul lunii 
noiembrie. Cu acest prilej va fi

inaugurat un 
didal, care va 
un nou așezămînt de cultură. In 
cadrul muzeului vor fi expuse nu
meroase acte și documehte isto
rice, în bună parte inedite.

Cu prilejul sărbătoririi împli
nirii a 200 de ani de la fondarea 
acestui spital vor fi organizate și 
„Zilele medicale ieșene", în ca-

muzeu istorico-rhe- 
îmbogăți lașul cu

drul cărorâ se vor prezenta nu
meroase comunicări științifice.

La toate aceste manifestări vor 
participa și reprezentanți de sea
mă ai științelor medicale de pes
te hotare, care se vor afla tn tara 
noastră în cursul lunii ' ’
cu prilejul Congresului național 
al științelor medicale 
avea loc la București.

(Agerpres)

noiembrie

carfc va

DIN EXPERIENȚA COMSOMOLULUI

Nu după șabloane
(Despre dezvoltarea inițiativei la activiștii de Comsomol)

Dacă munca cu tineretul ar fî 
întotdeauna legată de fap
te concrete, vii, iar formele 

și metodele de muncă n-ar fi șa
blon, ele ar atrage și ar interesa 
pe tineri și tinere. Aceasta în
seamnă că metodele de muncă cu 
tineretul trebuie înnoite necon
tenit, că trebuie găsite formele 
de muncă cele mai interesante, 
cele rtiai atractive. Fără îndoială, 
de acest lucru trebuie să se ocu
pe fiecare membru al organizației 
de bază comsomoliste, dar, în 
primul rind, această sarcină re
vine organelor conducătoare de 
Comsomol. Numai un om cu ini
țiativă, care privește creator orice 
acțiune, poate fi un adevărat con
ducător al tineretului.

Ce înseamnă să fii cu inițiativă? 
Mai întîi, să privești în mod crea
tor activitatea organizației. Și 
noi avem multi asemenea activiști 
și conducători de Comsomol care 
privesc în acest fel munca de or
ganizație. La comitetele raionale 
de Comsomol din Keilaski, Igneve- 
ski, Haapssaluski și altele din 
republica noastră, seara era întot
deauna o atmosferă lipsită de 
viață. Acum, situația a devenit 
alta de cum a fost pentru că ac
tiviștii de Comsomol au dat do
vadă de inițiativă. In mod just, 
ei au hotărtt Că, comitetul faiO- 
nal de Comsomol nu trebuie să se 
transforme într-un aparat biro
cratic. Acesta e doar un organ de 
conducere a activității tineretului 
nostru și, ca atare, activiștii s-au

V. Kudriakov
secretar al C.C. al Comsomolulul 

din Estonia

străduit să organizeze asemenea 
acțiuni care să le facă cinste. In 
prezent ziarele proaspete care 
vin la fiecare comitet raional nu 
mai sînt aruncate în dulap, ci sînt 
așezate în ordine pe mese pentru 
a fi citite; au fost aduse diferite 
jocuri. S-a instalat apoi o masă 
de ping-pong, un aparat de radio, 
s-au organizat diferite cercuri ale 
tineretului. Tinerii și tinerele au 
primit cu entuziasm aceste ac
țiuni. La comitetul raional de 
Comsomol din Keilaski, de pildă, 
a fost organizat un club original 
al tineretului. Comitetul raional 
de Comsomol a procurat un tele
vizor, un magnetofon, aparate de 
fotografiat, a organizat un cerc 
de croit și cusut, un cerc al foto
grafilor amatori, un ansamblu 
coral feminin. Aici poți nu numai 
să-ți petreci cu folos timpul liber, 
dar să și primești consultații, să 
discuți cu activiștii comitetului 
raional etc.

Nu pretutindeni această Iniția
tivă a fost bine primită. Au fost 
și șceptici, care credeau că nu e 
nimerit oa la comitetul raional de 
Comsomol să fie organizate cercu
ri de amatori. Doar comitetul ra
ional —- spuneau unii — nu « 
Casă de cultură. Dar omul 
cu inițiativă nu se teme să în
frunte vechile obiceiuri. Practica

a arătat că această Inițiativă a- 
duce mult folos tineretului.

Sau un alt exemplu, cu nunțile. 
Odată, directorul uzinei de montat 
vase din Tallin, tov. Kormilițîn, 
a cerut un sfat la C.C. al Comso- 
molului din Estonia : se poate ca 
în cantina uzinei să se organizeze 
o nuntă comsomolistă ? Se căsă
toresc doi comsomoliști — frun
tași în producție, și comitetul de 
Comsomol dorește foarte mult să-i 
ajute pe tineri să sărbătorească 
festiv acest mare eveniment. Fi
rește, noi am susținut propunerea 
lor. Comitetul de Comsomol și 
conducătorii uzinei au ajutat ti
nerilor căsătoriți să-și organizeze 
o seară plăcută. Pilda lor a fost 
urmată și de comsomoliștii de la 
uzina constructoare de mașini din 

• Tallin, precum și de comsomoliștii 
din alte întreprinderi.

Dar iată și un alt exemplu. In 
orașul Tallin există aproape zece 
întreprinderi înrudite prin carac
terul producției. Intr-o zi, activiș
tii de Comsomol de la fabrica 
„Marat" s-au adunat în biroul se
cretarului comitetului de comso
mol, Marta Laar, pentru a discu
ta cum să îmbunătățească pro
cesul producției. La această șe
dință s-a ivit o nouă inițiativă: 
n-ar fi rău să cunoaștem cum e 
organizată munca și în alte între
prinderi, la vecini. Și iată că ti
nerii de la fabrica „Marat" au pro- 
pus să se facă un schimb de ex
periență între întreprinderile în
rudite. Un asemenea schimb de

experiență a avut loe| In afară 
de aceasta, pariicipanții au hotă- 
rft ca a doua zi. Ia Începerea lu
crului, fiecare să împărtășească 
tovarășilor de muncă cele învă
țate. Multe lucruri prețioase și-au 
transmis comsomoliștii unul al
tuia.

Omul cu inițiativă caută cu 
îndrăzneală mereu noi me
tode, luptă împotriva lipsu

rilor, critică vechiul. Perseveren
ța, principialitatea, priceperea de 
a duce pînă la capăt un lucru 
început — aceste calități carac
terizează pe un om cu inițiativă. 
Inițiativele se nasc, de obicei, nu 
în liniștea cabinetelor, ci în mij
locul vieții. Iată de ce Hoi reco
mandăm cu insistență conducă
torului comsomolist, activistului, 
un contact cît mai strîns cu oa
menii, priceperea de a remarca o 
inițiativă bună, venită de la ti
neri, de a o sprijini și dezvolta, 

în ultimul timp, în viața de or
ganizație din republica noastră se 
remarcă o cotitură însemnată spre 
activizarea tuturor verigilor din 
aparatul de Comsomol. In prezent, 
Comitetul Central, comitetele oră
șenești, precum și comitetele raio
nale de Comsomol se străduiesc 
să nu mai întocmească hotărîri 
și directive cu privire la toate 
faptele din viața organizației 
Acum tot mai puține circulare și 
dispoziții se îndreaptă spre se
cretarii organizațiilor de bază. In 
fața comitetelor de Comsomol stă 
sarcina de a învăța pe tineri și 
tinere să lucreze creator, nu după 
șabloane. Și trebuie să subliniem 
din nou că multe depind de con
ducători. Dacă ei studiașă atent 
oamenii și conlucrează cu un ac
tiv priceput, pot călăuzi chibzuit 
eforturile comsomoliștilor spre 
îndeplinirea celor mai importante 
sarcini; în felul acesta viața or

ganizației devine interesantă șt 
variată.

Nu de mult lucra oa secretar 
al comitetului raional de Comso
mol Morski din orașul Tallin, 
Kaliu Funk, un om indiferent, 
care privea cu superficialitate 
munca de organizație. Pe el nu-l 
mișca nimic: nici delăsările îh 
munoa organizațiilor de bază, nici 
neglijențele în evidența comso
moliștilor, nici neplata la timp a 
cotizațiilor, nici nemulțumirile pri
vind condițiile de locuit in că
mine. Lucrurile mergeau din ce 
în ce mai prost. Dar iată că în 
decembrie anul trecut, ca secre
tarial comitetului raional de Com
somol a fost ales Dmitri Bruns. 
Acest tînăr arhitect s-a dovedit a 
fi un priceput conducător al tine
retului: perseverent, energic, el a 
început munca discutînd cu com
somoliștii de rtnd, cu secretarii 
organizațiilor comsomoliste; cu
rînd activiștii au recunoscut în el 
un adevărat conducător. Lor ie 
plăcea interesul profund pe care-1 
manifesta noul secretar pentru 
întreaga viață de organizație, 
chibzuință cu cate el elabora orice 
măsură. încrederea sa în activiști, 
în tineri.

Iată și citeva fapte concrete ale 
tinerilor din raionul Morski. Multe 
organizații de bază comsomoliste 
aveau un număr mic de membri. 
Lucrau interesant, dar mult nu 
poți face cînd într-o organizație 
de bază sînt doar 3-5 comsomo
liști. Comitetul raional a tras în
vățăminte din aceasta și a sfă
tuit cîteva organizații să organi
zeze mai des adunări comune, seri 
culturale, reuniuni tovărășești 
precum și alte acțiuni în care 
să atragă tineretul. In ziua cînd 
s-au înmînat carnetele de comso

molist unor tineri din aceste orga
nizații a fost organizată o adunare 
festivă comună. A fost invitată și 
o orchestră, iar după adunare a 
avut loc un concert. Astfel, a 
început prietenia dintre două or
ganizații de Comsomol. Lucrurile 
au mers mai bine și într-o orga
nizație și în alta. Activul comi
tetului raional a sprijinit cu căl
dură această inițiativă.

O mare atenție acordă activiștii 
comitetului raional de Comsomol 
organizațiilor diiț sectoarele pro
ductive. Mai înainte, rar cînd se 
auzea de inițiative ale organiza
țiilor comsomoliste din raionul 
Morski. Acum, in oraș se bucură 
de o mare popularitate posturile 
comsomoliste de control din 
uzine.

O luptă activă se duce în raion 
pentru un mod de viață, o ținută 
morală. înaltă a tineretului. 
Comitetul raional de Comsomol 
editează gazeta satirică „Pîlesos", 
care satirizează pe huligani și pe 
purtătorii obiceiurilor stfăine mo
ralei Comuniste. Comitetul raio-, 
na! de Comsomol a obținut de a- 
semenea ca clubul să fie rezervat 
două zile pe săptărtiînă acțiunilor 
organizate de tineret.

Intr-un chip nou se pregătesc 
și se desfășoară acum seminariile 
activiștilor, plenarele comitetului 
raional. La ultima plenară, la 
care s-au analizat măsurile pri
vind îmbunătățirea muncii în că
minele tineretului, activiștii au or
ganizat o expoziție de fotografii. 
Au fost expuse fotografii din cele 
mai bune și cele mai neglijente 
cămine. Toți membrii comitetului 
raional au putut să vadă concret 
situația din fiecare cămin și să 
gindească pe loc cum se pot în
lătura lipsurile.

Acțiunile folositoare si atrăgă

toare organizate de comsomoliștii 
raionului au trezit interesul tine
retului pentru Comsomol. Numai 
în primele trei luni ale anului în 
curs în raionul Morski au fost 
primiți în Comsomol peste două 
sute de tineri.

Un rol mare în educarea de 
activiști cu inițiativă îl are 
răspindirea experienței îna

intate, însușirea acestei experien
țe. Noi explicăm activiștilor noș
tri că este greșit să socotim că 
un om cu inițiativă e numai a- 
cela care poate să creeze, să des
copere noul, grație unor însușiri 
speciale. In cazul acesta, un mare 
număr de activiști de Comsomol, 
care lucrează entuziast; cu tra
gere de inimă, ar fi trecuți in rîn- 
dul oamenilor fără inițiativă. A fi 
un om cu inițiativă înseamnă și 
să aplici creator într-o împreju
rare concretă experiența deja a- 
cumulata.

Am restructurat și practica pre
gătirii șf desfășurării seminariilor 
activiștilor. Dacă, mai înainte, de 
regulă. la serhinarii se țineau 
lungi instructaje, acum o mare 
parte din timp e rezervată rapoar- 
telor activiștilor de la locurile de 
mundă. Ei vorbesc despre acțiuni 
interesante. Ce ne-au adus aceste 
modificări? Foarte mult. Activiștii 
vin cu multă plăcere și se pregă
tesc sîrguincios pentru seminar!!. 
Vin cu propuneri prețioase, se 
duC discuții aprinse. Nu de mult, 
Comitetul Cehtral a organizat un 
seminar de patru zile cu secreta
rii organizațiilor de Comsomol 
din școlile medii. Au avut loc 
discuții fructuoase cum să se 
facă viața de organizație mai in
teresantă și mai atrăgătoare. NU 
mai puțin viu și dinamic s-aU 
discutat aceste probleme și la se
minariile activului de Comsofnol 
din instituțiile de învățămint su
perior, din școlile tehnice, colho
zuri. sovhozuri și S.M.T.-uri.

In planul fiecărui seminar noi 
introducem jocuri de masă, cîn- 
tece, dansuri; toate acestea le or

ganizăm sub torma urtei seri ^e 
odihnă pentru participanții la se
minar. Mai organizăm de aseme
nea îHtîlniri cu scriitori, artiști și 
compozitori din repubiică. La se
minariile activiștilor de la safe 
se fac și proiecții de filme docu
mentare agricole.

■ Pentru attivUl de Comsomol 
din orașul Tallin am organi
zat, in Colaborare cil comite
tul orășenesc de Comsomol un 
cabinet al muncii comsomoliste. 
Acest Cabinet are ca sarcină 
să popularizeze cele mai noi și 
mai interesante acțiuni ale corn- 
somollștilor. Acolo se organizea
ză întîlniri ale activului cu con
ducători de întreprinderi, cU acti
viști de partid, se organizează seri 
de întrebări și răspunsuri, întîl
niri cu oameni de seamă, discuta
rea filmelor și spectacolelor noi.

In ultimul timp la noi se dis
cută problema ca în cele mai 
mari întreprinderi, in orâșe și 

raioane, să fie amenajate cluburi 
comsomoliste. De ce să apelăm la 
comitetul sindical ca să ne îm
prumute clubul pentru o oarecare 
acțiune ? Această sarcină nu-i 
deloc ușoară, dar principalul e 
că ea se poate rezolva. Tineretul 
poate să construiască cluburi 
comsomoliste cu forțele sale pro
prii, .prin muncă obștească.

Se pot povesti încă multe des
pre acțiunile și inițiativele tinere
lului din republica noastră, des
pre activizarea cte se observă în 
prezent în Organizațiile de Com
somol. Important e ca aceste ac- 
țiuni să nu se împotmolească, fla
căra care s-a aprins în organiza
țiile noastre comsomoliste nu 
numai că nu trebuie să se stingă, 
dar ea trebuie Să ardă CU o pu« 
tere și mai mare, iar pentru a- 
ceasta e nevoie de oameni cu ini» 
țiativă, de oameni Curajoși.

(Din „Molodoi Komimist" nr. 7).
(text preș curtat)



Opinia publică de pretutindeni 
condamnă interzicerea Partidului 

Comunist din Germania
★ ★

Declarația Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. R.

Decretul Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

cu privire la schimbarea denumirii Premiilor 
Internaționale Stalin în Premii Internaționale Lenin 

„Pentru întărirea păcii între popoare“

persoanele distinse cu 
primesc:
Premiului Internațio-

1. — Ținîndu-se seama de dorința Comitetului 
pentru decernarea Premiilor Internaționale Stalin, 
de a se schimba denumirea Premiilor Internaționale 
Stalin în Premii Internaționale Lenin „"Pentru în-, 
tărirea păcii între popoare".

2. — Să se stabilească că 
Premiul Internațional Lenin

a) Diploma de laureat al 
nai Lenin;

b) Medalia de aur cu efigia Iul V. I. Lenln;
c) Un premiu în bani tn sumă de 100.000 de ru

ble.
3. — Să se extindă paragrafele a) și b) din punc

tul 2 al prezentului Decret și asupra persoanelor 
care au primit Premiul Internațional „Pentru întă
rirea păcii între popoare" în perioada 1950—1955.

4. — Să se stabilească că Premiile Internaționale

Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare" se con
feră anual tn număr de zece de către Comitetul 
pentru decernarea Premiilor Internaționale Lenin.

5. — Procedura propunerii candidaților pentru 
Premiile Internaționale Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare" și condițiile decernării acestor 
premii vor fi elaborate și publicate de către Comi
tetul pentru decernarea Premiilor Internaționale 
Lenin,

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S,

K. VOROȘ1LOV
Secretarul Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.SS.
A. GORKIN

Moscova-Kremlln, 6 septembrie 1956.De la Comitetul Central al P.C.U.S și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S
« Cu privire la premiile Lenin pentru cele mai 

remarcabile lucrări în domeniul științei, tehnicii, 
literaturii și artei

însă, n-au mai fost decernate 
premii Lenin.

Avînd în vedere importanța po
zitivă a Stimulării celor mai re
marcabile lucrări în domeniul 
științei, tehnicii și producției, a 
lucrărilor de literatură și artă, 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au adoptat 
hotărîrea de a se reintroduce pre
miile „Vladimir ■ Ilici Lenin" — 
premii Lenin pentru-cele mai re
marcabile lucrări științifice, de 
arhitectură și construcție, pentru 
invențiile, construcțiile de mașini 
și noile materiale introduse în 
economia națională, pentru per
fecționarea metodelor de produc
ție. Au fost instituite premiile 
Lenin pentru cele mai remarcabile 
lucrări de literatură și artă care 
se .bucură de o largă apreciere 
din partea opiniei publice.

Au fost instituite 50 de premiî 
în valoare de 75.000 de ruble fie
care, și anume;

Pentru lucrări științifice în do* 
meniul științelor fizice, științelor 
mecano-matematice, științelor teh
nice, științelor chimice, științelor 
geologo-geografice, științelor bio
logice, științelor agricole, științe
lor medigale, științelor militare, 
științelor sociale — 12 premii;

Pentru construcții, pentru in
venții, construcții de mașini, noi 
materiale introduse în economia 
națională, pentru perfecționarea 
metodelor de producție în dome
niul construcției de mașini, con
strucției de aparate, metalurgiei, 
prospectării și extracției de mine
reuri utile, chimiei și tehnologiei 
chimice, energeticei, electronicei 
și automatizării, construcțiilor, ar-

MOSCOVA J (Agerpres). — 
TASS transmite: C.C. al P.C.U.S.

Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S^ au examinat problema 
reintroducerii premiilor „Vladimir 
Ilici Lenin" — marele întemeie
tor al stalului sovietic și al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice — pentru cele mai remar
cabile lucrări în domeniul știin
ței și tehnicii și a instituirii pre
miilor Lenin pentru cele mai re
marcabile lucrări de literatură și 
artă care se bucură de o largă 
apreciere din partea opiniei pu
blice. ’

în prezent, cînd poporul sovie
tic, sub conducerea Partidului Co- 
munist al Uniunii Sovietice, a 
construit în linii mari societatea 
socialistă și îndeplinește sarcinile 
trecerii treptate de la socialism 
la comunism, de o importanță 

deosebită este dezvoltarea prin 
toate mijloacele a forțelor de pro
ducție ale societății sovietice, in
troducerea tehnicii noi și, pe a- 
ceastă bază, obținerea unui bel
șug de bunuri materiale și cultu
rale în țara noastră. In rezolva
rea acestor sarcini o importanță 
mereu crescîndă o capătă progre
sii tehnic continuu, dezvoltarea 
șrt<inței și culturii.

încă în anul 1925, în scopul 
stimulării lucrărilor remarcabile 
în domeniul științei și tehnicii, 
agriculturii, medicinei și științe
lor sociale, guvernul sovietic a 
instituit premiile „V. I. Lenin“. 
In anii care au urmat, premiile 
„V. I. Lenin" 8u fost decernate 
unei serii de oameni de știință 
din tara noastră. După anul 1935

tel-e- 
in-

hltecturii, transporturilor și 
comunicațiilor, agriculturii, 
dustriei ușoare și alimentare, 
medicinei — 30 de premii.

Pentru lucrări de înaltă valoare 
artistică în domeniul literaturii, 
artelor plastice, muzicii, precum și 
pentru cele mai remarcabile rea
lizări în domeniul teatrului, cine
matografiei, care se bucură de o 
largă apreciere din partea opiniei 
publice — 8 premii.

Premiile vor fi decernate anual 
de ziua nașterii lui V. I. Lenin.

A fost înființat Comitetul pen
tru decernarea premiilor Lenin în 
domeniul științei și tehnicii de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. și Comitetul pentru de
cernarea premiilor Lenin în do
meniul literaturii și artei de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. în vederea examinării 
lucrărilor propuse spre premiere 
și în vederea decernării premiilor 
pentru cele mai remarcabile din
tre acestea.

Prezentarea lucrărilor spre pre
miere Comitetelor pentru decerna
rea premiilor Lenin se va face de 
către prezidiile academiilor de 
știință, asociațiile științifice și de 
ingineri și tehnicieni, institutele 
de cercetări științifice, institutele 
de învățămînt superior, Prezidiul 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Uniunea Sovietică, colegiile 
Ministerelor U.R.S.S. și ale repu
blicilor unionale, întreprinderi, 
conducerile uniunilor scriitorilor, 
pictorilor, compozitorilor, arhitec- 
ților sovietici, colegiile redacțio
nale ale revistelor, edituri, orga
nizații obștești, oameni ai știin
ței, tehnicii, literaturii și artei.

0 delegație guvernamentală 
a R. D. Germane 
a sosit la Praga

PRAGA 7 (Agerpres). CETEKA 
transmite : La 7 septembrie a so
sit la Praga delegația guverna
mentală a Republicii Democrate 
Germane, în frunte cu primul mi
nistru Otto GrotewohI.

La gara centială, pavoazată cu 
drapelele de stat ale R D. Ger
mane și Cehoslovaciei, delegația a 
fost întîmpinată de V. Siroki, 
primul ministru al Cehoslovaciei, 
A. Novotny, prim secretar al C.C 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, Z. Fierlinger, președin
tele Adunării Naționale, reprezen
tanți ai vieții publice, membri ai 
corpului diplomatic, reprezentanți 
ai oamenilor muncii.

V. Siroki și O. GrotewohI au 
rostit cuvîntări.

-ooo-
Deschiderea Tîrgului 

internațional 
de la Zagreb

BELGRAD 7 (Agerpres). — 
Taniug transmite; La 7 septem
brie in prezenta președintelui Tito 
s-a deschis la Zagreb cel de al 
51-lea Tîrg internațional. Apro
ximativ 1.500 de reprezentanți a 
26 de țări din Europa, Asia, A- 
frica și America au expus apro
ximativ 7.500 de produse.

Tîrgul a iost deschis de Vieces- 
lav Soljerac, președintele Consi
liului popular al orașului Zagreb, 
după care a luat cuvîntul Sveto- 
zar Vukmanovici.

—oOo—

Libanul și Bolivia sprijină 
poziția Egiptului

BEIRUT 7 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor presei libaneze, 
la 5 septembrie, Kamil Șamun, 
președintele Libanului, i-a invitat 
pe ambasadorii S.U.A. și Angliei 
la Beirut, cerîndu-le să dea ex
plicații în legătură cu concentra
rea de trupe anglo franceze în 
partea răsăriteană a Mării Medi- 
terane.

După cum scrie ziarul „Jour", 
Kamil Șamun a declarat celor doi 
ambasadori că Libanul aprobă 
întru totul naționalizarea de către 
Egipt a Companiei Canalului de 
Suez și că toate țările arabe vor 
da ajutor Egiptului în cazul să- 
vîrșirii unei agresiuni 
acestei țări precum și în 
boicotării ei.

După cum scriu ziarele, preșe
dintele a insistat ca problema 
Canalului de Suez să fie rezol
vată pe cale pașnică.

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
După cum se anunță din La Paz 
(Bolivia), Camera Deputatilor din 
Bolivia a adoptat la 5 septembrie 
o rezoluție în care declară că spri
jină Egiptul în legătură cu națio
nalizarea Canalului de Suez.

împotriva
cazul

De ce 3x2 fac uneori 7?

trei

din

Lucrurilt t-au tnttmplat cam 
ața:

Trei tineri s-au prezentat la 
firma englezi „Radio Craft Ltd" 
ca sd primească de lucru. Cel mai 
tn vtrstă dintre ei avea 17 ani, 
cel mai ttnăr — 15. Stăteau tn 
fata unui birou, tn spatele căruia 
se afla un domn grav, ce-i mă
sura cu privirea, puntndu-le tot
odată întrebări, cu intenția de a 
le verifica cunoștințele elemen
tare.

— Cit fac jumătate din 
sferturi 2

Tăcere șl priviri mirate, 
întrebarea e repetată 
Din nou tăcere.
— Cit fac trei ori doi ? 
După citeva minute, unul 

tineri tși ia inima tn dinți:
— Trei ori doi?— Trei ori doi— 

fac- fac— Șapte I
Șapte? Da Vă mirați? Intr-o 

țară cu o străveche cultură, cu o 
civilizație attt de dezvoltată, 
anul de grafie 1956, un ttnăr 
16 ani care a ieșit nu de mult 
pe băncile școlii, răspunde 
3x2=7.

...Toate acestea nu stnt produ
sul imaginației noastre, ci au fost 
descrise tn ziarul englez „Daily 
Express" de către un funcționar 
al amintitei firme, pe nume Pin
horn. Șl tn tncheiere, autorul scri
sorii se tntreba dacă „acesta este 
un exemplu clasic de educație 
modernă". t

Nu știu dacă tn alt număr al 
gazetei i s-a răspuns lui mister 
Pinhorn la tntrebarea sa și ce i 
s-a spus. Realitatea este Insă toc
mai aceea pe care o bănuia autorul 
scrisorii din „Daily Express". Și 
ea este caracteristică nu numai 
pentru Anglia.

Răsfoind ziarele șl revistele oc
cidentale, adesea tnttlnești păre- 
rile unor oameni competent! care

tn 
de 
de 
că

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 8 septembrie 1956

nu-și ascund îngrijorarea față de 
felul cum sînt pregătiți mulți din 
elevi și studenți în țările lor.

...Să aruncăm o privire mal că
tre est de Anglia, In Germania 
occiderftală. Aici e patria nemu
ritorului Heine. Cine nu cunoaște 
minunata legendă a lui „Loreley", 
cine nu și-a simțit inima plină de 
ură împotriva împilatorilor, citind 
„Țesătorii din Silezia", oare care 
tinăr sau tînără n-a lăsat să-i 
picure o lacrimă, citind versurile 
de dragoste ale neîntrecutului li
ric german! Și totuși Heine e ne
cunoscut tinerei generații de inte
lectuali din Germania occiden
tală. Nu de mult, cu pri
lejul împlinirii a o sută de 
ani de la nașterea poetului, postul 
de radio din Bavaria a întreprins 
o anchetă printre elevi și studenți, 
ca să constate ce cunosc ei despre 
Heine. Ei bine, doar un număr 
infim au fost în stare să răspundă 
ceva precis. Imensa majoritate 
nici nu știe cine a fost și cu ce 
s-a ocupat Heine. Unii chiar au 
afirmat că ar fi un cunoscut... 
conducător sindicalist.

Toate aceste lucruri se datoresc 
tocmai sistemului de educație a 
tinerei generații din țările occi
dentului, care cuprinde o rețea 
largă de aplatizare intelectuală, 
începînd cu „comicsurile" și fil
mele în serie ale Holywoodului șl 
sfîrșind cu manualele școlare. 
Este oare tntîmplător faptul că 
— așa cum a arătat o anchetă re
centă întreprinsă de „Institutul 
american al opiniei publice" — 
57 la sută din persoanele 
care și-au dat bacalaureatul și 
20 la sută din posesorii unor li
cențe din țara lui Mark Twain 
și Whytman n-au mai citit de un 
an de zile o carte? Fără îndoială 
că nu. Cine altcineva decît școala 
trebuie să trezească în tinerii in
telectuali setea de știință șl de 
literatură, sentimentul dragostei 
jfiță de carte? După cum o dove
desc afirmațiile unor oameni

Oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă organizați în 
sindicate, au aflat cu indignare 
vestea interzicerii samavolnice a 
activității Partidului Comunist 
din Germania. în adunări și 
mitinguri, în moțiunile adoptate, 
tn scrisorile adresate ziarelor, 
membrii sindicatelor noastre au 
protestat împotriva acestui act 
care încalcă brutal drepturile și 
libertățile democratice ale celor 
ce muncesc.

împreună cu întreaga opinie 
publică democrată de pretutindeni 
oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă consideră inter
zicerea Partidului Comunist din 
Germania drept semnalul unui 
atac pe care reacțiunea vest-ger- 
mană ii îndreaptă împotriva drep
turilor și libertăților democratice, 
pentru a redeschide drumul fas
cismului și aventurilor militare. 
Noi nu putem uita că în anul 
1933, fascismul hitlerist și-a în
ceput printr-un act similar dru
mul spre lichidarea tuturor orga
nizațiilor muncitorești, politice și 
sindicale, drumul spre tirania sîn- 
geroasă și războiul de agresiune.

Poporul nostru nu poate uita 
niilitariștii germani au adus

CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR DIN REPU
BLICA POPULARAROMINA ♦

că

de două orî în acest secol răz
boiul și cotropirea pe pămîntul 
Rominiei.

Oamenii muncii din tara noas
tră își dau seama că spre deose
bire de anul 1933, există astăzi 
forțe capabile să țină în frîu pe 
vrăjmașii poporului muncitor ger
man și ai păcii și libertății tutu
ror popoarelor. Mai mult ca ori- 
c’nd este astăzi necesară unitatea 
de acțiune a clasei muncitoare 
și în primul rînd a celor ce mun
cesc din Germania. Sîntem con
vinși că toate organizațiile clasei 
muncitoare din Germania, printre 
care și sindicatele, vor ști să dea 
o ripostă hotărîtă, vor ști să-și 
strîngă rîndurile șl să pună forța 
unității lor în slujba apărării li
bertății și drepturilor democratice 
amenințate.

Exprimînd această convingere, 
în numele celor 2.600.000 de 
membri ai sindicatelor din Re
publica Populară Romînă, Consi
liul Central al Sindicatelor pro
testează împotriva samavolnicei 
hotărîri a autorităților vest-ger- 
mane și trimite un cald salut to
vărășesc oamenilor muncii din 
Germania.

CE FEL DE LIBERTATE?
Faptul că un tribunal a de

clarat în afara legilor Partidul 
Comunist din Germania occi
dentală, arată că noțiunea de 
„libertate" este în practică cu 
totul ciudat aplicată. Dacă este 
așa, atunci ne punem întreba
rea, pe drept cuvînt, dacă și 
celelalte „libertăți" din Apus
— și mă refer la libertatea de 
cercetare științifică și de ex
primare a rezultatelor obținute
— sînt de aceeași natură.

Interzicerea funcționării Par
tidului Comunist din Germa
nia nu va putea înăbuși cre
dințele și acțiunile progresiste

ale celor care au aderat la i- 
cest partid.

Ca om de știință protestez 
împotriva acestui fel de a in- 
țelege și aplica noțiunea de 
„libertate" în Germania occi
dentală șl cer ca aceasta să 
fie garantată în toate dome
niile de activitate. In conse
cință, cer să fie abrogată ho- 
tîrirea dată de tribunalul de 
la Karlsruhe și să se lase de
plină libertate de funcționare 
Partidului Comunist din Ger
mania.

Profesor EUGEN A. PORA 
membru corespondent 
al Academiei R.P.R.

Comuniștii sînt la posturile lor
DUSSELDORF (Agerpres). — 

Potrivit informațiilor de presă, 
Consiliul de Miniștri din landul 
Baden-Wiirttemberg a hotărît ca 
consilierii comunali și regionali ai 
P.C.G. din această provincie să 
rămină în posturile lor. S a sub
liniat că pentru a putea anula 
aceste mandate este necesară vo
tarea unei legi cu privire la mo
dificarea regulamentului de func
ționare al comunelor. Consiliul de

săminiștri nu intenționează însă 
procedeze la întocmirea unei ase
menea legi.

La rîndul său, Prezidiul Sena
tului din Bremen a decis ca pro
blema mandatelor deputaților co
muniști să fie lăsată la aprecie
rea Tribunalului de stat din Bre
men, deoarece Constituția landu
lui nu permite anularea acestor 
mandate.

Miting de protest la Ostrava
se spune; Sintem solidari cu co
muniștii germani și cu toate for
țele progresiste din Germania și 
ne pronunjăm împreună cu ele 
pentru apărarea democrației și 
păcii. Cerem anularea interzicerii 
Partidului Comunist din Ger
mania.

PRAGA (Agerpres). — Ceteka 
transmite: La 5 septembrie a avut 
loc la Ostrava un mare, miting 
de protest împotriva interzicerii 
Partidului Comunist din Germa
nia. La miting au luat parte mii 
de mineri, met’alurgiști, feroviari.

In rezoluția adoptată la miting

preocupați de această problemă, 
cum ar fi fostul secretar de 
stat adjunct William Benton.\ 
școala occidentală nu o face de^ 
loc sau 9 face într-o măsură mult\ 
prea mică.

lucrul acesta nu se referăp 
numai la cititul literaturii be-(J 
letrtstice. Un om de greutateav 
doctorului Dominick F. Maurillo,b 
care funcționează în calitate de) 
președinte al comitetului pentru) 
acordarea dreptului de a profesa^, 
pe Ungă Consiliul medicilor din 
New York, dădea semnalul de a- fi văzuți numeroși chelneri și șo- 
larmă în privința pregătirii profe- feri cu diploma de profesor în 
sionale a tinerilor săi colegi ae ‘^uzunar- 
breaslă Dr. Maurillo atrăgea aten- "
ția că numărul tinerilor medici 
competenți este atît de mic In 
S.U.A., îneît conducerile spitalelor 
fac apel pentru interni ia școlile 
de medicină din Asia și Europa. 
De ce ? vă veți întreba. Oare șco
lile americane nu pot pregăti spe
cialiști destoinici ?

Răspunsul la această întrebare 
îl găsim la un cunoscut publicist, 
James Reston, al cărui articol 
despre slaba pregătire a elevilor 
de liceu, viitori studenți, a apă
rut în „New York Times'": „53 la 
sută din liceele S.U.A. — arată 
Reston — nu predau fizica și 
doar 50 la sută predau chimia. 
Afară de aceasta o anchetă re
centă arată că 250.000— 400.000 
elevi de liceu americani învață 
matematica și fizica de la profe
sori care nu sînt calificați pentru 
a preda aceste materii". Apoi Re
ston mai subliniază un fapt sem
nificativ : numărul profesorilor de 
științe a scăzut cu 53 la sută tn 
ultimii cinci ani, iar dintre ei, 
jumătate nu-și exercită profe
siunea.

E lesne de înțeles de ce profe
sorii școlilor americane preferă să 
exercite alte profesiuni decît a- 
ceea pe care au studiat-o: astăzi, 
tn S.U.A. meseria lor e una dintre 
cele mai puțin rentabile. Ia
tă de ce in S. U. A. pot

Vasul „Pasteur*. mcarcat cu trupe franceze se îndreaptă 
spre o „destinație necunoscută". Această „destinație necunos- 
cută“ trebuie pusă însă pe seama concentrării de trupe franceze 
în regiunea Mediteranei, cu scopul de a exercita presiuni asupra 
Egiptului in legătură cu naționalizarea Companiei Canalului de 
Suez.

Guvernul S.U.A., care cheltu
iește sume exorbitante pentru fa
bricarea de bombe sau pentru fi
nanțarea serviciilor de spionaj, 
nu găsește fondurile necesare nu 
numai asigurării unui minim ne
cesar de viață cadrelor didactice, 
dar nici construirii celor 203.000 
săli de curs a căror lipsă a fost 
recunoscută de însuși președinte e 
Eisenhower. Numeroși copii sînt 
nevoiți să 
în hangare neîncălzite sau în bi
serici.

Cu nimic 
ția școlilor din Europa apuseană. 
Anglia reduce bugetul alocat pen
tru învățămînt cu 34 milioane de 
lire sterline, lucru care nu mai 
este pe placul nici măcar al unui 
ziar ca „Daily. Herald". „Astfel 
— scrie ziarul — va fi amînată 
încă o dată construirea a 400 de 
școli noi. Clasele vor rămîne su
praaglomerate. Copiii vor con
tinua să sufere Anglia înaintează 
șchiopătînd, . srfrijinindu-se în 
cirje..."

Iar Anglia nu e o excepție. Țări 
pe vremuri renumite prin cultura 
lor, astăzi trec printr-o gravă 
criză a școlii, ce se manifestă atît 
în starea materială a școlii, cît si 
tn pregătirea cadrelor ce ies de 
pe porțile ei, cu diploma de ab
solvent in mină.

In patria lui Voltaire, peste 300 
de mii de copii de vtrstă școlară

învețe în corturi,

nu e mai bună situa-

n-au clase, iar pentru școlile exis
tente se simte nevoia a încă zece 
mii de profesori și învățători.

Pe pămîntul unde a trăit Dante 
și Leonardo da Vinci sînt regiuni 
cu 40—50 la sută din populație 
analfabetă, deoarece școlile sînt 
puține și prost utilate. Un publi
cist italian, Barzini. scria nu de 
mult tn „Corriere della Serra'" 
„...dacă aș fi copil, nu mi-ar plă
cea de loc să merg la o școală 
italiană, deoarece toate școlile 
sînt extrem de murdare, terestrele 
sînt acoperite de un praf secular, 
clasele seamănă cu lăzi de gu
noi"".

...Și acum, în încheiere, să răs
pundem întrebă'ii pe care și-a 
pus-o mister Pinhorn cu privire 
la educația modernă. Firește că 
exemplul adus de dl. Pinhorn este 
nu numai clasic, dar și frecvent 
pentru țările apusu'ui. Lipsa d? 
pregătire a elevilor se datorește 
greutăților materiale în care se 
zbate școala occidentală și sluj- 
torii ei — profesorii, învățătorii 
Iar situația grea a școlii se dato- 
rește la rîndul ei lipsei de atenție 
din partea acelor guverne care 
preferă cheltuielile militare celor 
pentru învățămînt. Vedeți, sînt 
destui oameni suspuși în țări'e oc
cidentale care nu vud în tînăra ge 
nerație decît o sursă de carne de 
tun. La urma wmei — cugetă 
aceștia — ca să mori undeva pe 
front nu e neapărat necesar să 
știi cit fac trei ori doi...

DAN LAZARESCU

GENEVA. — La Geneva a a- 
vut loc ședința ordinară a amba
sadorilor Republicii Populare Chi
neze și Statelor Unite ale Ame- 
ricii. Următoarea ședință a fost 
fixată pentru 20 septembrie.

PARIS. — După cum anunță 
agenția France Presse, în dimi
neața zilei de 7 septembrie, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Franței, Guy Mollet, a sosit în 
Algeria pe bordul unui avion mi
litar.

NICOSIA. — Agențiile de presă 
occidentale anunță că în cadrul 
măsurilor militare întreprinse de 
autoritățile britanice din Cipru, 
în ziua de 6 septembrie au fost 
arestați toți bărbații din satul' 
Kissonerga, situat la opt kilome
tri nord de Paphos. Deținuții ur
mează să fie „anchetați*" de auto
ritățile militare

BELGRAD: 
s-a anunțat în 
urma invitației 
la 12 septembrie va sosi în Iu
goslavia președintele 
care, va vizita 
zile.

CARACI. — 
mite postul de 
seara zilei de 6 
șui Dakka a depus jurămîntul 
noul guvern al Pakistanului de 
est, în frunte cu Ataur Rahman — 
unul din liderii partidului Liga 
populară a Pakistanului de est, 
care se afla în opoziție.

LONDRA. — După cum trans
mite agenția Reuter, Ministerul 
Muncii a comunicat că în cursul 
acestui an numărul șomerilor din 
Anglia a crescut cu 67.000, alin- 
gînd la 13 august a.c. 267.000. In 
comparație cu luna iunie numărul 
șomerilor a crescut cu 28.000.

britanice.
La 7 septembrie 

mod oficial că, în 
președintelui Tito.

Sukarno
tara timp de șase

DuDă cum trans- 
radio Caraci, în 
septembrie în ora-

TEHERAN. — La 5 septembrie 
a sosit la Teheran, Allen Dulles, 
conducătorul Direcției centrale de 
informații a S.U.A.

TAIPE. — După cum anunță 
agenția Associated Press, taifunul 
care s-a abătut asupra insulei 
Taivan a provocat pierderea a nu
meroase vieți omenești și mari 
pagube materiale. într-un comu
nicat al autorităților ciankaișiste 
se arată că taifunul a provocat 
moartea a 27 de persoane; 13 
persoane sînt date dispărute. Alți 
130 de oameni au fost răniți; a- 
proape 3000 de case s-au prăbușit, 
iar 6000 au suferit avarii grave.

Teama de autocritică
De citeva zile cititorii ziaru

lui nostru ne întreabă cu insis
tență cărui fapt se datoresc 
rezultatele slabe obținute, de 
canotorii romîni la campiona
tele europene masculine de: la 
Bled. Oare n-au avut condiții 
bune de pregătire ? Cum s-au 
comportat sportivii ? Ce spun 
antrenorii ?

In dorința de a afla amă
nunte despre comportarea 
sportivilor noștri ne-am adre
sat tovarășului Cornel Flores- 
cu — antrenor de stat pentru 
canotaj — care a însoțit lotul 
canotorilor romîni la Bled.

Spre deziluzia noastră însă, 
tovarășul Florescu a refuzat 
să stea de vorbă pe această 
temă, motivînd că „nu cunoaș
te concluziile'" și că, măi întîi 
este bine ca organul de spe
cialitate* al C.C.F.S, să-și spu
nă părerea în legătură cu par
ticiparea sportivilor romîni la 
campionatele europene de ca
notaj academic. Cu alt? cuvin
te, tov. Florescu găsește că 
este mai cuminte, să tacă, să 
vadă mai întîi ce vor spune 
alții — nu cumva doamne fe
rește să fie el prea autocritic.

Teama antrenorului de stat 
— omul cel mai In măsură să 
cunoască izvoarele insuccesului 
de la Bled — de a da expli
cații, arată situarea sa pe o 
poziție neprincipială. Pentru 
oricine este evident că toc
mai antrenorii sînt factorii care 
se ocupă in permanentă de 
sportivi, cei ce tn ultima ins
tanță determină buna ori sla
ba reprezentare a canotajului 
nostru academic la orice com
petiție sportivă, mai cu sea
mă ctnd e vorba de o aseme- ț 
nea competiție internațională. 
Și este cunoscut că la Bled, 
printre comportările slabe ale 
canotorilor noștri, cea mai 
pregnantă este pierderea ti
tlului european la 4 fără cir- 
maci — cucerit anul trecut.

După părerea noastră, nu ar 
fi greșit dacă s-ar organiza o 
conferință de presă cu care 
prilej șă se explice amănunțit 
căror factori se datorește com
portarea nesatisfăcătoare a 
sportivilor romîni la cea de a 
46-a ediție a campionatelor eu
ropene masculine de canotaj 
academic. Opinia publică do
rește să afle.

MERIDIANE SPORTIVE
La Paris, după o zl 

de odihnă
Iubitorii voleiului din lumea 

întreagă așteaptă cu înfrigurare 
in aceste zile noi vești de la Pa
ris — orașul în care s-a adunat 
toată „floarea" voleiului mondial. 
Comentariile, pronosticurile, ex
ploziile de admirație arătate față 
de cei mai buni, simpatia și .în
găduința cu care parizienii îi o- 
norează pe cei „modești", toate 
acestea denotă caracterul toț mai 
popular al voleiului, simpatia de 
care se bucură el. Ieri, la Paris a 
fost cea de-a doua zi de odihnă 
de la începutul campionatelor 
mondiale. Astăzi însă, voleiba'iștji 
sînt chemați din- nou la starj. 
Formațiile țării noastre vor sus
ține două partide dificile. Echipa 
masculină va întîlni redutabila 
formație a U.R.S.S iar cea femi
nină va întîlni într-un m»ci echi
librat echipa Bulgariei.

Iată acum clasamentul după pa
tru zile de întreceri (în turneul 
final masculin) și cinci zile de 
jocuri (în turneul final feminin).

Masculin: U.R.S.S., R. P. Po
lonă. R. Cehoslovacă — 8 puncte;
R. P.R., R.P. Bulgaria, S.U.A. — 6 
puncte; R.P. Ungară, Franța — 
S puncte; R.P.F. Iugoslavia, R. 
P. Chineză — 4 puncte.

Feminin : R. Cehoslovacă. R.P. 
Bulgaria — 9 puncte; U R.S.S., 
— 8 puncte; R.P.R., R.P. Polo
nă — 7 puncte; R.D. Germană,
S. U.A. — 7 puncte,

Olimpiada de șah
La Moscova continuă o mare 

competiție: Olimpiada de șah. In 
cadrul meciurilor programate în 
turul VI. echipa R.P.R. a întrecut 
reprezentativa Iranului cu scorul 
de 3—1. Soos a cîștigat la Mosta- 
fave, Rădulescu l-a învins pe 
Lofti. Ciocîltea a cedat la Safvat, 
iar Ghițescu a cîștigat la Nav- 
vabe. Iată alte rezultate: U.R.S.S.- 
Bulgaria 2—1 ; R.P. Polonă—Nor
vegia 2—1; Elveția—Porto Rico 
2—0 ; Danemarca—Israel 2—1 ; 
R.P. Mongolă—Scoția I'/s—l'/sî 
Franța—Austria 2—1; R.F. Ger
mană—India 2—0; Columbia — 
Grecia 4—0; R.P. .Ungară—Bel
gia 3'/2—'/î, RD, Germană—Fiii- 
pine 3—1. •

Alte întreceri interne.
• Tn întrecerile din cadrul 

campionatului republican de tir 
continuă să se înregistreze re
zultate remarcabile. Maestrul 
sportului H. Herșcovici (Dina
mo), a cucerit titlul de campion 
la proba de armă liberă calibrul

redus, poziția picioare, cu pers 
îormanța de 381 puncte, cu nu» 
mai 4 puncte inferioară recordu
lui mondial. Tot lui i-a revenit 
și titlul de campion la proba da 
3x40 focuri, armă liberă. El a to
talizat 1.170 puncte, performantă 
de valoare mondială, aflată la 7. 
puncte de recordul lumii.

• Mîine vom asista Ia plecarea 
celor 60 de alergători care vor 
pedala în competiția de lung ki« 
lometraj, devenită tradițională: 
Campionatul de mare fond al 
R.P.R . Vor fi prezenți la start 
C. Dumitrescu — cîștigătorul 
Circuitului R.P.R. în anii 1954 și 
1955, Ion Vasile, Șt. Poreceanu, 
N. Maxim. L. Zanoni, G. Moicea- 
nu și alti cicliști fruntași Com
petiția măsoară 13 etape și însu
mează aproape 2.000 km., dintre 
care numai 190 fără asfalt.

• La bazinul „Dante Gherman" 
din Capitală s-au desfășurat vi
neri primele probe ale campiona
telor republicane de nata(ie pe 
anul 1956. O comportare valo
roasă a avut-o reprezentanta a- 
sociatiei „Progresul", Gabriela 
Mangezius, care în proba de 100 
m. bras senioare a stabilit un 
nou record republican cu timpul 
de l’26”2/10. Un nou record de 
junioare, categoria 1 și II a ob
ținut înotătoarea Maria Both 
(Progresu) — 5'50’’5/10 — la 400 
m. liber.

.. și internaționale
o In sala „Sportcsarnok" din 

Budapesta a început un mare tur
neu international de lupte clasice, 
la care participa sportivi din 
Turcia. R.F.G., R.D.G., R. P. Po
lonă, R.P.R., R. Cehoslovacă, 
Finlanda, Suedia și R. P. Un
gară, In prima seară a con
cursului, luptătorii romini au ob
ținut rezultate meritorii. Astfel, 
Fr. Horvath a obținut calificarea 
la categoria 57 kg., Gh. Dumitru 
l-a învins clar la puncte pe polo
nezul Gondi (cat. 67 kg.), iar 
în limitele categoriei pană V. Po
pescu a fost declarat învingător 
în fata finlandezului Pertti Aho- 
kas.

• De Ia Londra ne vine vestea 
că echipa selecționata de rugby 
a orașului București, a sosit în 
capitala Angliei miercuri seara. 
După cum se știe, rugbiștii ro
mini vor susține trei întîlniri in
ternaționale în Anglia. Acum, ei 
se afla în orașul Leicester, unde 
vor înttlni astăzi în primul joc al 
turneului redutabila echipă Lei
cester Tigers. Interesul pentru a- 
cest joc poate îi lesne apreciat 
dacă ne gîndim că pentru cele 
25.000 locuri ale stadionului, toate 
biletele au fost epuizate.

R. C.

Vizitele delegației 
iugoslave

citorilor din industria metalurgi
că și construcțiilor de mașini.

La Casa de cultură a sindica
telor, membrii delegației au luat 
cunoștință despre bogata activita
te a acestui așezămînt pus la dis
poziția oamenilor muncii veniți la 
odihnă.

Membrii delegației sindicatelor 
iugoslave au vizitat apoi hotelul 
turistic de la cota 1.400 al Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R.P.R. după care s-au înapoiat tn 
Capitală.

sindicate.lor
SINAIA 7 (Agerpres). — Mem

brii delegației sindicatelor iugos
lave, în frunte cu Djuro Salaj, pre
ședintele C.C.S. din R.P.F. iugo
slavia, care seaflă în țara noastră, 
la invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P.R. a conti
nuat să viziteze vineri stațiunea 
climaterică Sinaia.

Oaspeții au fost însoțiți, d,? to
varășii Gh. Apostol, președintele 
Consiliului Central ai Sindicatelor 
din R.P.R. și Martin Covaci, mem
bru al Prezidiului C.C.S. și preșe
dinte al C.C. al Sindicatului mun- (Agerpres)

Conferința prdfesorului doctor 
Mac Donald Critchley

Vineri după amiază, secția de 
știi-nțe medicale a Academiei 
R P.R.’ a organizat o ședință în 
cadrul căreia a conferențiat prof, 
dr. Mac Donald Critchley, profe
sor la Universitatea din Londra, 
membru al Academiei Naționale 
de Medicină din Paris, președin
tele Secției britanice a Ligii in
ternaționale contra epilepsiei.

La această ședință, care a avut 
loc în sala Academiei R.P.R. au 
luat parte academicieni, membri 
corespondenți ai Academiei, profe
sori universitari, medici emeriți și 
alți specialiști din domeniul știin
țelor medicale.

Au asistat E. G. Willan, prim 
secretar și G. B. Chalmers, secre
tar al Legației Marii Britanii la 
București.

Prof. dr. Mac Donald Critchley 
a expus apoi conferința intitujată 
„Sindromul parietal la ambii dex- 
tri și la stîngaci".

Conferința a fost urmărită cu 
deosebit interes.

Exprimînd mulțumiri conferen* 
țiarului, acad. Șt. S. Nicolau a 
subliniat dorința oamenilor știin
ței medicale din R.P.R. de a a- 
vea un schimb de contacte și de 
informații științifice cît mai frec
vent cu savanții din Marea Bri« 
tanie, în scopul progresului Știin
ței și al consolidării prieteniei 
dintre cele două popoare.

In numele Societății Științelor 
Medicale din R.P.R. acad. A. 
Kreindler a înmînat apoi profeso
rului dr. Mac Donald Critchley, 
în aplauzele asistenței, diploma 
de membru de onoare al Societății 
Științelor Medicale din R.P.R.

Prof. dr. Mac Donald Critchley 
a mulțumit pentru înalta distinc
ție acordată și pentru posibilitatea 
ce i s-a oferit de a conferenția î>n 
cadrul Academiei R.P.R.

(Agerpres)
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