
Cine va merge
la Festival?

întotdeauna m-a 
tăplnit sentimentul 
i miner nu poate fi 
ectt un om mai 
eosebit decît cei- 
ilți... înalt, lat tn 
oate, plin de cu- 
ij. Mă gîndeam că 
umai el, uriașul, 
oate învinge adîn- 
il egoist și viclean, 
t-am înșelat.
Gheorghe Burcin 

u este uriaș, ba 
împotrivă, mic de 
■alură, cu ochii a- 
imănători cărbune- 
it. Este fruntaș ves- 
t în sectorul nr. IV 
\ minei Lonea.
Intr-o zi a venit

1 el șeful sectorului.
— Mă tovarășe ; 

•i în primire briga-
2 lui Dobrescu... că 
.erge ca racul.
Burcin a făcut o- 
lii mari.
— Eu? Se vede 
î vă arde de glumă, 
ăi eu, tovarășe șef, 
■am condus tn via- 
t mea o brigadă, 
i-apoi Dobrescu- 
2d este mai bă- 
în... o să se su- 
îre.
Șeful nu s-a lăsat.
— Bine, n-ai con- 
is o brigadă, mă 
)g, dar ai condus 
i schimbi Crezi că 
ita-i glumă? Hai 
să modestia. E vor- 
i doar de cărbune I 
Burcin n-a mai 

<ut ce spune. Câr
mele este viața sa, 
■e impresia că 
ră el n-ar putea 
ețul nici măcar o 
ipită.
Au trecut lunile 
i amintiri, bucurii 

uneori cu neca-

zur?. O veste a fă
cut înconjurul secto
rului : băieții lui 
Burcin își iau anga
jamente în cinstea 
Festivalului de la 
Moscova I

— Cit? — între
bau curioșii.

— 1^00 tone In 
plus.

Un ortac a zim
ți 
a

bit pe furiș și 
prins să fluiere 
pagubă.

Burcin a zîmbit 
el pe furiș. Știa 
ce știa.

Din ziua aceea, 
brigada lui Burcin 
n-a mai dus lipsă

Carnet
de

întrecere

el

de material lemnos 
și nici de vagoneți. 
Și le-au asigurat 
prin insistențe. U- 
tilajele au început 
să fie și ele folosite 
mai din plin, llin- 
covici și Andriaș au 
început să țină so
coteala plusurilor.

Martie a venit cu 
puțin 
multe 
tone 
plus

Cu 
tot mai mulți mineri 
tși pun întrebarea: 
Cine va clștiga 
„steagul roșu** ? Bri
gada lui Burcin ?

Dar ce vă spun 
eu, cînd nu știți 
cum a fost cu stea
gul. Vestea a adus-o 
primul secretar al

soare și cu 
roade. 1215 
cărbune în

cit trec zilele.

Comitetului regional 
U.T.M. - Hunedoara, 
simplu, laconic.

— Cea mai bună 
brigadă va primi 
steagul roșu de frun
tașă decernat de C.C. 
al U.T.M., '
mă... va 
Moscova, 
val.

Ortacii 
cin s-au 
fără cuvinte, 
acum nu stau rău... 
au aproape . 3000 
tone cărbune pes
te plan. Un fe
roviar ar traduce 
acest succes așa: 
300 vagoane a cite 
10 tone cărbune fie
care.

Întrebarea conti
nuă să fluture pe 
buzele minerilor# Sint 
multe brigăzi bune 
în Vale. Cine va 
merge la Festivalul 
de la 
gada 
Sau... 
știe... 
multe

și pe ur- 
pleca la 
la Festi-

lui Bur- 
tnțeles 

Pină

Moscova ? Bri- 
lui Burcin ? 
De, nu se 

Timpul aduce 
surprize.

GH. TAUTAN
P. S. Datorită de

pășirii planului de 
producție și a anga
jamentului luat și în 
urma aplicării siste
mului de salarizare 
îmbunătățit. astăzi 
cînd apare acest arti
col, pe statul de sa
larii al ipembrilor 
brigăzii minerului 

■Gheorghe Burcin stă 
scrisă suma ce revine 
fiecăruia: minerul
2654 lei, ajutorul de 
miner, 2293 lei iar 
vagonetarul, 1960 
lei.

Vizita tovarășului dr. Petru Groza 
la Arhivele Statului din Capitală

Marți dimineafă. tovarășul dr. 
etru Groza, președintele Piezi- 
ului Marii Adunări Naționale a 
cut o vizită la Muzeul perma- 
:nt al Arhivelor Statului din 
apitală, inaugurat recent in ca
ul manifestărilor care au loc 

■ prilejul aniversării a 125 de

ani de la înființarea Arhivelor 
Statului din Rominia.

Tovarășul dr. Petru Groza s a 
interesat îndeaproape despre va
loroasele documente expuse, in- 
treținindu-se îndelung cu specia
liștii Arhivelor Statului.

(Agerpres)
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La istoria scurtă a activității A- 
sociației studenților din Institutul 
agronomic „N. Bălcescu” din Bucu
rești s-a adăugat ieri o nouă ini
țiativă — o consfătuire cu tema 
„Cum să folosim practica și va
canța de vară".

Interesul pentru dezbaterea pro
blemei îl dovedesc nu numai su
tele de studenți care au făcut să 
devină neîncăpător marele amfi
teatru al institutului, ci și oaspeții 
care au cinstit cu prezența lor a-
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Căminul de copii al Combinatului chimic .1. V. Stalin" din ora
lul Victoria.

In foto: Și florilor le trebuie apă la timp ; micuța grădinăreasă 
Sanda Arsene udă florile de la coiful verde.

însă spre arhitectură ; Alexandri
na Ivan se va înscrie la faculta
tea de chimie industrială. Carmen 
Alexandru s-a hoțărît de mult pen
tru medicină ; Ana Vasilica va da 
examen la Facultatea de științe 
juridice...

Ar deveni monoton să consem 
aci numele celor 34 de eleve ale 
clasei a X-a A și cele 34 de răs
punsuri ale lor. Un bilanț la sfîr- 
șitul discuției a dovedit însă că, 
din 34 de eleve doar 6-7 s-au ho- 
tărît pentru I.S.E.P., filologie, bio
logie, istorie sau fizico-matema- 
tici. Restul și-au aks politehnica,

Interviu colectiv
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Adunarea sfudenfilor 
din Institutul agronomic 

„N. Bălcescu"

dunarea : acad. prof. dr. Gh. Io- 
nescu Sisești, ing. Eugen Alexe, 
locțiitor al ministrului Agriculturii 
și Silviculturii, prof. Nicolae Zam- 
firescu, rectorul institutului, prof. 
Pavel Chirtoacă, decanul Facultății 
de economie agrară, precum și 
cadrele didactice.

Chemare către studenții agronomi : 
din toate centrele universitare : 
din Republica Populară Romînă i
însuflețiți de dorința sinceră de a aduce contribuția noastră 

tinerească la opera de construire a agriculturii socialiste, operă 
pe care poporul o înfăptuiește sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn, folosind posibilitățile deosebite oferite în acest 
sens de perioada practicii de vară și lunile de vacanță, noi, 
studenții Institutului agronomic „N. Bălcescu" din București 
chemăm pe studenții agronomi din toate centrele universitare ale 
R.P.R.:

— Să depunem toate eforturile pentru ca practica în produc
ție și zilele petrecute in mijlocul țărănimii muncitoare să fie 
folosite nu numai în scopul aprofundării cunoștințelor noastre 
de specialitate, ci totodată pentru a ne alătura muncii politice 
și culturale de masă desfășurate de partid în vederea coopera
tivizării agriculturii noastre, așezării ei pe baze sociale și teh
nice înaintate. _

— Să folosim în acest scop toate mijloacele de propagare a 
agrotehnicii și zootehniei înaintate în rîndul țărănimii.

— Să contribuim la munca de convingere a oamenilor muncii

♦

♦
♦

♦

♦

♦
f
♦

de la sate în mijlocul cărora ne vom afla, de superioritatea gos- ț 
podăriilor agricole socialiste, să-i antrenăm pe drumul acesteia. ♦

— Să participăm activ la desfășurarea activității culturale, ♦ 
artistice și sportive din satele noastre, contribuind astfel la 
culturalizarea satelor. I
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culturalizarea satelor.
— Sa ne încadrăm activ în întreaga muncă desfășurată de 

organizațiile U.T.M. de la sate să participăm la acțiunile 
tineretului.

Posibilitățile și metodele care ne stau la dispoziție sînt în 
acest sens nenumărate. în discuții colective și individuale cu 
țăranii. în conferințe, lecturi colective etc., să folosim larg 
rezultatele bune obținute de unitățile socialiste din raionul res
pectiv, exemple concrete din aplicarea agrotehnicii înaintate.

Să nu uităm că orice ajutor dat de noi căminelor culturale 
sătești, orice acțiune de propagandă agricolă organizată, ca și 
felul nostru de a ne purta, pot contribui activ la îndeplinirea 
sarcinii pe care ne-o asumăm.

Deplin încredințați că această chemare va găsi un larg ecou ♦ 
in rindurile tuturor studenților din institutele de Invățămînt 
agronomic din țară, ne exprimăm hotărîrea de a duce la înde
plinire cu entuziasm, dragoste și perseverență toate aceste an
gajamente, convinși că astfel ne îndeplinim o mare datorie de 
studenți și cetățeni ai patriei noastre socialiste.

»♦ ♦ ♦ ♦ ♦ > ♦ ♦
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Perioada practicii în producție 
este dedicată consolidării cunoștin
țelor teoretice acumulate la cursuri, 
iar vacanța este închinată odihnei. 
Sînt lucruri stabilite de mult. To
tuși, consiliul Asociației studenți
lor din Institutul agronomic cu a- 
jutorul organizației U.T.M. și sub 
conducerea organizației de partid 
s-a gîndit că practica și vacanța 
pot fi folosite cu un dublu scop. 
Pe lîngă cele mai sus arătate, în 
timpul practicii și vacanței de vară 
studenții pot duce o activitate po
litică, socială ,obștească, o activi
tate care nu stînjenește de loc nici 
desfășurarea practicii și nici odihna. 
Dimpotrivă, complectează pregăti
rea studenților, îi ajută să se for
meze, să cunoască munca și oa
menii cu care vor lucra după ter
minarea facultății, să se apropie de 
ei. Inițiativa a fost viu susținută.

„Țăranul nostru are o psihologie 
conservatoare, spunea acad. Iones. 
cu Sisești în adunare. EI știe ce a 
apucat să învețe de la părinți, bu
nici și străbunici și se adaptează 
foarte greu noului. Dar se adap
tează dacă este convins că ceea ce 
face îi folosește pentru a trăi mai 
bine. Or, tocmai acest lucru trebuie 
să-l facem noi cei care lucrăm în 
domeniul agriculturii și voi care vă 
pregătiți să deveniți ingineri agro
nomi. La practică, în vacanță, a- 
veți posibilitatea prin discuții cu 
țăranii, prin demonstrații practice 
să-i convingeți de superioritatea a- 
griculturii socialiste, de rezultatele 
care se obțin prin folosirea meto
delor agrotehnice înaintate".

Studenții s-au declarat de acord 
cu discuțiile purtate, unii prin cu
vîntul exprimat în adunare, alții 
prin aplauze. Aprobarea unanimă 
a chemării adresată tuturor stu
denților Institutelor agronomice din 
țară pentru a ajuta țărănimii mun
citoare să obțină recolte bogate, 
este o ddvadă că studenții Insti
tutului agronomic „N. Bălcescu” 
sînt hotărîți să folosească din plin 
practica în producție și vacanța de 
vară.

Lg uzinele „Mao Țze-dun 

a sosit din U.R.S.S. un strung 

„Carussel" cu diametru de 

3200 mm. EI a fost montat șl 

în prezent 1 se fac probe.

MA| FRUMOS

Nu e zi ca pe strada Victo
riei, strada „Mare** cum o mai 
numesc piteștenii, să nu Inttl- 
nești un număr apreciabil de 
persoane, fiecare cu cite un co- 
șuleț de semințe de dovleac, a- 
costtndu-i pe trecători și indent- 
nindu-i:

— la mezelicu, domle I
— Semințe prăjite I
— Aromatele 1...
Clienții iau semințele și încep 
le sparge Intre dinți întocmaia r

ca păsările. înghit miezul, iar 
cojile le scuipă „artistic** cind 
intr-o parte cînd tn alta a stră
zii.

Spre seară, trotuarele străzii, 
mai ales tn fața cinematografe
lor, sint ninse de coji de 
mințe.

N-aș vrea să neg că pentru 
frumusețarea orașului se fac 
tuși destule strădanii: rea mena
jarea unor localuri publice, ma
gazine, construcția unei case de 
cultură pentru tineret, a unui ci
nematograf. Organizațiile U.T.M. 
și de pionieri și-au adus aportul 
lor la curățirea, în parte, a celor 
două parcuri. S-au făcut totodată 
și plantări de arbori ornamentali 
intr-unui din parcurile de la 
marginea orașului.

Totuși, Piteștiul are largi po
sibilități pentru a deveni mult 
mai frumos. Acum, de pildă, nu
meroase străzi chiar centrale, 
fără a mai vorbi de cele perife
rice, sînt murdare, neîngrijite, cu 
gropi și trotuare ne pietruite

se-

In
to-

(strada Mai1* una din arte
rele principale ale orașului de 
exemplu). Aici, anul trecut au 
început lucrările pentru pavarea 
trotuarelor. S-a făcut ce s-a fă
cut și lucrările au rămas baltă, 
flaltă sint lucrările iar cind plouă 
bălțile se fac și pe trotuoare și 
pe stradă. Tot pe „/ Mai1* tntil- 
nești mormane de moloz, de pă
mint. Arbori ornamentali sînt 
numai cițiva, deși s-ar mai pu
tea planta încă mult dind astfel 
străzii un aspect mult mai plă
cut,

lată o altă stradă — „Tirgul 
din Vale**. Intr-adevăr, e un 
drum de țară. Zilnic pe aici e 
un continuu dute-vino de care 
din sate în sore oraș și invers. 
Dar asta nu scuză cu nimic 
l.C.P.-ul (întreprinderile Comu
nale Pitești) care nu ridică gu
noiul din fața spitalului veteri
nar. lăsindu-l să fermenteze zile 
In șir. Și cu atît mai condamna
bilă e nepăsarea I.C.P.-ului, a 
sfatului popular cu cit aici e un 
cartier cu mulți copii. Sanepidul 
ar avea și el un cuvint de spus. 
Are, dar nu-l saune Nu-l spune 
nici cind e vorba de igiena in 
piața orașului. Aici, cind e zi de 
piață, e un adevărat talmeș-bal- 
meș. Cetățenilor care vin <ă-șt 
pună in vinzare produsele nu U 
se cere să respecte anumite re
guli pentru o mai bună desfa
cere a produselor pe piață.

Piteștiul, in afara celor două 
parcuri situate la marginea ora-

PEISAJ VIETNAMEZ

■ șului, dispune și de cîteva spații 
• verzi. Nici acestea, după cum 

nici parcurile, în general, nu sînt
; suficient de bine îngrijite.

Ne aflăm în plină primăvară^ 
Firesc ar fi ca parcurile și spa
țiile verzi să fie curățate, rea- 
menajate. în parcuri, pionierii au 
prestat înainte de vacanță cîteva 
ore de muncă voluntară. Acțiu
nea a fost făcută numai parțial. 
Tinerii muncitori din întreprin
derile piteștene, animați de en
tuziasmul tinerilor din Bacău, au 
efectuat și ei 560 de ore muncă 
voluntară în cinstea Festivalului, 
la făcutul gropilor pentru plan
tarea de arbori ornamentali in 
parcul Trivale.

Puținele spații verzi ale ora
șului însă n-au fost toate reame- 
najate. în apropierea cinemato
grafului „2 Noiembrie** se află 
un asemenea spațiu verde, verde 
numai cu numele Se află aci și 
o fintînă arteziană O fintină ar
teziană care nu funcționează dar 
al cărei bazin e plin de cărămizi» 
pietre, lemne și hirtii.

Ar fi de spus mai multe și 
despre noroioasa stradă Traian, 
despre faptul că sfatul popular 
se îngrijește să planteze flori și 
să curețe numai împrejurimile 
străzii principale, b-dul Republicii. 
Vorba bătrinească : ,.femeia le
neșă mătură numaL în mijlocul 
casei și apoi bagă gunoiul sub- 
pat, și-l lasă acolo să clocească**.

— Orașul — îmi spunea 
deunăzi președintele comitetului 
executiv al sfatului popular, ca 
să motiveze poate cele spuse mai 
sus — este un adevărat șantier,

Sint de acord. Dar și un șan
tier poate și trebuie să fie cu
rat, frumos, igtenic. îmi mai spu
nea că au mult de lucru. Dar a 
apelat oare sfatul popular oră
șenesc la entuziasmul tineretu
lui? în mică măsură. Nici comi
tetul orășenesc U.T.M. nu s-a 
grăbit să-și asume sarcini prea 
multe. Planul de acțiuni al a- 
cestui comitet în intimpinarea 
Festivalului este sărac. Acțiuni 
pentru înfrumusețarea orașului 
sint prevăzute cîteva : curățirea 
parcurilor și plantarea de pomi, 
construcția Casei tineretului Se 
nare că încă n-a ajuns la urechi
le membrilor comitetului chema
rea utemiștilor din Bacău. Dacă 
da, atunci de ce se prelungește 
hibernarea ? Adevărul e că însuși 
comitetul orășenesc U.T.M, nu 
îndrăznește să-și asume aseme
nea sarcini. Chiar primul secretar 
al biroului comitetului orășenesc 
afirma:

— Cit ne-a cerut sfatul oră
șenesc, facem.

Un alt activist spunea:
— Să cărăm noi molozul de 

pe străzi ? Să pavăm noi stră
zile ?! Asta e treaba sfatului.

E o treabă a sfatului, dar și a 
comitetului orășenesc U.T.M. Pi
tești.

Se cere comitetului orășenesc 
U.T.M, să aibă mai multă iniția
tivă. Are încă vreme să-și întoc
mească, în colaborare cu comite
tul executiv al sfatului popular 
orășenesc, un plan mai bogat 
pentru înfrumusețarea orașmui. 
Forțe pentru a întreprinde mult 
mai multe acțiuni sint. Cred că 
nu e utemist care să nu doreas
că ca orașul său să fie in cinstea 
Festivalului mai frumos, să dis
pară „mezeiicurile** și băltoacele 
de pe străzi, să se amenajeze mai 
multe spații verzi, să se planteze 
mai mulți copaci ornamentali.

MARIN OPREA 
corespondentul „Scînteii ti
neretului" pentru regiunea

Pitești

O simplă lecție de geografie ? 
Nicidecum. Eram stăruitor urmă
rit de impresia lecturii unui ma
nual vast, bogat ilustrat, operă 
nu a unui om, ci a unei colectivi
tăți de milioane. Un manual des
pre Vietnam în care istoria, geo
grafia și economia politică își 
rostesc cuvîntul competent. Un 
manual complectat pe alocuri, cu 
imagini cinematografice ce te 
transportă cu ajutorul peliculei — 

___________  __ _____ , modern mijloc de circulație — la 
cele 36 ha au fost însamînțate [ mii de kilometri depărtare, 
în condițiuni optime. Pentru a 
putea declara trecută cu succes 
această primă etapă a angaja
mentului luat, utemiștii și. tine
rii din satele regiunii Ploeșii 
mai au de însămințat doar 5.S5 
ha. De întreținerea culturilor de
pind, de acum înainte roadele 
acestei inițiative, căreia i s-au 
alăturat cu atita entuziasm tine
rii din satele regiunii Ploești.

♦

Tinerii ploeșteni se țin de cuvînt
Tn ultimele zile, profitind de 

timpul prielnic, tinerii din satele 
regiunii Ploești au intensificat 
munca pe loturile Festivalului.

Suprafața totală pe care tine
rii din această regiune s-au an
gajat s-o cultive cu porumb hi
brid a crescut, loturile insumînd 
acum 252 ha. Dintre acestea, 
246,15 ha. au fost deja însâmîn- 
țate. In numeroase comune, ca 
de pildă, în Boldu și Ciorăști. 
raionul Rîmnicu Sărat, tinerii se 
pregătesc să înceapă peste cîteva 
zile prima prașilâ. Comitetul ra
ional U T.M.-Rimnicul Sărat se 
situează de altfel la loc de frun
te în această acțiune, avind cea

mai mare suprafață de Ioturi ale 
Festivalului din regiune (54 ha). 
Același lucru se poate spune și 
despre munca dusă în raionul 
Ploești, unde de asemenea toate

aceasta a fost minuită de un bă- 
trin partizan din provincia Hai 
Miong. Cind colonialiștii francezi 
s-au apropiat de satul său, el a 
sunat din goarnă dind comenzi 
unor trupe de partizani imagi
nare. Francezii, de teama unui 
atac prin surprindere, s-au retras 
In grabă.

Răsfoiesc alte pagini ale ma
nualului despre Vietnam. Anii 
muncii de refacere. Notez cîteva

drăgit medicina de mică, de cind 
se juca cu păpușile și le îngrijea ; 
Alexandra Niculescu a îndrăgit-o 
pentru că sora ei mai mică este 
mereu bolnavă și are nevoie de 
îngrijire...

Fetele au fost sincere. O since
ritate naivă. Toate vor să urmeze 
o facultate, să devină intelectuale, 
toate vor sâ aibă o meserie fru
moasă, demnă, un titlu. Părinții 
le aprobă. Sînt chiar mîndri că 
fiicele loi vor deveni ingineri, me
dici sau juriști. Nu le-am contra
zis. Dai bilanțul este trist. Din su
tele de meserii cuprinse în înde-

cu clasa a X-a

Despre profesie

Jă aflam în fața unui grup 
y I de peste 30 eleve gălă

gioase, zburdalnice, vesele 
grăbite. Ziua și ora erau ne- 

rtrivite pentru interviu — sîm- 
ită după ultima oră de curs. Fe
le ar fi preferat poate, în locul 
ei discuții cu reporterul, o plim- 
re în Cișmigiu. Ideea unui in- 
•viu colectiv era totuși infere
nța și întrebarea era prea se- 
»asă pentru a refuza răspun- 
I.
„Ce veți face după terminarea 
îlii ? Ce meserie v-ați hotărit 
îmbrățișați și de ce ?

Gălăgia s-a potolit, ser- 
etele au fost puse în 
anei, hainele au rămas 
1 cuier și fetele s-au așe- 
it toate la locul lor. Am 
zut atunci viziunea între
it clase a X-a A a $co-
i medii nr 22 de fete din 
ucurești. Bluze albe,
ste negre, uniforme cu guleraș, 
dițe sau părul tuns scurt, băie- 
>te, cu nelipsita panglică albă, 
onde, brunete, șatene, drăguțe 
proaspete. Aceste fete de 16 ani, 
ste cîteva săptămîui vor da jos 
liforma și panglica albă de pe 
p și vor părăsi școala. Intot- 
auna absolvirea școlii a fost le- 
tă de începerea unei noi vieți,
ii mature. Scoaterea uniformei 
a panglicei este numai un in-

riu al începutului acestei vieți, 
evul dovedește însă cu adevărat 
ituritate în momentul alegerii 
ofesiei. Le-am privit, le-am as- 
Itat... Sînt așa cum pot fi la 
ani ; visă toate, îndrăznețe. 

Elevele clasei a X-a A s-au ho
rit asupra meseriei viitoare și 
•care mi-a răspuns la întrebarea 
isă la început.
...Monica lonescu vrea să ur- 
gze politehnica, secția radiotele- 
afie; Simona Cioncu vrea să 
ivină medic; Miheea Manola- 
ie nu s-a hotărît încă, înclină

medicina și științele juridice. De 
ce ? Fiecare a argumentat în fe
lul ei.

Monicăi lonescu îi place mese
ria de inginer. I au plăcut întot
deauna matematica și fizica, iar 
profesorii din ultimii ani de școală 
au făcut-o să îndrăgească mai 
mult cele două materii. „E o me
serie de viitor" — spunea ea. 
Simona Cioncu vrea să cunoască 
îndeaproape omul, să-J ajute — și 
unui medic i se oferă această po
sibilitate. „Vreau să alin suferin
țele și să fiu folositoare omului. 
Este o veche dorință a mea". Ana 
Vasilica vrea să urmeze dreptul. 
Romîna și istoria sînt o pasiune 
veche, precum veche este și pa
siunea pentru meseria de jurist. 
Colegele recunosc: Ana Vasilica 
a rezolvat toate „litigiile’* clasei, 
are înclinații spre meserie. „Să fii 
jurist e o meserie de răspuo- 
dere“ — a încercat să mă con
vingă de dreptatea ei Ana Vasi
lica ; Manuela Tărnăuceanu a în-

xul profesiilor din R.P.R.. elevele 
clasei a X-a și-au ales 5-6 mese
rii „curate", de „viitor", „bănoa
se", „căutate”...

Tinerii noștri au într-adevăr 
posibilitatea să-și aleagă meseria 
pe care o doresc. Dar este oare 
posibil ca într-o țară toți să fie 
medici, ingineri sau juriști ? Cine 
va fi agronom, învățător, educa
tor ? Cine va îmbrățișa meseriile 
practice, cine va lucra în fabrică? 
Sînt doar atîtea meserii frumoase 
care, ca orice meserie, au poezia 
lor, atunci cînd le stăpînești bine 
și știi să faci din ele o artă. Sînt 
meserii cinstite, de viitor, care 
servesc omului, îi fac viața fru
moasă. Nu sînt meserii de perife
rie, care înjosesc pe cei ce și le 
aleg. Dimpotrivă, aduc acestora 
satisfacția că pot îmbina necesa
rul, utilul cu frumosul. Elevele 
clasei a X-a, în majoritatea lor, 
știu însă ce au învățat de la pă
rinți : cine a făcut liceul trebuie 
să urmeze o facultate, de prefe-

rință medicina 5 Li
se pare singura jus
tifica existența demnă în socie
tate. Ideea interviului cu clasa 
X-a nu s-a născut întîmplător, d 
din cunoașterea unei realități exis
tente de cițiva ani încoace în rin
durile absolvenților școlilor me
dii : avalanșa de sute și sute de 
candidați la examenele de admi
tere la medicină, politehnică 
științe juridice. Ia fața acestei 
valanșe, în fiecare an. reacția 
fost fermă: un examen sever 
selecționarea celor mai buni.

Le-am întrebat pe interlocu
toarele mele la sfîrșitul 
discuției, ce vor face în 
fața unui eventual eșec, 
adică în caz de nereușită 
la examen. Mi-au răspuns 
prompt, fără excepție: 
„Vom sta un an acasă, 
vom învăța și după un an 
vom da din nou examen 

de admitere. Avem voință, sîntem 
ambițioase”. Nu vreau să anticipez 
nimic, dar s-ar putea ca, după un 
an de exclusivă pregătire, la con
cursul de admitere să fie totuși 
alți candidați mai bine pregătiți 
și din nou să nu reușească. A- 
tunci ce vor mai face ? Vor con
tinua să trăiască din munca pă
rinților ?

Cei cu care am discutat, au în
cercat să mă convingă că există 
o anumită incapacitate a profeso
rilor în fața acestor tinere ambi
țioase, care nu vor să admită ale
gerea unei meserii practice. Este 
desigur o dezarmare și nu o inca
pacitate. O alăturare a factorilor 
care răspund de educația elevilor 
— părinți, profesori, organizația 
U.T.M. — ar reuși să convingă pe 
viitorii absolvenți că meseriile nu 
pot fi grupate în meserii demne 
și nedemne pentru un elev care 
a terminat o școală medie.

LUCREȚIA LUSTIG

manual comprimat într-o
. 1 ziție—

Peisajul vietnamez are un pito
resc propriu, elaborat de-a lungul 
secolelor. Pitorescul acesta a fost 
reconstituit cu migăli in expozi
ția de la „Dalles**, pe care o con
sider drept o partidei din Viet
nam. Daci n-ar fi inscripțiile In 
rominește te-ai putea crede turist 

I pe indepirtatele meleaguri ale 
. peninsulei indochineze. Nu sint 
exagerări reportericești, ci senza- 

I ții sincer încercate.
Expoziția ni se pare un admira

bil și multilateral manual despre 
Vietnam. Coperta o sugerează 
goda in miniatura, instalată 
curte, intre blocurile moderne 
animatului bulevard Bălcescu. 
ovarăș vietnamez, pe care il 
tilmm intimplător. ne lămurește 
că pagoda într-o singură coloană, 
avind forma unei flori de lotus, 
datează

| sește la 
După

I intrarea__ _ _____ _ ___
fața unei hărți întocmită cu grija 
pentru cele mai mici amănunte, 
o adevărată prefață. Apoi, are 
cuvîntul istoria.» Secole de zbu
cium, de luptă pentru libertate. 
Privești fotografiile patrioților 
uciși de colonialiști, ziarul comu
nist clandestin „Ko Do* scris 
de mină, macheta fortificațiilor 
subterane săpate pe o lungime 
de 42.000 m. de țăranii dintr-un 
sat Pagina de istorie se termină, 
parcă, cu fotografia ce este în
soțită de o laconică explicație: 
la 16 mai 1955, ultimul soldat 

. francez a părăsit insula Long- 
‘ Cbau, ceea ce a consfințit elibe

rarea Vietnamului de nord. Dar 
neînchipuit de greu a fost drumul 

I al cărui „punct terminus" îl mar
chează fotografia. A fost nevoie 
de un Dien Bien Phu, de efor
turile supraomenești din jungla 
de nepătruns, unde fierul din și
nele de cale ferată se transforma 
în pușcă, de eroismul devenit le
gendar al partizanilor. Cu cele 
mai primitive mijloace de luptă, 
iar uneori înarmați numai cu... 
inventivitate, patrioții vietnamezi 
au lovit cotropitorii. Se află în 
expoziție o goarnă, așezată Intre 
arme. O greșală ? Deloc. Goarna

pa
in 

ale 
Un 
in-

din secolul XI ți se gă- 
Hanoi.
copertă — o hartă. La 
in expoziție te oprești în

cifre. P.-oducffa de orez: 1939— 
100: 1954 — 74.28; 1956 — 118. 
Producția întreprinderilor indu
striale de stat: 1955 — 100; 1956 
722. Numărul studenților: 1939 
— 100; 1956 — 400. Numărul 
medicilor: 1939 — 100; 1956 — 
1.000. Concludent I

Intervine imaginea cinemato
grafică. Ca intr-un film de lung 
metraj, se succed prin fata ochi
lor aspectele vieții din Vietnam, 
simțindu-i stăruitor parfumul spe
cific. Stai uimit lingă obiectele

din corn de bivol — de la evan
taie pină Ia complicate vase mi
niaturale. Sub o plasă pescărea
scă, larg desfășurată, se îngră
mădesc mostre ale roadelor boga
tului pămint vietnamez, in apro
piere, noi mărturii ale meșteșugu
lui vietnamez — dantelării minu
nate, produse de larg consum, 
obiecte de lemn cu încrustați! in 
sidef și altele din bambus, trestie 
și stuf. La ce să le uiți mai intii ? 
Totul te impresionează și este cu 
neputință să stabilești o ierarhie 
a frumuseții.

O surpriză : un interior viet
namez. Repet: dacă n-ai citi in
scripțiile romînești, ai fi tentat 
să te crezi departe, la mii de 
kilometri, în tulburătorul Viet
nam.

La capătul expoziției — după 
ce ai defilat pe lingă niște sculp
turi în lemn, veritabile bijuterii 
cu mii de detalii — reîntilnești 
pagoda în miniatură, plantată în 
inima modernului bulevard. Pa
goda ți se pare familiară. Te 
simți asemeni celui ce a străbătut 
îndepărtatele meleaguri ale Viet
namului...

E. OBREA

La plivitul griului
CONSTANȚA (de la corespon

dentul nostru). — După vremea 
ploioasă, acum, în cele cîteva zile 
însorite, grînele și toate celelalte 
semănături au crescut și s-au ri
dicat mult. Odată cu ele au cres
cut însă și buruienile. Harnicii 
membri ai gospodăriei colective 
din comuna Băneasa au și ieșit 
la plivitul griului, de cum s-a 
zvîntat puțin pămîntul. Echipele 
de tineret, conduse de utemistele 
Aurelia Boicea și Ioana Manole 
au reușit ca în numai două zile 
să plivească o suprafață de 150 
ha. cu grîu.

Plivitul griului s-a terminat în 
întregime. Cele două echipe de 
tineret muncesc acum la plivitul 
secarei. Fierarii gospodăriei, 
Gheorghe Boicea și Nicolae Cu- 
leaf au terminat repararea prăși- 
toarelor și ascuțitul sapelor. Tn 
curînd, colectiviștii vor începe 
prășitul porumbului și al floare!- 
soarelui.
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Nu. n-ai avut dreptate Șoimule atunci. Păcat 
de numele tău. Am văzut de curînd meleagurile 
de pe care ai fugit și ml s-a strlns inima de 
rușine pentru tine.

Nu, n-ai avut dreptate. Dobrogea nu-i stearpă. 
Dobrogea nu-i uscată ca o babă. Dobrogea i o 
fecioară căreia sinii deabla au Început sa-i îm
pungă cămașa.

Sînt mihnit, Șoimule, pentru că m-ai mințit. 
Atunci, In seara aceea etnd te-am ascultat, cind 
eram gata să te compătimesc. Iți aduci anunțe 
de seara aceea ? Au trecut aproape 7 ani. Era 
rece, umedă Aveai un vindiac pe tine și ți-l 
stringeai cu mina la piept. Povesteai și din 
clnd in cind te scuturau florii. Priveai cerul 
mohorit al Bucureștiului. străzile pline de mizga 
lipicioasă a noroiului de toamnă priveai și-mi 
spuneai că ești fericit.

— Da, sini fericit. Am fugit și nu mi-e ru
șine. Am fugit de acolo pentru că vreau să 
trăiesc. Așa vorbeai. M ai luat de reverele 
hainei șl mi-ai șuerat fierbinte, in față Caut 
o viață frumoasă, vreau să fiu fericit Acolo 
nu pot. Acolo-i numai piatră și pămint uscat. 
Acolo oamenii sînt inrăiți. Acolo nu-i fericirea 
Pe care o caut eu.

— Dece, Șoimule. dece ? — te-am întrebat 
atunci. Șl acolo sînt oameni care trebuie schim
bați șl pămintul de-acolo va trebui să capete 
o altă înfățișare.

— Tu nu știi, mi-ai răspuns. Tu nu cunoști 
Dobrogea Nu cunoști pămintul acela aruncat 
parcă de diavol in cotul Dunării căruia I se 
spune ..paniinturile din lutul Hirșovei" Tu nu 
cunoști ploile de noroi ale Dobrogei. Da, da 
acolo plouă cu noroi. Aici, vezi tu, imi ridic 
capul, deschid gura, las ploaia să ml se pre
lingă pe buze, pe limbă pe față... Acolo.. 
acolo curgeau pe tine șuvoaie de noroi. Acolo, 
pămintul e ridicat in cer și întors inapoi ames
tecat cu apă. Acolo plouă astăzi și miine pă
mintul e crăpat de secetă.

— Cit ai stat acolo Șoimule î — am îndrăz
nit să te întreb.

— O săptămină. Dar intr-o săptămină am 
putut să pricep multe, am înțeles multe.

— Al spus o prostie, Șoimule. Ți-am spus-o 
atunci, ți-o repet și acum.

— Tu n-ai văzut oamenii de acolo, mi-ai răs
puns. Sint răi, sint îndărătnici, sint refractari 
ori cărei încercări de a-l ridica. Mulți dintre ei 
n-au văzut nici măcar orașul lor, Hîrșova. 
Oraș... Ce putea face un biet agronom ca 
mine I

Au vrut să mă facă activist la U.T.M. Acolo 
însă nu se poate face nimic, absolut

ganizația U.T.M 
se va putea face

Așa-mi vorbeai 
te compătimesc, 
moara* fericirea, 
proiectări din București, tu. Adam Șoimu. 
agronom. Dar m-ai mințit Șoimule. M-ai min 
țit pe mine și te-»i mințit și pe tine. Nu, n-al 
știut unde să-ți cauji fericirea.

Da-mj mina, Șoimule. Haide, dă-mi mina șl 
vino cu mine. Lasă registratura și haide acolo, 
In Hirșova din care ai fugit acum 7 ani. Vino 
să vezi ce n-a putut pricepe mintea ta. ce n-a 
puiuț înțelege inima. Vino sa vezi acum la 
lumina zilei oamenii și pămînturile Dobrogei

Vezi tu apa aceasta a Dunării acum in miez 
de primăvara ? O iei pieptiș dinspre Brăila 
după aproape 7 ore de mers cu vaporul, 
apare inaintea ochilor, după dealul acela 
aramă, virful ascuțit al geamiei, crucea de 
clopotnița bisericii și apoi orașul, imprăștiat pe 
povirniș pravălindu-se spre Dunăre purtat 
parcă de valul uriaș al pămîntului.

S-a aruncat parima și vaporul a fost legat 
de ponton Haide să urmăm împreună strada 
aceasta îngustă, intortochiată. străbătută de 
vine de piatră și să vedem orașul de pe malul 
Dunării. Nu. el nu s-a schimbat prea mult. Este 
aproape așa cum i-ai cunoscut tu acum 7 ani. 
Aceleași case, unele de piatră, altele de chirpiri. 
cu geamiic și ceardac, sau cu prispa lipita cu 
pămint. Au dispărut doar tavernele mici afu
mate, împrăștiate in gura Dunării, in care omui 
girbovit de nevoi iși bea necazul pină ia ul
tima lețcaie din pungă. Strada aceasta o urcau 
oamenii zi de zi și seară de seară cu picioarele 
împleticite de trudă și rachiu.

Dar, ceva s-a schimbat Șoimule. Privește 
atent, privește cu mintea și cu inima S-au 
schimbat oamenii. Le vezi privirile ? Sint lim 
pezi. in fundul lor zărești, ca o sclipire de 
rubin, licărul învingătorului I Umbletul le e 
sigur, pasul hotărit portul curat. Și asculta-le 
vocea. In vocile lor indiferent despre ce-*r 
vorbi e o nuanță pe care tu nu ai cunoscut-o 
este triumful. Ele sint străbătute incă de nota 
dulce, ușor, ușor obosită a învingătorului. Oa
menii aceștia, bătrini și tineri de care tu ai 
fugit, se simt învingători S-au învins pe ei. 
au învins reminiscențele din ei. au invins îna
poierea au invins pămintul Au invins pămintul 
cart te-a ingrozit pe tine.

Vino cu mine Șoimule. Lasă-te purtat de prie
tenul tău. Să intrăm împreună in casa aceea 
din colț de stradă pe ușa căreia stă scris „Bine 
ați venit*' și să vedem ce este acolo.

Eh... Nici peste 20 de ani nu 
ceva acolo.
atunci. Și eram gata-gata să 
Și ai plecat să-ți cauți „co
in registratura unui birou de 

tu. Adam Șoimu.

N-at cunoscut omul dobrogean. 
Te-a speriat căutătura lui aspră; 
vorba dură, rece și n-ai știut să 
vezi că In el, in sufletul lui. In 
brațele lui, încolțește lăstarul în
vingătorului. L-ai considerat rău 
și neputincios și ai fugit de ei 
nscunzlndu^te după un maldăi de 
hlrtii prăfuite.

Ai fost trirris atunci s4 pai 
umărul la înfăptuirea unui lucru 
care astăzi e ealizat.

pină răsăreau mai bine. Și atunci 
începea și el „să trăiască", adică 
să se dea mai la umbră și greul 
să-l ducă copiii, că d-aia li făcuse 
man. Asa a pățit-o și bietul tata, 
afa a pățit-o și bunicul fi așa 
trebuia s-o pățim și not Dar ve
deți demne - vomit d, nouă au ne-a 
convenit rinduia’a asta. Nu că 
n-am ține la tata nu ci n-am fi 
de acord si-I scutim de munci 
prea grele, peste puterile tui. Nu

copii mi-e greu, mi-e greu mai a- 
Ies pentru viișoara asta.

— Dă-o focului de vie tată, nu 
stă lumea in doi butuci ai noștri. 
Sintem printre ultimii din sat 
care ne mai tlrguim pentru bu
cata asta de vie. Ne facem da ris, 
zău așa.

Ce se petrecea atunci In sufle
tul tatei nu știu. Dar mă uitam la 
el și mi se rupea inima de milă. 
Respira greu, parcă imbătrînise 
dintr-odata. zbirciturUe i s« a- 
Unceau cu fiecare oftat și ofta 
mereu. lua cererea In mina o pu
nea la ioc pe masă— Și ce să mai

lungesc vorba, a semnat și gala. 
Și atunci noaptea, nu știu cît să 
fi fost ceasul, a bătut in poarta 
președintelui și i-a dat cererea.

— Na-o mă. Ia de aici hirtia 
etnd iți zic și nu te holba la mine 
De miine dimineață sînt colecti
vist.

—din 3621 de cazuri, acesta nu-i 
decit unul. Cile frămintdri, cite 
probleme, cită viață însumează 
această luptă, această revoluție. 
Tu ce ai făcut plec i n d de-aici? 
Ai întors spatele vieții, unei ade
vărate șt frumoase vieți.

Nu, n-ai avut dreptate. Orga-

nizația U.T.M. trăiește. Ea este 
un reazim de nădejde al comu
niștilor , al oamenilor cei mai mi
nunați dintre minunați. Ea este 
prezentă in toate părțile și in 
toate împrejurările. Ea este spri
jin pentru cei ce au nevoie de 
sprijin, ea este continuu imbold 
și stimulent in mersul tineretului 
înainte, ea este prezentă prin ti
nerii cei mai destoinici in toate 
părțile, in toate locurile unde este 
nevoie de entuziasm, de hărnicie 
și pricepere, de dirzenie șl fermi
tate.

— Ce este aici ?
— Privește atent. Uită-te in ju

rul tău și spune-mi dacă cunoști 
pe cineva.

— Nu, nu cunosc pe
Stnt numai figuri noi, sint 
mai oameni noi. Nu i-am mai 
zut niciodată.

— Adu-ți aminte Șoimule. 
vezi printre băieții și fetele 
aici, copiii aceia îndărătnici,

Nu 
de 

___, .   răi. 
cu privirile încruntate, speriate, 
pe care i-ai părăsit acum 7 ani ? 
Nu întrezărești nici un chip cu
noscut, nici un glas nu-ți reamin
tește nimic ?

— Nu, nu, nimic. Chipurile sînl 
altele, vorbele sînt altele, gtndu- 
rile sînt altele. Nu înțeleg nimic. 
Ce este, ce se tntîmplă ?

— Să ne așezăm aici, tn ulti
mul rînd și să fim atenți Intii 
Insă ascuită-mă. Aici se petrece 
un lucru firesc, obișnuit, care nu 
mai miră pe nimeni: 
conferința organizației raionale 
U.T.M. Hîrșova. Acum ascultă, 
ascultă atent. Se va vorbi despre 
oamenii și pămînturile Hirșovei.

...Se adunase în sala aceasta 
întunecoasă floarea tineretului 
din raion. Tinerii cei mai buni, 
cei mai merituoși, cei care aveau 
ceva de spus. De la tribună vor-

de la___________ _ .
planul cu 160%, Cernica, S.M.T 
Horia, și-a îndeplinit planul 
cu 151 la sută, Ion Doboș 
cu 300 la sută și exemplele poi 
continua încă pe multe pagini In 
primăvara aceasta tinerii din 
S.MT. Hirșova au adus o eon 
tribuție mare in efectuarea lucra 
rilor agricole, făclnd ca stațiunea 
să se claseze a IlI-a pe regiune

Merită relevat tovarăși si lap 
tul că în lupta pentru realizarea 
a 1000 hantri de către fiecare 
tractor, în întrecerea pentru cea 
mai bună brigadă și titlul de cel 
mai bun tractorist. 153 tracto
riști au devenit fruntași pe ra
ion".

Și exemplele continuă Secreta
rul vorbește mai departe. Dă 
nume, cifre, analizează cauze, a- 
rată metode, trage concluzii...

— înțelegi tu, Șoimule, tot 
tumultul de muncă încordată ce 
cuprind In esența lor aceste ci
fre ? Fiecare cifră, fiecare nume, 
fiecare cuvint pentru oamenii de 
aici din sală înseamnă o bogăție 
de sentimente, o bogăție de fapte, 
o luptă ce s-a dat și din care ei 
au ieșit învingători Acum ți se 
pare simplu și poate banal cind 
spui „brigada de tractoriști a to-

bea un băiat de statură potrivită, 
cu fața puțin trasă cu privirea 
preocupată, gravă. Vorbea de oa 
meni, de transformarea lor, vor 
bea de pămintul care a inverzit, 
de brigăzi de tractoriști, de mun 
citori, zimbea, se încrunta, lăuda 
critica și totul cu tonul firesc ai 
omului care și-a legat întreaga 
viată de aceste treburi.

Șoimu privea atent. Respira a 
gitat. iar pleoapele i se zbateau 
nervoase, ca după un somn greu 
și zbuciumat.

Vorbea primul secretar al co
mitetului raional U T.M.

„49 de brigăzi de tractoriști, 
«■ni freest șr-au îndeplinit și de 
pășii plasai obținind rezultate 
izăsast. lată numai citeva 
■ - • , .-...-.*! de to-
wăsat Miacfez Coieanu de la 
GAS Sfoaree ifea îndeplinit pla- 

SKâ. Marin Negru)

varășului cutare și-a îndeplinit 
planul cu 300 la sută“ Dar acest 
amănunt „banal", presupune o 
luptă căreia tu i-ai întors spatele, 
care te-a speriat și te-a făcut să 
te ascunzi in bîrlogul tău cu mi
ros de hîrtie învechită.

Ai schimbat comoara adevărată 
pe-o pușculiță de pămînt în 
care-și pun copiii gologanul să-și 
cumpere, mai ttrziu. acadele.

Nu. nu-ți pleca capul, drumul 
nostru de-abia a început Dă-mi 
mina haide mai departe. Haide 
numai un minut, un singur minut 
peste dealurile acestea mici, să 
mergem cu puterea gindtirilor 
peste cimpiile înverzite. Auzi du
duit de motoi ? Aici la răscrucea 
vînturilor, el se adună și slăvește 
omul, slăvește hărnicia și dirze- 
nia lui. Pteacă-ți o clipă urechea 
și ascultă șoapta pămîntului, aici 
unde șoaptele se încrucișează și

se transformă in murmur. Ele 
slăvesc același om harnic și Jirz 
Acum ridica ți capul și privește 
așezarea aceasta nouă Magazii 
noi. hangare noi. ateliere noi. ma 
șini noi. — S-M.T -Tooolog f 
auzit de el ? De am de r e ■ 
și-a îndeplinit măodată 
In primăvara aceasta â 
printre fruntașii pe ra.on 
de s-a intimplat o astfel de m.nu- 
ns?

Privește, acolo-i unitatea prin 
cipală de producție a S-MT-To- 
polog: brigada Tractoriștii par
că sint strinși. parcă se ceartă 
Ascultâ-le vocile Sini dure și-n 
ele simți o notă dureroasă. Sub 
picioare băieții au noroi lipicios, 
din cer picură mărunt rece, ploaie 
ciobănească Au fețele roșii și pri
virile fierbinți, aspre de minte și 
ciudă.

Privește-1 pe ăsta mic care se 
îndeasă in vlăjganul din fața ta

— De ce. mă ‘' 
ne faci de ris ? 
de treabă ?

Auzi, in voce 
nie.

— Din cauza 
oamenii mulțumiți ? De ce scar
pini pămintul mă. și nu-l ari cum 
trebuie ? Mă. noi avem obraz, noi 
sintem oameni cu ambiție, asta 
să știi tu Nu vrem să plecăm cu 
coada Intre picioare de-aid.

— De cîte ori ti-am spus not 
mă tovarășe Burlacu. să-ți re» 
de treabă ? De ce nu-ți vezi ? De 
ce vrei să ne faci de ris ?

— Leneșii, măi tovarășe, n-au 
ce căuta între noi Te-am a ut at 
odată, de două ori. de zece ort 
gata. Ajunge la-ți tălpășița, 
pleacă Leneșii nu au ce căuta la 
noi. Mă, nouă ne trebuie oameni 
harnici, oameni dîrji nu puturoși 

fi vezi Șoimule ? Nicranul nu 
se uită în ochii lui. Le e grea să-1 
gonească. Sint prieteni Au mun
cit împreună și n-au putut să-i 
schimbe. Acum le e rușine și de 
el și de ei.

Plinge. II vezi cum plînge ? 
Fără suspine. Numai lacrimile-i 
curg.

— Măi băieți, vă rog... N-am 
să mai fac... O să vedeți, am să 
muncesc... Vă chem la întrecere 
pe toți. Nu pot să plec așa. Ați 
înebunit. cum să plec?

— Ajunge Alexe. De zece ori 
ne-ai promis același lucru. Plea
că. Noi... noi n-am putut să te în
dreptăm. Tu n-ai vrut să te în
drepți. Pleacă

...Privește-I cum Iși tîrăște pi
cioarele prin noroi. Se oprește și 
se uită înapoi Poate i-o face ci
neva semn să se întoarcă Noro
iul se lipește, picioarele sint grele, 
de plumb, ploaia e rece...

— Alexe I
Piciul care l-a certat primul, 

aleargă după el cu pași mari, ca
raghios de mari, împroșcînd no
roiul.

— Alexe, stai mă. Ia pelerina 
asta și pune-o pe tine. Plouă. 
Răcești... Mi-o lași la stațiune la 
Topolog. Știi Alexe.. Du-te, du-te 
și gîndește-te Noi, băieții, am 
vrea să vii Înapoi... Ne-am obiș
nuit Ia, ia și pachetul ăsta cu 
țigări...

Pămintul e negru și lipicios, 
capul e greu, aerul umed șl rece 
e totuși fierbinte, viața e grea 
pentru Alexe...

Ai înțeles Șoimule ? Ai priceput 
fărîmitura aceasta din imensitatea 
ce se ascunde in spatele cifrelor?

Ai început să înțelegi omul că
ruia i-ai întors spatele ? Omul a- 
cesta, de pe pămînturile din ju
rul Hirșovei e bun și generos, are 
un suflet mare și un caracter dtrz.

Ba ma. mult. Peste 
din întregul raia 
zat. Fii atent fi l 
ce ai stat ascuns 
aici, pe paminiurile 
Hlrșoce-., s-a injii 
uriofă. Ornai s-a 1 
el insufi, cu apu 
modul U de a 
viața și ei. om

De ce nu xri 
aurecii? De ce 
aornl?

A. crezut cd

Dă-ml mlna Șoimule și să 
mergem mai departe

— E amar paharul ce mi-l dai 
U beau.

— Și doctoria e amară de mul
te ori, dar aduce sănătate.

Vino, vino și nu-ți («toarce 
capul spre întinderile veni. Nu. 
incă ou a venit timpul pămlntu- 
hiL Intii trebuie să-i cunoști 
pini la capăt pe tinerii despre 
care credeai că nu sint buni de 
nimic. Să ne oprim aici In To- 
palu. comuna cu străzi prăvălite 
spre Dunăre. Vezi plaja imensă 
din capul străzii ? Pe locul acesta 
ra apare in curînd un parc 
imens. — Parcul tineretului. Du- 
lărea va ti străjuită de o cabană 
■nicnță. In partea dinspre sat va 
fi probabil un frumos bufet, iar 
inspre apă cabine pentru ștrand. 
Dar na. na ce va fi trebu.e să 
cunoști acum. Ci ceea ce este 
deja, ce s-a făcut ceea ce fac ti. 
nerii In momentul de față.

Ai auzit Șoimule cuvintele to
varășului Nicolae. secretarul co- 
msăetuim raional de partid: . In 
munca de întărire economico-or
ganizatorică a gospodăriilor. B- 
neretuL alături de comuniști, s-a 
dovedit a fi • forță minunată. 
In locurile cele mai grele de 
muncă, in acele locuri unde se 
cere operativitate, iuțeală, lucru 
de calitate, tineretul a spus întot
deauna un cuvint greu. Tinerii 
noștri sint intr-adevăr gospodari 
buni și pricepuți care, avem si
guranța, că alături de comuniști, 
vor ști să facă din gospodăriile 
colective unități puternice și bo
gate".

Ai auzit Șoimule? Sint gospo. 
dări buni și pricepuți.

Privește-i numai pe tinerii din 
gospodăria colectivă .Topalu". 
O mină de oameni și cite lucruri 
«inurale tac. 7t de tineri dintre 
care 4* utemiști. Ce fac ei ? Unde 
lucrează, cum muncesc ? Aici, 
prin curtea aceasta intri la ate
liere. Trei dintre băieți, ii vezi, 
transpirați de căldură, înnegriți 
de fum, lucrează la fierărie. Ală
turi, in camera aceasta plină de 
curele «Iți doi lucrează la hamuri. 
La oi, la porci, la ferma de pă-

sări sint 
dragoste,_ ,____ w. ____ _
de atelaje unii dintre ei, cară 
piatr* de la carieri aducind ve
nituri frumoase gospodăriei. Două 
fete stau acum pe băncile școlii 
de mulgătoare și învață. învață 
pentru a fi mai folositoare gos
podăriei for. Dar haide mai de
parte De aici din marginea Du
nării să urcăm In susul apei pină 
calo, departe la grădinărit. Auzi ? 
Se aude un ris de faUL și-i fără 
griji, din inimă, curat ca apa iz
vorului. Privește, acolo sint și 
tetele aplecate deasupra răsadni. 
îelor. Una, două, trei_ Cine le 
poate număra ? E brigada de gră
dinărite Să ne apropiem încet și 
să le ascultăm.

— Am văzut un model nou. Mă 
duc la Hirșova să mi-l fac. 
stofă bleumarin cu guler șal 
mătase albă.

— Se face pe talie ?
— Sigur că da.
— Atunci Iți tai cozile
— Nu. nu le tai. le las. T. 

vocea ei era o ușoară părere de 
rău.

— Fetelor știți de ce nu și le 
taie ? Nu o lasă...

Și izbucni din nou clinchetul 
acela argintiu al hohotului de 
rie

— Eu vreau să-mi iau neapă
rat un covor și o masă. Se simte 
nevoia, fetelor.

— Ditț avansul ăsta Imi iau o 
fiereche de pantofi negri, cu toc 
nalt.

— Ai să le rupi tocul din pri
ma zi.

— Ba n-am să le rup tocul să 
$tii tu—

Le auzi Șoimule I Ai spune că 
nimic in lumea asta nu le pre
ocupă mai mult ca lucrurile ce 
și le vor cumpăra din banii ce-i 
primesc avans. Dar privește, pri
vește grădina aceasta imensa cu 
cartofi, ardei, roșii, toate sădite 
de miinile lor. Privește răsadni
țele îngrijite de ele Toate aces
tea nu se pot face fără dragoste, 
fără pricepere.

Să ne retragem încet, să nu 
le stricăm clipa în care dorinți 
fierbinți, poate mărunte, le Incăl. 
cest inimile, le fac să viseze lu
cruri pe care miine sau poimiine 
le vor avea. Să privim mai de
parte, acolo, la dunga aceea nea
gră la inceputul acela de dig. 
Vezi furnicarul acela de oameni? 
Sînt tinerii care termină digul. 
Dincolo de el, pe un teren proas
păt, anul acesta se vor semăna 
pentru prima dată zeci de hec
tare de orez. Locurile acestea au 
căpătat acum denumirea de „ore- 
zărie".

Ai Înțeles Șoimule de ce sînt 
acești tineri, băieți și fete, gos
podari buni și pricepuțl ?

R -

prvifi, dese gază Ia caefmvața 
raională. O cheamd Carzeâ^ D'c- 
ghici fi-i dir. comune Tomdog.

— Cum ai ammt calectiauid. 
tovarășa CoraeSa?

— Mai Urzii ca ȘWi.
r.zra. Dar nimic deose^d, l-am 
lămurit fi gala A rezraz. A Us- 
(eies fi el cd atfe. *s- te poale, 
cd așa cum sm VtP 
mage.

— Artt?
— Da— Cam af.’..
Ti vezi, Șapaj, zâmbetul? 

ZimbeOi: acesta ingindaret dm 
coiful buzelor ? OcJtd care pri
vesc undeva in adlncul aducer-.- 
lor ammte, fruntea mgindarată? 
Na. t-a fost numai arit. A fost 
o dramă Mica, da’ zguduitoa
rea C-'cnâ a renunfârii.

— Povestește totuși cum a fost. 
—Atunci, era o zt cu soare 

mult. Urcam strada dufmdu-mă 
spre casă și capu-mi vlf-ia. Din 
urmă m-a ajuns Turca, secreta
rul organizaj-.ei l'-T-M. pe co
mună.

— Sd merg cu tine sd te ajut ? 
E prea încăpățînat bătrlnul. Să-i 
nun fi eu citeva vorbe.

Mi-era rușine. Cum. eu nu sint 
capabilă tăd lămuresc singură 
pe tata ?

— Nu. n-am nevoie tovarășe 
Turcu. Discut eu cu eL

— Cum vrei, dar poate că ar 
fi bine să vin fi eu.

— Nu vreau. Trebuie să înțe
leagă. Tata cind vrea, înțelege 
repede și bine.

Trebuia să-l lămuresc pe tata. 
Cu o lună in urmă am avut adu
nare U.TM. Am discutat despre 
colectivă. Am votat. Am ridicat 
mina. Am fost pentru ca in cel 
mult o lună, o lună jumătate, să 
ne lămurim familiile și să intrăm 
in colectivă. Dar ți-ai găsit cu 
tata. El a dat de gustul banilor 
la cariera de piatră. Cară piatră 
și primește bani gheață la sflrșit 
de săptămină.

— Intrați voi, zicea el către 
mine și soră-mea a mică, eu sint 
bătrin, cu mine n-au ce face a- 
colo.

,,Da la carieră nu ești bătrin ? 
Acolo poți să lucrezi ? Apăl, a- 
tunci, tată, în colectivă de ce nu 
intri

„Mă fată tu să nu mă înveți pe 
mine ce și cum că uite colea eu 
am părul alb".

,,L-oi avea dar na, că pe de- 
geaba". Uite că i-am spus-o bă- 
trinului de era atunci să mă aleg 
cit p-aci cu o scărmăneală zdra
vănă. Nu vrea și pace. Intr-o zi, 
numai ce mă trezesc chemată la 
comitetul U.T.M.

— Ei, cum merge, ce zice bă- 
trinul ?

— Nu vrea. Am încercat tn tot 
chipul, dar nu vrea.

— De ce?
— Dacă aș ști...
Și am aflat de la alții care o 

pățiseră și ei. Uitați cum a fost 
pe la noi. Tatăl iși creștea copiii

— Ea na glumesc tată. De ce 
ții dameata la apucături moșie
ra: e ie pe timpul pun-cului ? Cum 
adică, să a --.gem să ne erate sa
tul cu ieget--!? De re te Impo- 
tncefh ciimnceta ?

— ia sfm fesă i-n adică, cu-n 
vute rerba cu bunică-tu?

— Iacă așa. Și i-am spus 
tund tot ce aveam pe uu.-suL 
adică de ce să nu intre fi el
colectivă, să muncească la cot ca 
noi. Cd s-o dăm focului de viață 
dar noi na vrem su ne punem i-n- 
potnva ei ș nici el. lata, nu tre
buie s-o faci.

Șî s-c mimat bătrlnuL De clnd 
discutam cu el despre colectivă 
a fost prima dată -Did s-a mimat. 
Și tata, șrifi, «șa este el, nu se 
mânie dedt atunci cind nu măi 
are ce face. Pînă acum nu ru 
răspundea decit în den peri. De 
aceea mânia lui intr-iui anumi 
fel m-a bucurat.

— Cum adică foto, țipă el la 
mine. Adică trebuie să înțeleg din 
vorba ta că eu v-af face de risui 
satului fi că— ei nu zău. că eu 
vreau să vă pun sd munciți pen
tru mine. Asta nu. Apoi fata tatu 
uită-te aici la brațele astea. Elt 
la alții au muncit dar alții pen
tru ele niciodată. Și cit timp mai 
au vlagă in ele lucrul ăsta nu st 
intimplâ- .

Și pină seara a tot bombănit, 
a înjurat, a trintit, a iefit in 
drum să se ducă la carieră fi s-a 
intors inapoi. Seara insă, așa ca 
intr-o doară, ne-a întrebat ca fi 
cum nu s-ar fi intimplat nimic:

— Și cum îi măi fetelor cu gos
podăria aia ? Cam ce vor de la 
noi ?

Știa el, că atlta ii vorbisem 
despre gospodărie că intr-o di
mineață mi-a spus că a visat nu
mai statute. Dar acum ne-a între
bat așa, ca să aducă vorba.

— Semnează aici, i-am întins 
eu cererea pe care o pregătisem 
de mai bine de o lună cu soru- 
mea. Semnează aici șl du-te cu 
ea la președinte.

— Aha — făcu bătrlnul. Mda. 
Și ce scrie aici ?

Știa să citească, 
mai lungească. Am 
și i-am uirlt-o sub

dar vroia s-o 
luat cererea 
nas.

— „.Pămint... Daaa... Căruță, 
daaa... Via... Cum adică, iși ridi
că el privirea. Și via?

Știa Și faptul că trebuie să dea 
via, dar îi era greu să se des
partă de ea.

— Șl via tată, semnează.
Acum Imi era milă de el. Avea 

ochii umezi și ne privea cu atlta 
tristețe .

— De altfel, pentru voi le-am 
strlns... Și bucățica asta de vie... 
Să aveți șl voi acolo..

— Știm tată. știm. Dar ne e 
mai bine tn colectivă. Acolo-i lo
cul nostru. Acolo vom fi mai bo
gate. Tată, nu se poate altfel.

— Știu, oftă bătrlnul. Dar măi

Ai spus că acești oameni, tine
rii. șint refractari oricărei în. 
cercăr: de au transforma.

N-ai avut dreptate Șoimule, ai 
atințiL

Privește-I pe tinărul acesta de 
aproape 3C de ani. II cheamă Du
mitru Năstăsoiu. A făcut ca și 
tine o facultate de agronomie 
Numai, vezi tu, el a rămas agro
nom A rămas credincios mese
riei lui de care s-a îndrăgostit. 
Are inima și sufletul bogat pen- 
:ru ca și viața i-a fost bogată. 
Poartă In el o poveste minunată.

aPovestea luptei de schimbare

omului, de înălțare și înfrumuse
țare a lui.

Să ne aplecăm urechea și să 
ascultăm numai o frîntură, o sin
gură frîntură din această minu
nată poveste.

„...Priveau munții cu răsufla
rea tăiată Cu ochii deschiși mari, 
cu inima bătlnd tare, priveau 
munții și nu le venea să creadă.

— Doamne, cită frumusețe I 
Vorbeau in șoaptă temindu-se 

parcă să nu trezească coloșii ple
șuvi imbrăcați pînă la git în 
mantia verde de brad. Vorbeau 
incet cu evlavie.

— Cit de Inalți sint I Doamne 
cit de inalți I...

— Mergem oare pină sus în 
virf ?

— Eu nu merg, mie mi-e frică.
Respirau adine un aer nou, 

necunoscut și zimbeau fericiți cu
prinși de o toropeală ușoară, 
plăcută. Urcau parcă în vis dru
mul ce duce din Sinaia pînă la 
cota 1400. Mergeau ghemuiți unii 
intr-alții, temători, tresărind la 
foșnete, poticnindu-se de bolovani 
și privind tn sus, mereu tn sus.

Treptat, teama s.a risipit, lim
ba s-a dezghețat și au rămas în- 
văluiți numai în simțămintul- ace
la de libertate deplină, de slo. 
bozire pe care nu ti-1 dau decit 
înălțimile munților.

— Mergem pînă sus, pînă 
colo unde nu mai este nimic".

A trecut de atunci aproape 
La Sinaia era a

un
doua 

excursie pe care o făceam Prima 
a fost la Doftana cu 15 tineri. 
La a doua, cea de la Sinaia au 
venit 25. A fost greu în special 
prima dată cu lămurirea părinți
lor. Cum să-și 
lipsească două

Acum da, acum trebuie să privești pămintul. Pri
vește tn față pînă unde cerul se împreună cu pă
mintul. Vezi griul încolțit, rizînd parcă sălbatec în 
geneza lui uimitoare ? Vîntul îl mîngîie ocrotitor, 
pămintul îl ocrotește, cerul îl ocrotește și știi de ce ? 
Pentru că omul a fost primul care l-a îngrijit.

Intoarce-ți capul și privește în stînga. Același grîu, 
la fel de verde, la fel de viu și proaspăt, la fel 
de vesel. Iși dă mîna fir cu fir, cu cel din fața ta, 
cu cel din dreapta și s-apleacă ușor în fața omului 
și hărniciei lui.

Intoarce-te și privește dincolo de Dunăre. Din nou 
pămînt. Pămînt răscolit proaspăt de tăișul plugului. 
II vezi cît de negru este ? De acolo, în curînd, cu 
săbiile lui frînte, porumbul va saluta același om, 
aceeași hărnicie și pricepere.

Și acum vino. Vino pînă în mijlocul lanului acela 
imens. Apleacă-te și ia o mînă de pămînt. Privește-o 1 
Privește-o atent. Vezi în ea firișoarele de gunoi că
rate de tineri ? Acum e negru și bun pămintul. Pri- 
vește-1 pe acesta din mîna ta și spune-mi ce simți ?

două nopți de-acasă ? Pe urmă 
mai mult m-au tras ei de minecă 
să mergem.

Și știți ce se înttmplă acum? 
Un lucru foarte curios. Curios... 
așa mi se pare mie, in fond e li- 
resc la tineri. Sint dornici de cu
noștințe de orice fel, de orice 
natură. Proiectăm ca în curînd să 
facem o excursie cu vaporul: 
Hirșova-Galați. In cadrul acestei 
excursii să vizităm locurile cele 
mai interesante din Brăila și 
Galați.

Vă spun cinstit că fetele și bă
ieții din gospodăria noastră sint 
tineri minunați. Acum, în gos. 
podărie, pot spune că ei sint su
fletul tuturor lucrărilor. In anul 
care a trecut de altfel, nici un 
utemist nu a avut mai puțin de 
200 zile-muncă.

...Poți să-l pricepi pe acest o
Șoimule? Poți înțelege tu mare 
lui satisfacție ? .

A venit tn gospodărie ca sim
plu agronom. Pentru purtarea lui, 
pentru atenția lui față de tineri, 
aceștia l-au ales secretarul orga
nizației U.T.M. „Omul acesta — 
după spusele unui bătrîn din gos
podărie — are în el parcă numai 
inimă și dragoste față de oa
meni", Acum poți înțelege de ce 
colectiviștii ,1-au ales președintele 
gospodăriei lor ?

Dar vino Mai ai 
drum de făcut. Cel 
Vino să ne urcăm pe
sta care ascunde orașul și să 
privim întinderile verzi.

Așa-i că arde? Are în el un foc aprig, cumplit, are 
focul omului care i s-a dăruit. Nu, nu-1 arunca. 
T ine-1 în mînă Șoimule ! Apieaca-to și ia și cu cea
laltă mînă pămînt și strînge pumnii. Dacă arde, 
strînge dinții, dacă doare — strigă, strigă și lasă la
crimile să curgă pe obraji, numai nu-i da drumul. 
Lasă mîinile să se obișnuiască din nou cu pămîn- 
tul, cu acest pămînt. Lasă pămintul să-ți dea căl
dura pe care ai pierdut-o. Strînge pumnii Șoimule, 
strînge pumnii și te vei simți din nou cu inima 
ușoară, vei fi din nou liber, vei fi din nou Șoim, 
prietenul meu drag.

Așa Șoimule, așa. Nu mai arde ca la început. 
E mai bine acum nu este așa ? Deschide ochii și 
lasă-i să strălucească, să strălucească ca altădată, ca 
atunci cînd desfăceai brațele și spuneai că toată 
lumea are loc între ele, Respiră adînc și prime- 
nește-ți sufletul cu aerul proaspăt și dătător de 
viață al pămîntului.

Aici, Șoimule, aici e locul tău.
PETRE ISPAS
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DANUL ȘAFRAN
C î N T Ă... i Sîmbătă, R«P.R. Italia la baschetActivitatea noastră se desfășoară 

pe o bază largă
Cu prilejul adunărilor generale și conferințe

lor de alegeri U.T.M. din acest an foarte mulți 
utemiști au fost aleși pentru prima dată în or
ganele de conducere locale ale U.T.M.

La redacția noastră au sosit multe scrisori în 
care utemiștii aleși în organele de conducere 
propun ca ziarul nostru să publice articole care 
să generalizeze experiența înaintată a organiza
țiilor U.T.M. fruntașe, în diverse domenii de ac
tivitate.

Insușindu-ne propunerile acestor tovarăși, noi 
inaugurăm astăzi rubrica „In ajutorul activiștilor 
utemiști", răspunzînd cîtorva tovarăși, secretari 
ai comitetelor organizațiilor U.T.M. din mari u- 
zine care, în scrisorile lor, ne-au întrebat : „Cum 
să organizăm munca activului utemist în uzina 
noastră ?". T 
acestor tovarăși, 
tovarășa Constanța Tudoroiu, secretara 
tului organizației de bază U.T.M. de Ia

Pentru început, răspunzînd cerinței 
publicăm articolul semnat de 

comite- 
F.R.B.-

București, care împărtășește din experiența 
muncii cu activul utemist din fabrică.

Folosim acest prilej pentru a invita pe tova
rășii aleși în conducerile locale ale organizațiilor 
U.T.M. să scrie redacției noastre, atît pentru a 
împărtăși din experiența lor de muncă, cit și 
pentru a cere lămuriri in legătură cu organiza
rea activității utemiste.

Ce anume puteți întreba ? Tot ce vă intere
sează pentru a face ca și la voi în organizație 
utemiștii să desfășoare o activitate bogată, vie, 
tinerească, multilaterală.

Ce ne puteți împărtăși ? Tot ceea ce conside
rați ca realizare deosebită în activitatea organiza
ției voastre, dar mai ales, modul cum ați proce
dat, căile prin care ați ajuns să realizați aceste 
succese. Fiți siguri că astfel, ceea ce e astăzi 
bun la voi, va fi cunoscut și de alții, din exem
plul vostru trăgind învățăminte prețioase pentru 
activitatea lor multe organizații U.T.M.

a- 
de

în fabrica noastră lucrează un 
mare număr de tineri, iar dintre 
ei, marea majoritate sint ute
miști.

Organizația noastră a obținut 
în ultimul timp multe rezultate 
însemnate atit in privința mobi
lizării tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de plan în producție, 
în educarea tineretului cit și în 
organizarea plăcută și instructivă 
a timpului lor liber.

Comitetul organiiației de baxă 
n-ar putea să conducă singur ac
tivitatea multiplă, variată a ute- 
miștilor dacă nu s-ar bizui pe 
ajutorul activului utemist din fa
brică. In organizația noastră a- 
vem un activ utemist numeros, 
din care fac parte. cei 26 orga
nizatori de grupe U.T.M., cei 63 
tovarăși aleși In birourile organi
zațiilor de secții, cei 20 de pro
pagandiști utemiști și mulți alți 
tineri aleși din rindul celor mai 
destoinici utemiști, care se bu
cură de prestigiu și influența in 
rindul tineretului. Deci, activul 
utemist din fabrica noastra nu
mără peste 100 de tovarăși.

Activul nostru reprezintă In
tr-adevăr, o mare forță. Numai 
bizuindu-ne pe ajutorul acestor 
tovarăși am reușit să facem ca 
fiecare utemist să cunoască sarci
nile organizației, să știe ce ac
țiuni Întreprindem și mai ales, să 
știe care-i este locul său, prin 
ce poate contribui șl el ia înfăp
tuirea sarcinilor organizației.

Cum am reușit să obținem 
cest lucru ? Firește, nu atît 
ușor.

„Secretul", dacă poate fi vorba 
de vreunul, coristă în aceea că 
noi ne am străduit să antrenăm 
în muncă pe fiecare tovarăș din 
acest larg activ, cerindu-i fiecă
ruia să contribuie la organizaiea 
activității utemiste pe măsura 
capacității, experienței, puterii 
sale de muncă. Deci, oamenii n au 
fost lăsați „să stea degeaba", să 
lincezească, ci, în permanență au 
fost atrași în diferite treburi, 
puși să facă ceva, chiar dacă era 
vorba de treburi foarte mărunte.

înainte vreme, comitetul nostru 
se rezuma la o muncă sectară, 
îngustă, mulțumindu-se la a re
partiza întreaga răspundere a ac
tivității doar cîtorva tovarăși 
care nici nu mai aveau cînd să-și 
tragă sufletul de-atîtea treburi pe 
care, între noi fie vorba, le re
zolvau și ei cum puteau: din 
fugă, superficial, pe apucate. O- 
bișnuiam să lucrăm doar cu cei 
cîțiva secretari ai organizațiilor 
de secții, și atît! iar membrii bi
rourilor organizațiilor de secții, 
organizatorii grupelor U.T.M., ne- 
fiind antrenați la muncă uitau 
pină și faptul că au fost aleși 
cîndva de utemiști ca să se ocu
pe de munca, de viața și educa
ția tinerilor.

Astăzi însă, renunțînd la prac
tica noastră sectară, și situația 
s-a schimbat. Acum nu numai se
cretarii organizațiilor de secții, 
ci întreg activul utemist din fa
brică este chemat lunar, instruit 
cum trebuie să muncească la re
zolvarea sarcinilor ce revin orga
nizației în perioada respectivă, 
consultat asupra acțiunilor pe 
care vrem să le organizăm, tras 
la răspundere pentru neindeplini- 
rea unor sarcini, informat asupra 
conținutului și Importanței ulti
melor hotărlri de partid apărute 
etc.

In felul acesta am reușit să 
antrenăm la muncă toți tovarășii 
care formează activul nostru ute
mist, să-1 facem să simtă fiecare

Un aspect de la rafinăria nr. 10 de petrol din Moldova

umerii lui apasă o părți-

că 
să 
de

că și pe 
cică din răspunderea pentru în
deplinirea sarcinilor organizației.

Și mai e un lucru, după păre
rea mea extrem de important: 
Angrenind In muncă acest activ 
numeros de tineri utemiști pu- 
nindu-i in situația de a învăță 
de a cerceta, de a se zbate — 
dacă vreți — pentru a rezolva o 
sarcină primită, ii ajutăm să 
crească, să se formeze, să se ma
turizeze, realizăm — in ultimă 
instanță — sarcina pe care ne-a 
dat-o partidul: să creștem, să 
formăm, să ridicăm noi și noi ca
dre tinere, pline de elan și entu
ziasm in muncă 1

Nu mai vorbesc de faptul 
procedind astfel, am reușit 
„curățim" activitatea noastră 
formalism, de rutină invechită. 
dind posibilitate dezvoltării ini
țiativei tinerilor. De pildă, din 
rindul activului nostru, cineva a 
propus să organizăm o excursie 
cu cei mai buni tineri din fabri
ca noastră, drept recompensă pen
tru rezultatele obținute de ei in 
producție Organizlnd această ac
țiune stimulativă am determinat 
ca in rindul multor tineri sa se 
nască dorința, materializată prin 
fapte, de a ajunge și ei in rin
dul fruntașilor. Intr-altă zi, un 
alt tovarăș a venit cu o propu. 
nere:

— Ce-ar fi să organizăm cu 
tinerii din fabrica noastră o ex
cursie pină la Moscova ?

Și am organizat excursia. 
„Cum ?* mă veți Întreba, desi
gur. Foarte simplu o excursie.. 
pe hartă, cu concursul unor tineri 
care au fost- in U.R.S.Ș., cu mul
te amănunte privind locurile fap
tele și viața tinerilor sovietici de 
pe „ruta" itinerariulul nostru. 
„Excursia" le-a plăcut tinerilor 
foarte mult. Au învățat multe Iu 
erori noi și mai ales (pentru că 
e un lucru știut că nu pot merge 
la Festival toți cei care ar do
ri-o) au avut satisfacția de a cu
noaște drumul pe care-l va stră
bate delegația tineretului din 
țara noastră, care ne va repre 
zenta la Festival.

Altădată un alt tovarăș a venit 
cu o altă propunere:

— Să organizăm o adunare ge
nerală in secția...

— Bine, dar cu ce probleme la 
ordinea de zi ? — l-am Între
bat eu

— Fără ordine de zi I mi-a 
răspuns el-

— ??1
— Să facem o adunare în care 

tinerii să capete răspunsul la 
problemele care-i preocupă care 
le sînt nelămurite, care-i intere
sează. Și vă asigur că a fost o 
adunare extrem de interesantă, 
utilă și mai ales plină de învă
țăminte. atit pentru tineri cit șl 
pentru noi, cei care am organi
zat-o.

Firește, în centrul atenției noa
stre stau problemele de produc, 
ție. E și normal. Pentru organi
zația noastră e o mindrie să știm 
că tineretul fabricii se situează In 
fruntea luptei pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, pentru crește
rea productivității muncii. Cum 
ne ajută in acest domeniu acti
vul utemist ? O să dau un exem
plu. La început de lună, cind au 
loc consfătuirile de producție, to
varășii din birourile organizații
lor
Pe 
lor 
Și. 
dlcale de secții, stabilesc care ti
neri merită titlul de fruntași ai 

de secții, organzatorii de gru- 
U.T.M., responsabilii brigăzi- 
de tineret se consultă Intre ei 
împreună cu comitetele sin-

secției ajută pe tineri in cunoaș 
ferea sarcinilor de plan, discută 
căile și posibilitățile de depășire 
a lor, consultă masa tineretului 
In legătură cu îmbunătățirea pro 
cesului de producfle etc. Rezul 
tatul? Numai In seefia ring II, 
90 de tineri s-au angajai ca in 
Întrecerea socialistă In cinstea 
Festivalului să realizeze insem 
nate depășiri ale sarcinilor de 
plan.

Dacă am obținut rezultate 
bune, bizuindu-ne in munca noa
stră pe activul utemist. nu pu 
tem spune că am făcut totul. Noi 
ne-am ocupat încă insuficient de 
educația politică a tovarășilor 
care formează activul nostru ute
mist. Se simte nevoia ca să orga
nizăm special pentru acești to
varăși informări politice, cu re
gularitate. pentru a le clarifica 
temeinic problemele politice Inter
nationale, astfel ca ei la rindul 
lor să fie in stare să lămurească 
aceste probleme tineretului.

Rezultatele obținute pină acum, 
folosind in activitatea organiza 
(iei activul utemist. ne-au cimen
tat convingerea că numai bizuin 
du-ne și in viitor pe aceste aju
toare de preț, vom reuși să fa
cem să crească necontenit nive
lul activității organizației noa
stre.

CONSTANTA TUDOROIU 
secretara organizației de baza 
U.T M. de la F.R.B.-București

Vizitele delegației Scupșcinei Populare
Federative a Iugoslaviei

Marți, delegația Scupșcinei 
Populare Federative a Iugoslaviei 
și-a continuat vizitele in Capi
tală. In cursul dimineții, oaspeții 
au vizitat fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej". Conduși de 
1. Steinbach, directorul întreprin
derii. membrii delegației au tre
cut prin secțiile de confecții pen
tru femei, confecții bărbătești și 
de copii, după care au vizitat 
sectorul de creație și expoziția 
departamentului industriei ușoare 
unde sint prezentate noile modele 
de țesături, confecții, încălțăminte 
care vor fi fabricate în acest an.

Seminar internațional
pe tema educației adulților

Federația Mondială a Asocia
țiilor pentru Națiunile Unite in 
colaborare cu UNESCO va 
organiza intre 20 mai și 2 iunie 
la Sinaia un seminar internațio
nal cu tema „Educați» adulților 
in Europa".

In cadrul seminarului, funcțio
nari superiori ai O.N.U. șl ai in
stituțiilor specializate vor prezen
ta rapoarte informative asupra 
activității organizațiilor pe care 
le reprezintă.

La seminar vor participa dele
gați din Belgia, R.P. Bulgaria, 
R. Cehoslovacă, Danemarca 
Franța, R. F. Germană, Grecia, 
Italia. R.P F. Iugoslavia, Suedia. 
R.P. Ungară, U.R.S.S. și Republi
ca Populară Romină.

Directorul de studii al semina
rului va fi Allan Degerman(Sue- 
dia). Din partea Federației Mon
diale a Asociațiilor pentru Națiu
nile Unite vor participa dr. Ro
bert Smith, secretar general ad- 
interim și dr. Anoushiravan

Daniil Șafran etnia... Cu ochii 
închiși, sprijinindu-și cu 
căldură capul de violonce

lul său, ca un îndrăgostit, el pă
rea a face un singur tot cu ins
trumentul, trans for mi ndu-i stru
nele în strunele sufletului său. 
Muzica curgea șuvoi, incinta, în
nobila...

Trecuseră 11 ani de cind nu-l 
mai ascultasem. Atunci, în primă
vara anului 1946, el a însemnat o 
adevărată revelație artistică pen
tru iubitorii de muzică. Printre 
cei care i-au apreciat talentul ex
ceptional se afla In primul rind 
marele nostru George Enescu, cu 
care a cintat deopotrivă muzică 
simfonică și muzică de cameră, 
intr-o comuniune artistică de o 
remarcabilă spontaneitate.

Recentul său turneu la noi in 
țară a confirmat odată mai mult 
bogăția excepțională a naturii ar
tistice a acestui instrumentist so
vietic. încă de la primele note 
ale concertului de Dvorak, sune
tul său amplu, nobil, generos, 
purtător al unei expresii de o cai 
litate remarcabilă, a umplut sala, 
a încălzit-o. Intr-adevăr, este atît 
de puternică pasiunea lăuntrică a 
lui Șafran, este atît de directă 
expresia ei, Incit nimeni nu poa
te rămîne indiferent. S-ar putea 
spune că Șafran are ceea ce E- 
nescu numea o „sensibilitate de... 
jupuit de viu". Nimic nu pare a 
ascunde clocotul nervilor și sîn- 
geiui său. De aceea ai și impresia 
că el improvizează tocmai atunci 
lucrarea tălmăcită, dlnd prin ea 
glas lumii sale sufletești. De o- 
ceea și interpretările sale sînt 
atît de personale. Șafran, tempe
rament natural greu de stăvilit, 
deprins în hotarele unui stil, in 
stringențele unei discipline, este 
departe de orice obiectivism (ață 
de text și în interpretare este în 
primul rind... Șafran (uneori chiar 
în ciuda tradițiilor stilistice).

Faptul că la Șafran elementul 
spontan este mult mai puternic 
decit cel, să-i spunem, de „prin
cipiu conștient" (de stil, construc
ție etc.) explică și faptul că la el 
dispoziția de moment joacă un 
rol atit de mare. în concertul de 
Dvorak In care acompaniamentul 
(Filarmonica dirijată de Mircea 
Basarab) nu a avut suplețea și 
precizia cerută, el a fost deosebit 
de nervos, fapt care nu i-a per
mis să dezvăluie toate calitățile 
sale și-l ducea la unele exagerări, 
folosirea de glissandi, crescendi, 
descrescendi. Totuși, cit de

De asemenea, oaspeții au vizi
tat cantina, căminul, creșa și 
parcul copiilor

Membrii delegației s-au inte
resat îndeaproape de organizarea 
producției, de activitatea comite
tului de întreprindere și de unele 
probleme cu caracter social.

Tot In cursul dimineții membrii 
delegației au vizitat Combinatul 
Poligrafic Casa Scinteii. N. Du
mitrescu, directorul Combinatului, 
a condus pe oaspeți în secțiile 
principale dindu-le explicații asu
pra organizării muncit

Khashkish, director responsabi l 
pentru problemele educației. 
UNESCO va fi reprezentat ia se
minar de Paul Legrand. șeful 
seefiei de educație * adulților dm 
UNESCO. Din parte» O.N U. »a 
particip» W. Gibson-Parker, di 
rectorul centrului de informații podăriei și de un grup de mund- 
O.N.U. pentru Europa, I tort

Lipsiți de grijă părintească
In ultimii ani la Școala profe

sionala și de maiștri agricoli din 
Caracal s-a creat o situație de 
neîngăduit. Se fac încălcări de 
la programa analitică, a slăbit 
simțitor grija pentru nevoile zilni
ce ale elevilor, pentru preocupări
le lor. Elevii înscriși la cursurile 
profesionale. în virstă de numai 
14-17 ani, au aceeași normă la 
lucrările practice cu cei de la 
cursurile de maiștri, a căror virs
tă depășește 25-30 ani: In goană 
după economii elevii sint scoși de 
la ore și trimiși să muncească 
cele 225 hectare teren arabil din 
dotația școlii deși ei au cerut să 
li se respecte programul de învă
țătură și orele de practică. Direc
torul acestei școli, utemistul Ni
colae Sperneac stă închis între 
cei patru pereți ai cancelariei și 
folosește .educativ" tot felul de 
expresii re«i și tăioase, care nu 
corespund nicidecum unui peda
gog-

Profesorii Alexandru Bucur, 
Stratan Gheorghe, Gheorghe Lă
țea Ș> alții, se impacă și ei cu 
starea de lucru existentă.

Elevii sînt dornici să petreacă 
timpul în școală cit mai plăcut, 
să se' bucure de frumusețile vieții 
din școală care nasc amintiri de 
neuitat. Unora le place să cinte, 
să recite frumos o poezie. Alții 
sînt pasionați după jocuri și tea
tru. Cei mai mulți iubesc sportul, 
citesc cărți de literatură etc. Folo
sim numai acest exemplu : pină a- 
cum 72 de elevi sînt purtători ai 
insignei „Iubiți cartea". Interesul 
elevilor pentru aceste activități 

pregnant era discursul ir-z-z-D 
cu nuanțe atit de fine. La inreșut 
a fost nervos fi In concertul de 
Schumann (cu orchestra Radio 
dirijată de Alfred Alessandrescu) 
apoi a părut că, sigur de acom
paniament, s-a echilibrat (cită 
poezie a avut tn romanță/) j> re
zultatul a fost splendida tălmă
cire a concertului de Stunt-Saens 
fi' a unor „bis-uri* (..Lebăăa* âe 
Saint Saens fi o piesă de Tui- 
țadze).

fn recitalul său. In care a fost 
acompaniat de Nina Mustru an, 
Daniil Șafran s-a InUecut pe 
sine. Dacă sonata de Haendel r.e-a 
apărut relativ academic cintată, 
atit partita de Bach cit șt aran- 
jamentul contemporan făcut de 
Piatigorski unui divertisment de 
Haydn au fost remarcabile, fn 
partita a Vf-a de Bach scrisă cen
tra ,,viola pomposa", Șairan a 
vădit o concepție amplă despre 
construcție fi sfera conținutului, o 
măiestrie exemplară care nu pu
tea fi umbrită de pildă de unele 
accente dure in duble corzi sau 
acorduri, l-am fost recunoscători 
lui Șafran de faptul că a rein
trodus in concertele noastre una 
din aceste capodopere rar, prea 
rar cintate. fn Haydn părea că s-a 
concentrat, ca Intr-un focar de 
lupă, verva fi grația rafinată, li
rismul de bun gust și velocitatea 
de virtuoz. Era un giuvaer sublim 
șlefuit, prezentat intr-o „mon
tură* admirabilă. Poate că a iost 
culmea artistică a recitalului.

tn partea a doua Șafran a pre
zentat lucrări de Prokofiev fi 
Debussy. Dacă sonata de Proko
fiev nu ni s-a părut atit de reali
zată ca prima sonată de vioară, 
ea a contribuit totufi la aprofun
darea imaginii muzicianului Șa
fran. Piesele mici de Debussy, 
tălmăcite sincer, fin, defi poate 
In afara stilului tradițional, au 
încheiat partea ,,oficială* a reci
talului. A urmat una „neoficială* ■ 
bisurile... Publicul entuziasmat i-a 
solicitat necontenit suplimente și 
Șafran, cu simplitate fi o vădită 
bucurie de a cinta, le-a acordat 
cu generozitate: Schubert, De
bussy, Bocherini, Schumann, Tin- 
țadze, fbeit, Ceaikovski, Grana
dos etc. Intre artist fi public se 
stabilise acea deplină intimitate 
muzicală, lipsită de orice preten
ții rituoase, dar cu atit mai înăl
țătoare...

Daniil Șafran clnta...

C. TEODORIU

Lazar Moisov, directorul ziaru
lui „Nova Makedonia" s-a inte
resat în mod special de procesul 
tehnologic al tipăririi ziarelor, 
cărților și de alte aspecte ale 
muncii.

Exprimîndu-și admirația pentru 
cele văzute oaspeții au scris în 
cartea de impresii a combinatului 
următoarele:

„Am fost impresionați de a- 
ceastă bază puternică a presei, 
științei și culturii din R.P.R. De
legația Scupșcinei Populare Fede
rative a R.P.F. Iugoslavia adre
sează colectivului întreprinderii 
urări pentru noi succese in mun
ca sa atit de importanta pentru 
construirea socialismului". Apoi 
oaspeții au făcut o plimbare cu 
vaporașul pe lacul Herăstrău.

După-amiază. delegația parla
mentară a R P.F. Iugoslavia, în
soțită de deputății Tiță Florea și 
Simion Bugbici a vizitat gospo
dăria agricolă de stat „30 De
cembrie" din regiunea București

La sosirea in gospodărie, mem
brii delegației au fost salutați de 
Alexandra Enciu, directorul gos- 

extrașcoiare, a îndreptat atenția 
organizației de bază UT.M. din 
școală, spre crearea unei echipe 
de dansuri și a unor formații spor
tive Apoi organizați, de bază 
U.TM. prevăzuse printre altele, 
programe artistice urmate de re
uniuni tovărășești. întîlniri spor
tive cu elevii școlilor medii din 
Caracal, seri culturale și întîlniri 
cu fruntașii recoltelor bogate, vi
zitarea unor obiective ca G.A.S. 
Caracal, de care-i desparte un 
gard, S.MT. Caracal de care-i 
desparte doar strada sau stațiu
nea experimentală Studina, aflată 
numai la dțiva kilometri. Dar 
din toate acestea nu s-a realizat 
nimic.

Niciodată conducerea școlii n a 
sprijinit astfel de activități, iar 
organizația de bază U.T.M. a re
nunțat, in defavoarea elevilor, 
chiar la sarcinile ce-i reveneau fn 
această privință. Pe nesimfite 
munca cultural-artistică și spor
tivă n-a mai interesat pe nimeni, 
iar elevii iși irosesc timpul liber 
fără nici un folos. Sala de festi
vități stă încă încuiată.

Cu timpul școala a căpătat și 
un aspect neprimitor. Pe culoare, 
in clase și in dormitoare, peste 
tot, lasă de dorit lipsa de cură
țenie. Condițiile de viață ale ele
vilor nu sînt din cele mai bune. 
Grupul electrogen e defect. Se 
tărăgănează punerea la punct a 
instalației de la spălător, elevii 
fiind nevoiți să care apă cu căl
darea de la puțul din curte și să 
se spele cum pot.

Bucureștenii se vor bucura la 
s firșitul acestei săptămîni de un 
b^gat program internațional. Sîm
bătă și duminică vor avea loc în- 
tî'niri internaționale de fotbal, 

apă. Spor- 
cu națio- 

cu reprezen
tativa B de fotbal a Poloniei, cu 
reprezentativa de baschet a Italiei 
ri cu echipa de polo Burevestnik 
Kiev.

Astăzi urmează să sosească pri
mii oaspeți: baschetbaliștii italieni. 
Ei vor susține sîmbătă la ora 18, 
pe un podium special amenajat pe 
stadionul Republicii, meciul cu re
prezentativa noastră de baschet.

Partida se anunță a fi foarte 
disputată, deoarece oaspeții vin 
după două meciuri destul de răsu. 
nătoare : au învins echipele națio
nale ale Cehoslovaciei și Belgiei. 
Baschetbaliștii italieni vor lupta cu 
ardoare pentru victorie, mai ales 
că vor să-și ia revanșa pentru me
ciul cîștigat de reprezentativa noa. 
stră de baschet anul trecut, la 
Veneția.

Italienii deplasează la București 
up lot de 15 jucători foarte valo
roși, printre care amintim de Mario 
Aleseni, Antonio Constanzo. Achile 
Canna, Paolletti Renzo, Pomilio Vi
ttorio, Silvio Lucev, Alessandro 
Gamba. Ei sînt însoțiți de antre
norii Carmine Peratore și Vittorio 
Tracuzzi.

Cît privește formația noastră, ea 
este compusă din jucători care nu 
o dată au demonstrat că știu să lup
te pentru victorie. La antrenamen
tele de pină acum, baschetbaliștii 
romîni au arătat o mare vervă de 
joc. Ei își continuă în prezent pre
gătirile pe podiumul instalat pe

Decada culturii 
R. S. F. S. R.

In cadrul Decadei culturii 
R.S.F.S.R., vor rula in Capitală 
următoarele filme sovietice :

La cinematograful „Republica": 
20 mai — „înălțimi"; 21 mai — 
„Aventurile lui Artiomka"; 22 
mai — „Vocație"; 23 mai —
„Vrăjitorul".

La cinematograful „Maxim 
Gorki" : 19—20 mai — „Primele 
bucurii" ; 21—22 
lea"; 23—24
străine" ; 25—26 
nița"; 27—28

mai — „Al 41- 
mai — „Rude 
mai — „Vol- 

mai — „Cazul
fruntașului Kocetkov".

Informații
In cadrul unei vizite reciproce 

organizată de Uniunea Asociații
lor Studenților din R.P.R. și 
Uniunea Națională a Studenților 
Britanici, marți au părăsit Capi
tala îndreptîndu-se spre Londra 
tov. Ștefan Bîrlea, membru in 
Comitetul Executiv al Uniunii A- 
sociatiilor Studenților din R.P.R. 
și tov. Dumitru Chițoran.

★
Zilele acestea au părăsit Capi

tala prof. univ. George Breazul, 
laureat al Premiului de Stat, com
pozitorul Paul Constantinescu, 
maestru emerit al artei, laureat 
al Premiului de Stat compozi
torul Ovidiu Varga, laureat al 
Premiului de Stat, directorul mu
zicii la Radiodifuziunea Romină. 
Vasile Tomescu, redactor șef ad
junct al revistei „Muzica" pentru 
a participa la manifestările celui 
de-al Xll-lea Festival internatio
nal de muzică „Primăvara ia 
Praga".

La festivitățile de la Praga va 
fi prezent și compozitorul Ion 
Dumitrescu, maestru emerit ai 
artei, laureat ai Premiului de 
Stat prim secretar al Uniunii 
Compozitorilor din R.P.R. care a 
hiat recent parte la manifestăriie 
culturale romfnești de la Paris, 
consacrate comemorării a 2 ani 
de la moartea lui George Enescu

Elevilor nu li se servește o mîn- 
care consistentă. Administratorul 
cantinei. Drăgoi Florea, ocolește 
de fiecare dată crearea unui co
mitet de cantină, a cărui existen
ță e utilă și necesară.

Ar mai trebui să vorbim de lip
sa manualelor de fitotehnie și 
protecția plantelor și de faptul câ 
in biblioteca școlii abundă ma
nualele de zootehnie, pomicultură, 
viticultură și mecanizarea agri
culturii, care nu sînt necesare.

Lipsurile existente în această 
școală, atit in desfășurarea pro
cesului de invățămint cit și în 
activitatea extrașcolară, incumbă 
in primul rind răspunderea con
ducerii acestei școli care tărăgă
nează rezolvarea acestor proble
me. O mare răspundere poartă 
de asemenea organizația de bază 
U.T.M. din școală. Nici Comite
tul orășenesc U.T.M. Caracal — 
prim secretar tov. Cîrlan Florian 
— n-a luat poziție împotriva ne
regulilor existente aci și n-a pus 
în discuție atitudinea disprețui
toare a lui Nicolae Sperneac față 
de viața de organizație, față 
de neajunsurile din școală. Vino
vată de această situație se face 
de asemenea direcția invățămin- 
țului mediu, din fostul Minister 
al Agriculturii, care a neglijat ani 
de zile îndrumarea acestei școli, 
verificarea activității ei. Sînt ne
cesare cel puțin acum, măsuri con
crete pentru curmarea situației ce 
există în Școala profesională și 
de maiștri agricoli din Caracal.

PETRE LUNGI) 

stadionul Republicii, cu care s-au 
acomodat destul de bine. Dintre 
jucătorii care vor evolua sîmbătă 
trebuie să pomenim pe talentatul 
Novacek (pentru prima dată joacă 
în reprezentativă, în țară), Cucoș, 
Emil Niculescu și desigur pe valo
roșii Nedeff, Folbert, Fodor, pe 
care italienii îi apreciază pentru 
jocul lor plin de fantezie. Antre
norii echipei sînt Vasile Popescu 
și Alexandru Popescu.

Arbitrii acestei întîlniri vor 
Pierre Blanchechard (Franța) 
Karel Klima (Cehoslovacia).

fi

„Cursa
LODZ 14 (Prin telefon de la 

trimisul „Agerpres").
Pe șoseaua care leagă marile 

orașe poloneze Katowice și Lodz 
s-a desfășurat marți cea de-a 
U-a și penultima etapă a compe
tiției cicliste „Cursa Păcii" 
Praga—Berlin—Varșovia.

Cicliștii romini au făcut ieri o 
cursă bună, luptind cu ultimele 
lor resurse pentru a cîștiga măcar 
cîteva locuri în clasament. Dumi
trescu a șters in parte impresia 
nefavorabilă lăsată în etapa 10-a 
fiind in etapa de ieri unul din 
principalii animatori. El a. inițiat 
un atac important la km. 45 îm
preună cu Klevțov (U.R.S.S.) și 
Ruzicka (R. Cehoslovacă). Avan
sul celor trei fugari era de 2 
minute la km. 100 dar plutonul 
i-a ajuns pe ultimii kilometri cînd 
a evadat singur belgianul Proost, 
cîștigătorul etapei.

Formația noastră de box pentru Praga
Relntorși de la Paris, boxerii 

noștri și-au reluat pregătirile în 
vederea campionatelor europene.

Antrenorul de stat Eustațiu 
Mărgărit a declarat: „Ne așteaptă 
un examen greu. La Praga se în- 
tîlnește elita boxului amator din 
aproape 30 de țări. Țara noastră 
va prezenta la Praga o echipă 
mult întinerită. Ne-am gîndit că 
este bine să promovăm și o serie 
de elemente tinere (M. Stoian,

La uzina mecanică Poiana Cimpina boristul Enache Petre lu- 
crind la bormașină depășește norma cu 250-300 la sută.

PATRIA, BUCUREȘTI. LIBERTĂȚII
— Citadela sfărîmată, complectare : 
Farmecul adtncurilor; REPUBLICA, 
f. C. FRIMU MIORIȚA. COȘBUC - 
Căsnicia dr. Danwitz ; MAGHERU, 
ELENA PAVEL, Jan Zizka. în progia- 
mul viitor : Dispărut fără urmă; V. 
ALECSANDRI. VASILE ROAITA, AL. 
SAHÎA, l MAI — Oameni fără impor
tantă; LUMINA. ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE. N. BALCESCU - Dispă- 
rut fără urmă; CENTRAL. 23 August
— în țoiul luptei. în programul viitor; 
Giuseppe Verdi; VICTORIA - Chita
rele dragostei : DOINA. ARTA - Don 
Juan; MAXIM GORKI, GH. DOJA, 
DONCA SIMO — Inima cîntă; ȚINE-

de. Vtnt slab ptnă la potrivit, cu In
tensificări ziua.

Pentru următoarele trei zile in țară: 
Vreme caldă cu cer variabil. Ploi lo
cale de scurtă durată însutite de des
cărcări electrice. Vint slab și local po. 
tnvit. Temperatura tn creștere la În
ceput. apoi staționară. Minimele vor 
oscila intre 6—14 grade. Iar maximele 
Intre 20—30 grade.

Pentru regiunea București : Vremea 
se menține frumoasă și călduroasă cu 
c?r yatiabiî, mai mult senin noaptea 
și dimineața. Innou^ări trecătoare se 
vor produce după amiază, cînd vre
mea devine favorabilă ploii sub for
mă de averse. Temperatura în creștere 
ușoară. Noaptea va fi cuprinsă între 
12—14 grade, iar ziua între 25—27 gra- 

I LULIU CONSTANTIN
In ziua de 13 mal a încetat din 

viață, după o boală îndelungată, 
tov. Luliu Constantin, prim se
cretar al Comitetului raional 
U.T.M. Gătaia, regiunea Timi
șoara.

Născut la 11 octombrie 1923. 
în comuna Sadova din regiunea 
Craiova, fiul unor țărani săraci, 
a învățat după terminarea școlii 
elementare meseria de tîmplar.

Din anul 1949 tov. Luliu Con
stantin devine activișt al organi 
zatiei noastre, luqrind in diferite 
raioane ale regiunii Timișoara și 
ca instructor al Comitetului regîo 
nai U.T.M. Timișoara. După aO- 
solvirea școlii centrale a U.T M 
„Filimon Sîrbu", tov. Luliu Con 
stantin a muncit în funcții de

Interesul manifestat pentru parti
da de sîmbătă a trecut și granițele 
țării. Astfel, jucătorii echipei de 
baschet Spartak Sofia și-au anun. 
țat participarea ca... spectatori. 
Este posibil ca după întîlnirea 
R.P.R.—Italia, într-una din zilele 
următoare să-i vedem la „lucru" și 
pe baschetbaliștii bulgari. Se duc 
tratative pentru perfectarea, cu pri. 
lejul acestei vizite, a unei întîlniri 
Spartak-Sofia—Dinamo-București.

S. SPIREA

păcii"
Clasamentul etapei: 1. Proost 

(Belgia) a parcurs 215 km. în 
5h.33’56” ; 2. Kapitonov (U.R.S.S.) 
511.35’10’’ ; 3. Paradowski (Po
lonia) 5h.35’10”; 4. Klevțov
(U.R.S.S.) 5h.35’10”. Dintre aler
gătorii romini primul a sosit 
Poreceanu pe locul 13 în 5h.35’26”. 
Același rezultat a fost realizat 
ele Dumitrescu, Șandru, Hristov, 
Brittain și alți 10 alergători.

Clasamentul general indivi
dual : 1. Nencio Hristov (R.P.B.) 
5411.43’43”; 2. Brittain (Anglia) 
la 7’02”; 3. Boudon (Franța) la 
9’16”; 4. Pruski (R.P.P.) la 
10’29”; 5. Kapitonov (U.R.S.S.) 
la 15’02”. C. Dumitrescu ocupă 
locul 13 la 27’17”.

Pe echipe continuă să conducă 
R.P. Polonă, urmată de R.D.G. 
și U.R.S.S. în timp ce echipa 
noastră se menține pe locul 8, 
înaintea formației R.P. Bulgaria. 
Astăzi se aleargă ultima etapă.

D. Gheorghiu) care s-au remarcat 
cu prilejul ultimelor reuniuni in
ternaționale. Formația noastră 
pentru campionatele europene va 
fi probabil următoarea (în ordi
nea categoriilor) : Mircea Do- 
brescu, Nicolae Mîndreanu, Emil 
Cișmaș, Mihai Trancă, Dănilă 
Done, Mihail Stoian (N. Linca), 
Vasile Tiță, Dumitru Gheorghiu, 
Gheorghe Negrea și Vasile Mariu- 
țan.

Tu s( camarazii tăi: 
TIMPURI NOI — Măgărușul Magda* 
nei. Complectare : Album sportiv; AL. 
POPOV - Omul din umbră: GRIVIȚA 
- Rlpa dracului; CULTURAL - The- 
rrese Rauum; UNIREA. MUNCA. ILIE 
PINT1LEE — Frumoasele nopții; C. 
DAVID Coasta Iul Adam; T. VLA- 
DIMIRESCU. M. EMINESCU - Ba. 
lada Siberiei; MOȘILOR - Aida; 
OLGA BANCIC — Garnizoana nemuri- 
tA°.a.reÂ.ĂPREL VLA1CU - Prea tîrziu; 
ALIANȚA — Trandafirii lui Allah; 
FLACĂRA — Feroviarul; POPULAR — 
Ultima întîlnire; M. EMINESCU — 
Dansează, mică doamnă 1; VOLGA — 
Cu fata spre public, Yves Montand.

I
răspundere, ca prim secretar al 
Comitetului raional U T.M. Caran
sebeș, apoi ca prim secretar al Co
mitetului raional U.TM Gălaia

In anul 1954 tov. Luliu Con
stantin a fost primit In rîndurile 
candidaților de partid.

Tov. Luliu Constantin, tovarăș 
devotat cauzei partidului și clasei 
muncitoare, a fost iubit și apre
ciat de către tinerii pe care i a 
îndrumat și de către tovarășii săi 
de muncă. Regretăm moartea 
prematură a tînărului nostru to
varăș, care a răpit din rîndurile 
noastre pe un luptător credincios,, 
pe un activist al U.T M. capabil 
și iubit de tineret.

UN GRUP DE TOVARkȘI



I

lirva lui N. S. Hrușciov
'«factor șef ai ziarului „New York Times**

Delegația parlamentară a R. P. R 
a plecat spre patrie

«W xr-tn oarecum
• * teM arai propa- 
a aakaOn capitalist, 

I » propagandist al
■Mksar ae«. Ca reprezentant 
A Ml «ore ziar american, sint 
ța -. schimbul liber de infor- 

. In această ordine de idei, 
aș vrea sâ vă intreb: conside
re,: ore că cenzura care există 
In Uniunea Sovietică pentru co- 
rerpondenții străini este sau nu 
jus; ficată, nu creează ea cumva 
mai multe probleme decît re
zolvă ? în S.U.A. și în alte state 
occidentale știrile corespondenți
lor străini nu sînt supuse cen
zurii.

N. S. Hrușciov : Verificarea co
respondențelor sau, după cum 
spuneți, cenzura, se aplică in 
Uniunea Sovietică numai în pri
vința știrilor calomnioase. Oa
menii sovietici nu pot să fie ne
părtinitori față de calomniatori-, 
care in știrile lor denaturează 
realitatea, scriu tot felul de nă
scociri.

Nu putem fi de asemenea ne
părtinitori față de cei care chea
mă la tulburarea vieții normale 
a societății sau la omoruri. Dacă 
se îngrădesc relatările unor astfel 
de oameni, aceasta nu Înseamnă 
îngrădirea libertății presei. Și 
iată că atunci cînd cutare sau 
cutare corespondent vrea să tri
mită în străinătate știri denatu
rate, care nu corespund stării 
reale a lucrurilor, instituțiile noa
stre iau măsuri pentru ca astfel 
de știri neadevărate, calomnioase 
să nu apară. După părerea mea, 
aceasta este just.

Aș spune că de fapt aceasta 
nu înseamnă cenzură, ci numai 
o folosire mai rațională a mijloa- 
ce.or materiale de care dispune 
societatea, pentru a nu irosi în 
zadar mijloace pentru legăturile 
telegrafice, hîrtie etc. Noi vrem 
să folosim totul spre binele so
cietății și nu în dauna ei. Așa 
dar, atunci cind persoanele îm
puternicite pentru aceasta rețin 
știrile neadevărate, mincinoase, 
nu le publică, aceasta este în 
folosul societății. Așa înțelegem 
noi această problemă.

T. Catledge. Ați vrea să vi
zitați S U A ?

N. S. Hrușciov: Da, aș vrea 
să vizitez Statele Unite ale Anie- 
ricii. deoarece am auzit multe 
lucruri interesante despre această 
țară de la tovarășii mei de mun
ca. precum și de la inginerii, teh. 
nicienii, agronomii sovietici care 
au fost acolo. Ocup insă o si
tuație in care nu pot pleca ca 
turist, și de altfel turiștii sovie
tici nu sint admiși acum in 
S.U.A., iar pentru a pleca in 
SUA ca om de stat nu există 
temei in prezent. Așa dar regret 
că nu pot vizita S U.A

T. Catledge: Nu credeți oare 
că ar fi util dacă dv. in calitate 
de conducător al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice v ați 
intilni cu Dwight Eisenhower in 
calitate de conducător al partidu
lui republican din S U A. ?

N. S. Hrușciov : Este evident că 
o astfel de întilnire ar putea fi 
utilă și aș accepta-o probabil Pot 
să spun că nutresc o mare stimă 
față de președintele Eisenhower, 
ceea ce i-am comunicat personal, 
precum și in repetate rinduri prin 
fostul ambasador al S U.A la 
Moscova, domnul Bohlen îmi 
aduc aminte bucuros de Intilni- 
rile plăcute cu președintele Ei
senhower la Geneva.

T. Catledge: Pentru ca scopul 
Întrebărilor mele să fie mai lim
pede. trebuie să spun că, fiind 
unul din redactorii ziarului ,j\ew 
York Times", nu am o contingen
ță directă cu politica redacției 
acestui ziar în timpul alegerilor 
trecute ziarul meu ș-a pronunțat 
tn sprijinul președintelui Eisen
hower. in timp ce eu am votat 
pentru Stevenson.

N. S. Hrușciov : Declarițiile 
lui Stevenson merită atenție. De
sigur că este o chestiune internă 
a americanilor să-și aleagă pre
ședintele insă, după părerea mea, 
politica lui Stevenson fără Duiles 
ar fi fost, poate, mai utilă decit 
politica lui Eisenhower cu Dulles

T. Catledge: Există oare obiec- 
țiuni teoretice sau ideologice ca 
statele socialiste, să spunem Po
lonia. să capete ajutor economic 
din partea statelor capitaliste, de 
pildă din partea S.U A. ?

N. S. Hrușciov: Nu. desigur 
că astfel de principii teoretice 
n au existat și nu pot exista. Și 
noi am putea căpăta din partea 
S.U A anumite lucruri necesare 
economiei noastre, dacă aceasta 
ar fj avantajos pentru noi din 
punct de vedere economic.

Trebuie insă avut în vedere că 
prin natura sa capitalismul _ nu 
poate ajuta vreun stat, fără să 
urmărească totodată scopurile 
sale egoiste De aceea orice stat 
socialist sau orice alt stat trebuie 
să manifeste prudentă față de 
obținerea de ajutor din partea 
statelor capitaliste pentru a nu-și 
pierde independența.

N-ați observat vreodată o al
bină sau o muscă care se în- 
virtește in jurul mierei. iar apoi 
se așează pe ea ? Intii se afundă 
piciorușele, apoi ' ' '
curind se vede 
b nâ sau muscă
■ ere.
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Catledge: Aș vrea să mă 
-• ■ zr.m ia unele probleme in- 

-r Am citit multe despre pla- 
ie dv. de reorganizare a con- 

ducerii industriei sovietice. Ani 
citit recenta dv. cuvîntare ta se
siunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., mai înainte am citit te
zele raportului cu privire la pla
nul dv. de reorganizare, sau, cum 
spunem noi. cu privire la planul 
dv. de descentralizare. In legă
tură cu aceasta aș vrea să vă 
intreb cit timp au fost discula e 
aceste planuri in Uniunea Sovie
tică ?

N. S. Hrușciov: Tezele în le
gătură cu problema reorganizării 
conducerii industriei și conslruc- 
(iilor au fost publicate in presa 
noastră la 30 martie 1957 și de 
la acea dată ele au fost pre
tutindeni discutate pe larg in 
Uniunea Sovietică.

T. Catledge : Nu a fost oare 
discutată această problemă îna
inte de publicarea tezelor ?

N. S. Hrușciov: Pe iinie de 
partid planul de reorganizare a 
conducerii industriei a fost dis
cutat la plenara din februarie a 
C.C. al P.C.U.S. Plenara din fe
bruarie a C.C. a considerat că 
este necesară publicarea in presă 
a tezelor cu privire la perfecțio
narea continuă a organizării con
ducerii industriei și construcțiilor 
și, de la data publicării lor, ele 
au fost discutate efectiv în toate 
uzinele, în colhozuri, instituții, 
unități militare. întreaga popu
lație de multe milioane a țârii 
noastre a discutat aceste teze. 
Trebuie să spun că această pro
blemă decurge din hotăririle Con- 
greșului al XX-lea al Partidu'ui 
Comunist al Uniunii Sovietice.

T. Catledge: Mă interesează 
foarte mult problema procedurii 
de adoptare a hotăririlor de către 
organele de conducere din Uniu
nea Sovietică, a procedurii de a- 
doptare a hotăririlor care devin 
expresia vederilor conducerii co
lective în Uniunea Sovietică Se 
întrunește în mod regulat Prezi
diul C.C. al P.C.U.S ? Cum se 
adoptă acolo hotăririle ? Există 
procese-verbale ale ședințelor 
Prezidiului ? La ședințele Pre
zidiului se intlmplâ să fie diver
gențe de păreri ?

N. S. Hrușciov : Prezidiul C.C 
al P.C.U.S. se întrunește cu regu
laritate, cel puțin o dată pe sâp- 
tămînă. In afară de aceasta, ral 
puțin o dată pe săptămină se în
trunește Consiliul de M'niștri al 
U.R.S S. Plenarele C.C. al 
P.C.U.S. se convoacă la noi cel 
puțin de două ori pe an.

Cu prilejul examinării proble
melor la ședințele Prezid:uloi 
C.C. se exprimă de cele mai 
multe ori puncte de vedere diie- 
rite, deoarece membrii Prezidiu
lui caută să studieze cit mai pro
fund problema în discuție. In 
cursul discuțiilor membrii Prezi
diului ajung de regulă la un 
punct de vedere comun Dacă a- 
supra unei probleme nu se ajunge 
la un punct de vedere unic, a- 
ceasta problemă este rezolvată 
cu majoritate simplă de voturi

Se intimpla. desigur, să fie și 
probleme in jurul cărora se în
cing discuții foarte aprinse. Acest 
lucru es'e firesc in condițiile unei 
discuții democratice

T. Catledge: Poate că știți că 
anul trecut ziarul ..New York Ti
mes" a publicat textul cuvintârii 
dv. la Congresul al XX-lea al 
partidului In care erau criticate 
excesele perioadei staliniste Au 
fost făcute oare omisiuni sau de
naturări importante in textul cu- 
vtntării dv. care a fost publicată 
tn țările occidentale ?

N. S. Hrușciov: Nu știu des
pre ce text este vorba Am auzit 
că in S.U A. a fost publicat un 
text, ticluit de serviciul ameri
can de spionaj, și câ acest text 
a fost prezentat drept textul ra
portului tneu la Congresul al XX- 
lea al partidului.

Dar editura lui Allen Dulles n i 
se bucură de prestigiu In Uniu
nea Sovietică. Nu doresc ciluși 
de puțin să citesc literatura pe 
care o fabrică Allen Dulles.

T. Catledge: După părerea dv. 
ce loc va ocupa Stalin in istoria 
Uniunii Sovietice ?

N. S. Hrușciov: Stalin va ocupa 
locul cuvenit în istoria Uniunii 
Sovietice. El a avut mari lipsuri, 
dar Stalin a fost un marxist- 
leninist devotat. un revolu
ționar devotat șt dirz Sta'in a 
făcut multe greșeli în ultima pe
rioadă a activității sale, dar el 
a tăcut totodată și multe lucruri 
utile pentru țara noastră, pentru 
partidul nostru, pentru întreaga 
mișcare muncitorească interna
țională. Partidul nostru, poporul 
sovietic vor păstra memoria lui 
Stalin și 11 vor aprecia după 
merit.

T. Catledge: Ați putea indica 
cel puțin cîteva din greșelile să- 
vîrșite de Stalin ?

N. S. Hrușciov: In presa noa. 
stră s-a vorbit deja despre acea
sta. Despre lipsurile lui Stalin a 
vorbit incă l.enin in documentul 
care este cunoscut sub numele de 
„Testamentul lui Lenin" Ace^t 
document a fost publicat in 
Uniunea Sovietică anul trecut. 
Lenin a arătat foarte just lipsu
rile lui Stalin și a avertizat par 
tidul impotriva acestor lipsuri. 
In acea etapă Stalin a tras con
cluziile cuvenite din avertismen
tele lui Lenin și n-a depășit anu
mite limite. Dar. pe cit se pare, 
fiecare om are slăbiciunile lui pe 
care nu le poate birui. Cu timpul 
tocmai trăsăturile negative din 
caracterul lui Stalin, despre care 
încă V. I. Lenin a vorbit, s au 
dezvoltat, ceea ce a prejudiciat 
cauza noastră, cauza partidului 
nostru. De aceea am condamnat 
aceste greșeli pentru ca nimeni 
să nu fie tentat să le repete. 
Aceste greșeli sînt în contradicție 
cu învățătura marxism-leninis- 
mului.

T. Catledge. Considerați oare 
că Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice este autoritatea supremă 
In interpretarea teoriei marxist- 
leninis'.e f

N, S. Hrușciov. Dv. ați pus în
trebarea intr-un fel în care noi 
comuniștii nu o punem niciodată, 
deoarece acest fel de a o pune 
este greșit. Nici o persoană și 
nici un partid nu-și pot aroga drep
tul exclusiv de a interpreta învă
țătură marxist-leninista. Marx sm- 
leninismul este o știință in 
de dezvoltare și fiecare 
tid comunist iși poate aduce 
tribuția la dezvoltarea ei. 
țara cea mai mare, cit și , 
cea mai mică, au condiții egale 
și posibilități egale. Problema in
terpretării marxism-lenimsmului 
este o problemă de calitate și nu 
de cantitate.

Intrucit însă marxism-leninis- 
mul capătă un prestigiu tot mai 
mare in rindurile oamenilor mun
cii din toate țările, au apărut și 
pseudo-comuniști care din interes 
se alătură de formă la marxism- 
lenimsm". Pe viitor, pe măsură ce 
țările socialiste vor exercita o in
fluență tot mai puternică asupra 
oamenilor muncii din toate ță
rile, numărul acestor pseudo-co- 
muniști va deveni probabil tot 
mai mare și mai mare, deoarece 
va fi la modă să spui că ești un 
adept al 
niniste. De aceea partidele noa- 
•tre trebuie ’ ' "
severă față de pseudo-comuniști. 
trebuie să-i demaște pentru 
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să aibă o atitudine

trebuie să-i demaște 
ca ei să nu întineze 
marxist-leninista.

Unii susțin câ fiecare 
spune că este comunist, 
insă un colectiv care se situează 
pe anumite poziții teoretice și. 
dacă omul care s-a declarat co
munist nu este de fapt comunist 
acest lucru devine curind evident. 
Fiecare comunist se verifică In 
practică pria fapte.

Cred câ aid este cazul sâ se 
facă o comparație cu o companie 
de soldați in marș. întreaga com
panie merge in aceeași cadență ; 
un singur soldat nu merge in pas 
cu ceilalțL Acest soldat trebu e 
să iasă din rind și sâ se tirască 
undeva in coadă pină cind va 
învăța să meargă in marș.

Aceasta este o regulă tn ar
mata Aceeași regulă o respectăm 
In problemele teoriei marxist-le- 
niniste. Urmărim foarte strict 
respectarea principiilor marxism- 
lemnismului și nu tolerăm nici 
un fel de denaturări ale teoriei 
marxist-leniniste. Vrem sâ păs
trăm imotdeauna puritatea 
riei marxist-leninisie.

T. Catledge. Ați 
ta mod concret dlira pseudo-co. 
■ranișt: ?

N S. Hrașctev- Nu am de gînd 
să-i numesc acum, dad a fost 
necesar noi am aum:t și vom nu
mi astfel de pseodo-cooiuiiiști. 
Pot numai să spun că, din pă
cate. exista destui asemenea pseo- 
do-coauniștL

T. Catledge. Sint oare ia mo- 
mentui de față mai morte șanse 
ca pacsa sâ se mențină sau mai 
muLe șanse ca războiul să în
ceapă ?

Pun această întrebare fn «gi- 
turâ cu faptul că la țările ocd- 
dentale se exprimă părerea câ 
Uniunea Sovietică na ar fi trecut 
Ia înfăptuirea reorgamzâr.: coa- 
ducerii economiei ei. dacă se aș
tepta ca in curind să ineiapa 
războiul.

N, S. Hrușciov. Este 
grea de spus in ce parte 
clina talgerul cirrtaru’ui 
partea războiului sau in 
păcii. Problemele războiul 
pădi depind de multe imprej 
rări, depind nu numai de uni 
nea Sovietică, d și de alte state 
Spun mai concret — cel mai mu '. 
de Statele Unite ale Americii ji 
de Uniunea Sovietică. Iu "
există mulii generali care 
clarații cu totul absurde 
șterge Uniunea Sovietică 
fața părointului*. Acești 
roși trebuie să tină minte insă câ 
și cealaltă parte poate să răs
pundă In același mod Și in ge
neral. disputa asupra acestei 
chestiuni este o dispută absu-ițâ 
Este greu, repet, să se spiuu în 
ce parte va tndiua ta gerul eta
la rutul.

Cit privește Uniunea Sovietică 
ea a făcut și face tot ce depinde 
de ea. nu numai pentru a amina 
războiuL ci și pentru ca el sâ nu 
aibă loc in generaL Dar. după 
cum am mai spus, aceasta nu de
pinde numai de nou d și de alte 
state, și in primul rind de Sta. 
lele Unite ale Americii.

In legătură cu reorganizarea 
conducerii industriei. Această re
organizare nu este legală nid- 
decum de considerente m.i tare. 
Războiul nu are nid o legătură 
cu aceasta Perfecționarea con
ducerii industriei și construcțiilor 
are drept scop îmbunătățirea con
ducerii ecnnomid noastre națio
nale. Măsurile pe care le înfăp
tuim ne vor da posibilități colo
sale pentru a folosi mai bine re
sursele noastre, pentru a conduce 
mai bine economia noastră na
țională Reorganizarea nu va ne. 
cesita prea mult timp : ea va fi 
terminată pină la I iulie, și poa
te chiar mai devreme. Trebuie a- 
vut in vedere totodată că reorga
nizarea conducerii industriei și 
construcțiilor se va face în primul 
rind sus. și ea nu presupune a- 
cum reorganizarea muncii diferi
telor întreprinderi. Perfecționarea 
conducerii industriei și construc
țiilor este o măsură economică 
înțeleaptă, care ne va da mai 
multe posibilități să ajungem din 
urmă mai repede S.U.A. in pro
ducția pe cap de locuitor. Așadar, 
înțeleg greșit cei care ghicesc 
în cafea și care susțin că reor
ganizarea conducerii industriei și 
construcțiilor in țara noastră ur
mărește anumite scopuri mili
tare. Ea nu urmărește decît sco
puri pur economice. Noi facem 
totul pentru pace, pentru popor.
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facem totul ca să nu existe răz
boi.

Transmiteți poporului dv. că 
nu vrem război și că facem totul 
pentru întărirea păcii, iar pacea 
este în interesul tuturor popoa
relor, inclusiv în interesul po
porului Statelor Unite ale Ame- 
ricii.

Mai aveți întrebări de pus?
W. Jordane. Printre ministerele 

care trebuie să rămînă după re
organizarea conducerii industriei 
și construcțiilor, este Ministerul 
Construcțiilor de mașini mijlocii. 
S-a făcut presupunerea că acest 
minister al dv. ar fi echivalent 
cu Comisia pentru energia ato
mică în S.UÂ. Ne-ați putea spu
ne dacă acest lucru corespunde 
realității și dacă în acest caz 
M. G. Pervuhin va ocupa același 
post ca și amiralul Strauss în 
S.U.A. ?

N. S Hrușciov. Poate câ așa 
dar vâ încredințez câ nueste, 

știu cu ce treburi se ocupă în 
mod 
Strauss.

T. Catledge. Considerați oare 
că actuala situație din Orientul 
Mijlociu poate duce la un mare 
conflict ?

N. S. 
greu de 
trebare. 
Mijlociu se află nu trupe sovie
tice. ci o flotă americană coman
dată de un amiral destul de lău. 
dăros. care tine discursuri pline 
de emfază. Pot numai să spun 
că trimiterea flotei a 6-a ameri
cană in partea de răsărit a Mării 
Mediterane este o măsură nein- 
teleaptă. Dacă această politică va 
continua, se poate intimpla ori. 
ce, dar la acest lucru sâ se gtn- 
deascâ In primul rind americanii 
înșiși. Nu este înțelept să te a- 
mestec: in treburile interne aie 
altor țâri.

Pot spune că este puțin proba
bil ca popoarele din țările Orien
tului Anropiat și Mijlociu să ac
cepte de bună voie jugul colo
nialismului american în locul ce
lui englez, pentru că jugul ame
rican nu este mai ușor decît cel 
englez. Poporul nu se va împăca 
niciodată cu rinduielile co'onia'e.

T. Catledge. Se referă oare a- 
ceasta și ’a Ungaria ?

N. S. Hrușciov. Situația tn Un
garia este cu totul alta, deoarece 
Ungaria este un stat independent 
cu un guvern independent ce pro
movează o politică independentă. 
Țările coloniale însă sînt itpsite 
de independentă; cu ajutorul po- 
Ebdi bănuiai și a Booe'::. e.e 
sînt obligate să umble Intre ba
tere. dar popoarelor firilor coJo- 
nia'e na vor Înceta lupta împo
triva rinduielilor coloniale și nori 
colonialiști vor fi tot atit de re

concret la dv. amiralul

Hrojciov. Este foarte 
răspuns Ia această tn- 
deoarece in Orientul

PEKIN 14 Corespondentul A- 
gerpres transmite: La 14 mai a 
plecat cu avionitl spre țară dele
gația Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. și a Sfatului popular al 
orașului București care a făcut o 
vizită in China ia invitația Comi
tetului Permanent al Adunării re. 
prezentanților populari din intrea. 
ga Chină.

Delegația a fost condusă la 
aeroport de Liu Șao-ți, președin
tele Comitetului permanent al 
Adunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină. Li Ci-șen. 
vicepreședinte al Comitetului per
manent, Pin Cijen vicepreședinte 
al Comitetului permanent și pri
mar al orașului Pekin Delegația 
a fost de asemenea 
aeroport de membru 
R.P.R. in frunte cu 
ambasadorul R.P.R.

La plecare oaspeții 
lutaț: de Liu Șao-ți care a sțus 
printre altele : „Dragă tovarășe 
președinte Constantin Pinulescu, 
dragi tovarăși din delegație. De
legația Marii Adunări Naționale 
a R P R. și a Sfatului popular al 
orașului București pleacă acum 
d:n tar. noastră și ne vine greu 
sâ ne despărțim de dv. Vizita dv. 
prietenească a strins și mai mult

condusă la 
ambasadei 
N. Cioroiu

au fost sa-

legăturile directe dintre parla
mentele țărilor noastre, a adincit 
cunoașterea reciprocă și prietenia 
frățească dintre popoarele noas
tre, a contribuit la o coeziune și 
mai puternică între noi.

Urez tovarășului președinte 
Constantin Pîrvulescu și tuturor 
tovarășilor din delegație multă 
sănătate și drum bun.

In cuvintarea de răspuns, to
varășul Constantin Pîrvulescu a 
spus printre altele : Dragă tova
rășe Liu Șao-ți 1 Dragi tovarăși 
și prieteni. Dati-mi voie ca înain
te de a părăsi tar. dv. frumoasă 
și ospitalieră și frumosul oraș 
Pekin să vă mulțumesc pentru 
tot ce ați făcut ca să ne dați po
sibilitatea de a'cunoaște realiză
rile mărețe ale Chinei populare

In această scurtă vizită pe 
care am făcut-o noi vedem o nouă 
contribuție la stringerea relațiilor 
de prietenie dintre țările noastre 
surori. Ducem cu noi căldura sen
timentelor pe care ne-au arătat-o 
poporul chinez, conducătorii săi, 
reprezentanții partidelor demo
cratice, toți tovarășii și prietenii 
pe care i-am întîlnit.

Vă mulțumim dragi tovarăși și 
vă spunem la revedere.

Situația din Algeria 
s-a agravat

PARIS 14 (Agerpres). — Zia- _________ ________ _____ _____
rele anunți câ situația din Alge- dus împotriva poporului algerian. 
ria s-i agravat simțitor. In zilele Z_____ _ _____ l
de 11 și 12 mai. in cursul unor scumpirea benzinei, 
lupte înverșunate intre trupele 
franceze și unități ale armatei al
geriene de eliberare națională, au 
fosa emerite peste 250 persoane.

In acest timp numai in regiu
nea Sidi-Bel-Abbes, partizanii 
aigeneni au distrus 16 ferme 
aparț:r.:nd colonialiștilor francezi. 
Pe calea 
rascnlații 
unui tren

cheltuielile necesitate de războiul

Guvernul a cerut de asemenea

Lansarea unui împrumut 
de sfat în U.R S.S.

'erată Tlemcen-Oudja, 
au provocat deraierea 
francez.

w
/Agerpres). — Gu ver

sa
PARIS.

■ri francez a~ hotârit marți 
sporească tarifele poștale și te’.e 
foaxe pentru a putea acoperi

U. T. C. din Ungaria 
ie bucură d« tot mai 

mul'ă popularitate
BUDAPESTA 14 (Agerpres).— 

Utzznea Tineretului Comunist 
d-n Ungaria se bucură de tot mai 
xz'tâ popularitate in rindurile 
tineretului ungar. Un deosebit 
interes fată de activitatea U.T.C. 
i manifestă tinerii muncitori. 
Ptxâ in prezent in peste 200 de 
întreprinderi din Budapesta au 
fost create organizații ale Uniu
nii Tineretulu Comunist. Se cre- 
ează noi organizații și in alte 
orașe ale țării. în orașul Seghe- 
d:n au fost create, de pildă, 50 
de organizații.

U T.C. desfășoară o largă ac
tivitate de educare a tineretului și 
de unire a fui pentru indeplinirea 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern. In numeroase întreprinderi, 
organizațiile U.T.C. sint iniția
torii întrecerii socialiste pentru 
îndeplinirea planului economiei 
naționale pe anul 1957.

MOSCOVA 14 (Agerpres).- — 
TASS transmite: A fost dată pu
blicității hotărîrea Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. cu privire la 
lansarea unui împrumut de stat 
pentru dezvoltarea economiei na
ționale a U.R.S S. (emisiune? 
1957) în sumă de 12 miliarde de 
ruble pe termen de cinci ani O- 
b’.igațiunile împrumutului și cîș- 
tigurile sînt scutite de impozite 
și taxe.

După cum prevede regulamen
tul emisiunii împrumutului. în 
tregul venit se plătește sub formă 
de cîștiguri prin tragere la sorți 
împrumutul a fost lansat cu în
cepere de 
pînă la 1 
cursul acestei perioade, va avea 
loc anual o tragere la sorți cu 
cîștiguri.

la 1 noiembrie a.c 
noiembrie 1962. în

Franța are nevoie
de un guvern care să 
îndeplinească programul 
aprobat în

Cuvintarea lui Maurice Thorez 
la mitingul de la Ivry

PARIS 14 (Agerpres). — TASS 
transmite : La Ivry a avut loc un 
miting cu prilejul împlinirii a 25 
de ani de la alegerea lui Maurice 
Thorez ca deputat al Adunării 
Naționale din partea suburbiei 
pariziene Ivry în cadrul căruia 
Maurice Thorez a rostit o cuvin- 
tare. Subliniind încrederea alegă
torilor din Ivry față de Partidul 
Comunist, Thorez s-a oprit asupra 
situației politice din Franța.

Incontestabil, a spus el, că de
ficiența principală a actualului 
sistem este nerespectarea anga
jamentelor electorale. Nu este 
oare semnificativ în legătură cu 
aceasta faptul că oamenii aflați 
la putere au vorbit foarte mult în 
ultimul timp despre necesitatea 
încheierii unui nou acord ? Pre
ședintele Consiliului de Miniștri a 
amintit despre un pact nou, care, 
pe cît se vede, trebuie să facă le
gătură intre guvern și majorita
tea lui.

Dar despre ce majoritate este 
vorba ? Cu ce elemente intențio
nează Guy Mollet să promoveze 
politica generală ? El nu se gin- 
dește la un acord cu partidul nos
tru.. .

Thorez a amintit în continuare 
de promisiunile principale ale so
cialiștilor înaintea alegerilor par-

alegeri

din 2 ianuarie 1956 și 
că toate aceste promi-

lamentare 
de faptul 
siuni n-au fost respectate după 
venirea la putere a socialiștilor. 
Thorez a subliniat că războiul din 
Algeria este principala cauză a 
greutăților financiare și politice 
prin care trece Franța. El a arătat 
că organele puterii încurajează 
fascismul dincolo de Mediterana 
și că fascismul ridică in prezent 
capul chiar în Franța, unde gă
sește de asemenea ocrotitori In 
fiecare zi sint violate libertățile 
democratice și în special liber
tatea presei.

Așadar, a spus in încheiere Tho
rez, constatăm că la 2 ianuarie 
1956 a fost încheiat un acord cu 
poporul și că guvernanții au rupt 
acest acord, înlocuindu-1 de fapt 
printr-un acord cu reacțiunea. 
Sintem convinși de faptul că vom 
exprima sentimentele oamenilor 
muncii și democraților dacă vom 
spune că este necesar să se pună 
capăt acestei politici. Franța are 
nevoie de un guvern care să a- 
ducă la îndeplinire programul a- 
probat în alegeri.

Pentru a obține realizarea a- 
cestui program, modificarea poli
ticii Franței, avem doar o singură 
cale — calea unirii muncitorilor 
și forțelor democratice.

încheierea conferinței Federațiilor 
P. C. Italian din regiunea de sud 
— Cuvintarea lui Palmiro Togliatti —

ROMA 14 (Agerpres). — La 
Neapole s-a încheiat conferința 
Federațiilor Partidului Comunist 
Italian din regiunile de sud ale 
Italiei.

în ședința de încheiere a luat 
cuvîntul Palmiro Togliatti, secre
tarul general al Partidului Co
munist Italian. Togliatti a ară
tat că adevărata cauză 
lei crize de guvern din 
datorește faptului că 
Segni, ca și celelalte
create după alegerile parlamen
tare din 1953, nu a fost capabil 
să rezolve cele mai imperioase 
probleme politice, economice și 
sociale ale țării și să promovez»* 
o politică externă care să cores
pundă intereselor Italiei.

a actua 
Italia se 
guvernul 
guverne

Anglia renunță la politica de boicot 
față de pt

LONDRA 14 (Agerpres). — 
Hotărîrea guvernului englez de a 
permite navelor britanice să folo
sească^ Canalul de Suez a fost 
urmată de o serie de alte măsuri 
prin care Anglia renunță de fapt 
la politica de boicot adoptată față 
de Egipt după naționalizarea de 
către acesta a Canalului de Suez. 
Astfel premierul britanic Mac

Millan a anunțat inițierea unor 
negocieri financiare bilaterale an- 
glo egiptene și reluarea schimbu
rilor comerciale între cele două 
țări. Tn același timp Banca An
gliei a dat publicității un comu
nicat oficial prin care anunța re
primirea Egiptului în zona lirei 
sterline convertibile din care ? 
fost exclus la 28 iulie 1956.

în Italia, a spus vorbitorul. 4- 
tît în domeniul politicii interne, 
cît și în domeniul politicii ex
terne există o profundă contra
dicție între programul prevăzut 
de constituție și activitatea gu
vernului. Trebuie sa se pună ca
păt acestei situații și comuniștii 
trebuie să-și mobilizeze forțele 
pentru a mobiliza toate păturile 
democratice care se pronunță îm
potriva monopolului politic al 
partidului democrat-creștin.

în această ordine de idei To
gliatti a indicat unele din sarci
nile fundamentale ale momentului 
de față

Pentru îndeplinirea acestor sar
cini, a spus în continuare To
gliatti, este necesară presiunea 
energică a maselor populare, 
trezirea forțelor democratice, ac
țiuni comune ale forțelor sociale 
și politice care reprezinlă toate 
păturile și grupările din țară.

în această ordine de idei, To
gliatti a vorbit despre problema 
unității de acțiune a comuniștilor 
și socialiștilor

Togliatti a arătat apoi că pro
blema unității trebuie pusă mai 
pe larg, ținîndu-se seama de ma
sele catolicilor și de păturile de
mocratice intermediare. în înche
iere el a subliniat necesitatea de 
a se întări și mai mult partidul 
comunist și de a se îmbunătăți 
activitatea lui atît la orașe, cit și 
la sate.

=s. st
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Pastile fără efect Abuz de originalitate sau...PEKIN. Azi dinineață * pi- J 
răsit Petisal ca avionul pie- ' 
ciad spre patrie delegația 
Craci Roșii a R. P. Romine •’ 
coadad de iov. Ecaterina 
Orive care a vizitat R.P.D. 
Carveaed Delegația Cradi • 
Roșii a R PR a lost invitata 
ia R.P.D. Coreeană de Pak ' 
Den Ai ia nașele Comitetului , 
de a iatorare a victimelor riz- ; 
bniaM.

D-pă vizita făcută ia R.P.D. » 
Coreeană delegația Crăcii Roșii » 
a R P R. a lost invitată in J 
RP Chineză, la Pekin tov. p 
Eaterina Chivu a făcut o vi
zită sației premierului Consi- 
Balni de Stat Ciu En-lai. J

BERLIN. Guvernul R. D. K 
Germane a invitat o delegație 
guve-namentală cehoslovacă 
să facă o vizită oficială în 
R D. Germană. Invitația a fost 
acceptată si delegația urmează 
sâ viziteze R.D. Germană In 
cursul lunii mai.
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Ar fi prea greu de 
spus că marfa ameri
cană n-ore căutare 
pe piața engleză, la
tă. spre pildă, moda 
pilulelor car, te fac 
si vezi viața In roz 
a trecut examenul 
cu succes pe insulele 
britanice încă acum 
doi ani. Drogul „O- 
blivon**, din care 
„British Sharing Li
mited" produce un 
milion pilule săptă- 
mlnal — ne infor
mează ..Paris presse 
l'intransigeant" — se 
bucură de un succes 
extraordinar. Jude
cind prin prizma fap
telor reclama exis
tentă la orice farma
cie engleză nu lasă 
rece pe cumpărător, 
din contră unora le

dă ghes 
pragul 
„Pentru 
guranță 
xamenelor, interviu
rilor, discursurilor 
publice, premierelor 
teatrale, cit și in 
timpul vizitelor la 
dentist, folosiți pilu
lele „Oblivon“,

Amețiți de recla
mă, doi tineri englezi 
— Derek Wiltshire șl 
John Hogan — au 
înghițit doza nece
sară, opt pilule de O- 
hlivon, și-au omortt 
frica. hotărind să je
fuiască o casă din 
Ramsgate. Curajoși 
nevoie mare, cei doi 
oblivoniști, au reușit 
să „subtilizeze** o 
motocicletă pentru a 
ajunge la locul pro-

să pășească 
spițeriei: 

a căpăta si- 
în timpul e-

pus. Wiltshire, care 
nu mai condusese 
decît o singură dată 
tn viața sa o moto
cicletă, n-a mai știut 
ce înseamnă frica și 
pornind In plină vi
teză s-a izbit in
tr-un stîlp de tele
graf. „Oblivonul** n-a 
mai putut să-și facă 
efectul pină la urmă. 
John Hogan și-a dat 
obștescul sfîrșit, iar 
Wiltshire a fost adus 
ca inculpat In fața 
judecății.

Chibzuind
lung, judecătorul a 
cerut Ministerului de 
Interne să includă 
„Oblivonul** pe lista 
produselor 
numai pe 
rețetă.

Iluzoriu

tnde-

eliberote 
bază de

tnchipuiți-vă 
întilnire neaștepta. 
tă dintre o elegan
tă cuconiță pari
ziană și un șoricel 
oarecare. Oricine 
va fi de acord că 
o asemenea surpri
ză nedorită de am
bele părți ar pro
voca automat un 
țipăt de groază 
din partea doamnei 
sclivisite și o spe
rietură zdravănă 
pentru bietul șori
cel. Ei bine, iată că 
ingenioase „creații" 
făuritor de modele de încălțăminte 
Codre din Paris, a fost găsit un 
„modus vivendi" pentru doamne
le elegante și șoriceii... bine cre
scuți. Modelul cu pricina il ve
deți in fotografie cu toate că el 
nu vrea să însemne că șoricelul 
s-ar afla cumva... „sub papuc**.

datorită unei 
a faimosului

lată deci cum uneori abuzul de 
originalitate le îndeamnă pe a- 
ristocratele pariziene k adevăra
te... acte de curaj.

i

Manifestări romîneșL 
peste hotare

SESAM DESCHIDE -TE - 
EU SÎNT ANTICOMUNIST'

In legătură cu recentul împrumut de 10 milioane dolari 
acordat regelui Husein al Iordaniei. „Daily Miror", unul din 
cele mai mari ziare engleze, a publicat sub titlul „Cuvinte 
magice" această caricatură a desenatorului Vicky.

remediu...

WASHINGTON. — Purtătorul de cuvînt al Departamentului 
de Stat al S.U.A., White, a declarat în cadrul unei conferințe 
de presă că o delegație a specialiștilor americani tn proble
mele alimentației publice va pleca in Uniunea Sovietica pen
tru a vizita întreprinderile de alimentație publică din Kiev, 
Moscova și Leningrad.

White a comunicat de asemenea că din delegația care va fi 
condusă de colonelul Banknight vor face parte reprezentanți ai 
diferitelor firme.

NEW YORK. — Reprezentantul Siriei la O.N.U„ Rafik AI-Așa, 
a remis reprezentantului S U.A., Lodge, președintele Consiliului 
de Securitate pentru această lună, o scrisoare in care Siria cere 
in mod oficial convocarea unei ședințe a Consiliului de Securi
tate pentru luarea de mRsuri impotriva Israelului. Siria acuză 
Israelul că a construit un pod peste fluviul Iordan in zona demi
litarizată, pe linia de armistițiu israelo-siriană. Al-Așa a decla
rat că construirea acestui pod constituie o Încălcare a acordu
lui de armistițiu israelo-sirian și o primejdie pentru pace.

LONDRA. — După cum relatează corespondentul din Cape
town al ziarului „Manchester Guardian", în acest oraș au loc 
tratative între reprezentanții statelor majore ale Uniunii Sud- 
Africane și ale puterilor coloniale care au posesiuni în Africa. 
După cum rezultă din știre, în cadrul tratativelor se discută pla
nurile creării unei alianțe militare fn Africa, care va fi legată 
de N.A.T.O.

Noul bloc militar este conceput de organizatorii săi ca o 
grupare agresivă a paterilor coloniale pentru înăbușirea miș
cării de eliberare națională a popoarelor din Africa.

VIENA. La 12 mai a-C. a avut 
loc la Vierta în sala cinematogra
fului „Kunstlerhaus**. o gală de 
filme romlnești organizată de A- 
sociația de prietenie romino- 
austriacă. Au fost prezentate fil
mele: Theodor Aman, Retezatul, 
Lacul Roșu și Doi iepurași.

Aceleași filme au fost prezen
tate și la Innsbruck.

BRAUNSCHWEIG. — Tn ziua 
de 12 mai a.c. a avut loc festivi
tatea deschiderii expoziției de 
artă populară romînească, orga
nizată de I.R.R.C.S. în muzeul 
orașului Braunschweig (R F.G.).

MINSK. De cîteva zile se 
află în turneu la Minsk cln- 
tăreții romîni Arta Fior eseu 
și Ionel Tudor an, invitați de 
Teatrul de Stat de Overă și 
Balet din R.S.S. Bielorusă.

Arta Florescu a obținut un 
deosebit succes in rolul Mar
garetei din „Faustu și a Vio
letei din „Traviata**.

Ionel Tudor an a interpretat 
rolul lui Cavaradossi din 
„Tosca1* și a lui Josâ din 
„Carmen**. 
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