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PENTRU DEZVOLTAREA AGRICULTURII

Tinerii participă cu însuflețire
LA ÎNFĂPTUIREA

In secția ca- 
zangerie a uzi
nelor „23 Au
gust“ din Capi
tală se lucrează 
la finisarea unui
gigantic cuptor destinat unei 
mari fabrici de ciment din 
R.P. Chineză. Montoril Petre 
Ștefan și Constantin Mere- 
zeanu lucrînd ia montarea ră- 
citoarelor pentru probă.

lui

Prilej de învățăminte și de îmbunătățire 
a angajamentelor

Drumul pînă la livada de pomi 
fructiferi „Lot al tineretului“ de
vine din ce în ce mai obositor. De 
după coama unui deal se ivesc 
siluetele unor băieți și fete. Sînt 
membrii echipelor de tineret din 
întovărășirea agricolă „Ștefan 
Gheorghiu“ din comuna Malu cu 
Flori, raionul Muscel.

După o zi de muncă pe loturile 
tineretului se întorc acasă. Au 
muncit cu mult interes pentru 
îndeplinirea angajamentelor. Iată 
ce au realizat pînă acum : 
§ • Au stropit contra dăună-
= torilor pomii de pe o supra- 
= față de 0,75 hectare.
H • Au legat pomii de tutori 
= de ipe o suprafață de 1,25 hec- 
= tare livadă tînără și i-au stro- 
g pit contra dăunătorilor.
g «Au plantat două hectare 
g cu cartofi.
g «Au prășit 5 hectare de 
g porumb furajer (toată supra- 
= fața prevăzută în angaja- 
g ment}.
= «Au executat toate lucră- 
= rile de întreținere pe o stipra- 
g față de 60 hectare pășune na- 
ș= turală.
g Peste prevederile angaja- 
= mentuluj au efectuat următoa- 
g rele lucrări:
g • Au stropit contra dăună- 
g torilor pomii de ipe o supra- 
g față de 95 hectare.
g • Au legat de tutori pomii 
g de pe o suprafață de 20 hec- 
s tare livadă tînără.

Faptul că tinerii întovărășiți 
și-au îndeplinit în întregime an
gajamentele pentru etapa actuală, 
dovedește marile lor posibilități 
de muncă, hotărîrea lor de a în
deplini punct cu punct fiecare o- 
biectiv din angajament la terme
nul stabilit.

Pe de altă parte însă, volumul 
mare de lucrări executate de ti
neri peste prevederile angajamen
tului dovedește că atunci cînd 
s-au stabilit obiectivele hotărîrii 
adunării generale deschise a or
ganizației de bază U.T.M., ute
miștii n-au manifestat suficient 
curaj dg a-și asuma răspunderea 
executării lucrărilor pe care au 
dovedit că le pot face. Nu și-au 
cîntărit bine forțele.

Pe cele 95 hectare de livadă 
apăruse viespea pomilor. Trebuiau 
executate stropiri în maximum 
2—3 zile. Pe 20 hectare livadă 
tînără trebuiau legați pomii dp 
tutori. Cei mai indicați să exe
cute aceste lucrări erau tinerii. 
Aceștia, însă, înțelegînd la înce
put greșit îndatoririle pe care le 
au, s-au rezumat numai la lucră
rile de pe loturile tineretului și 
n-au mai dovedit același interes, 
același entuziasm la efectuarea tu
turor lucrărilor care cereau ur
gență. Atunci organizația de bază 
U.T.M. a convocat o adunare ge
nerală deschisă a utemiștilor și ti
nerilor întovărășiți, cu care ocazie 
s-a combătut această atitudine

nesănătoasă. Adunarea generală 
deschisă a hotărît ca toți tinerii 
să sprijine activ întovărășirea în 
efectuarea tuturor lucrărilor. In 
urma acestei hotărîri ei au pornit 
la acțiune. Roadele muncii lor 
le-am amintit la capitolul reali
zări peste angajamente. Aceasta 
a fost un prilej de învățăminte în 
urma căruia — așa cum afirmă 
Ion Chițu, secretarul organizației 
de bază U.T.M. — tinerii întovă
rășiți își vor mări angajamentele 
pe măsura forțelor de care dispun.

P. LUNGU

Pregătirea UCENICILOR
pentru viața de muncitor

Note de la o consfătuire

PE VALEA
BISTRIJEI și a DORNEI

Bogățiile de pe Valea Bistriței 
și a Dornei au fost cunoscute încă 
de acum cî<teva secole : la început, 
pădurile nesfîrșite de molid, apoi 
aurul din nisipul Bistriței, izvoa
rele cu apă tămăduitoare de boli 
și, în sfîrșit, stîncile care ascund 
în ele comori.

Înainte de anul 1700, adică îna- 
e ca imperiul austro-ungar să-și 

H întins stăpînirea peste aceste 
locuri, un grup de moldoveni ex
ploatează la lacobeni și Arșița, li- 
monita, pe care o topeau intr-un 
furnal foarte primitiv. Abia după 
100 de ani este cunoscut aici man- 
ganul și fierul, cind în tăcerea so
litară a munților se vor mai auzi 
bocănind „ciocanele**, așa cum le 
spuneau minelor oamenii din par
tea locului. Boierul austriac Manz, 
care stăpinea pe atunci bogățiile 
acestei regiuni, adusese meșteri 
străini. Dar meșteșugul mineritu
lui începu a-l prinde și băștinașii 
cu toate că meșterii străini îi păs
trau taina. In inima orașului, 
ciocoiul își ridică o adevărată ce
tate, o casă uriașă, in vîrful că
reia își crestase intr-un steag de 
fier inițialele : „A von Manz'*.
Trei generații, steagul acela bles
temat avea să fluture peste oa
meni, peste munți și peste păduri. 
Ciocoiul nu lăsa stincă neciocăni
tă și vale neumblată. Peste tot a 

wmonit și și-a înmulțit „cioca- 
Ae** iar oamenii au pătruns tot 

mai ad'anc în trupurile munților. 
Carele grele încărcate cu piatră 
sfărîmată coborau spre gări înde
părtate. Veniturile lui creșteau 
mereu pe cind cei care lucrau în 
pămînt și cînd răsăreau florile și 
cînd viforul mugea peste munți 
sau se îngălbenea frunza fagului, 
au început să cadă îngenunchiați, 
roși de oftica neiertătoare, care 
le măcina plăni'mii și le îngălbe
nea obrazul. Viața minerilor ca și 
a tăietorilor de pădure rămînea la 
fel de grea și amară cu toate pre
facerile și schimbările stăpinilor. 
După falimentul lui Manz, vin a- 
poi la rind stăpîni și mai lacomi 
ca „Manganul** și „Mangasaf*, se 
face legătura de cale ferată între 
Câmpulung și Vatra Dornei, iar 
manganul capătă noi și noi între
buințări. Dar in viața minerilor 
nici o schimbare. Ei trebuiau să-și 
cumpere tot : lampă, carbid, îm
brăcăminte, scule, dinamită, tot, 
de la prăvăliile stăpânilor care, 
pe de o parte ii speculau, 
iar pe de altă parte nu-i primeau 
la lucru.

Mai tîrziu, în timpul războiului.

cînd țara întreagă gemea sub 
blestemata cizmă a fasciștilor, în 
bazinul Dornei viața pulsa plină 
de venin contra celor ce biciuiau 
oamenii strigînd: fier, fier cit mai 
mult, fier pentru război ! Și oa
menii, care la început scoteau mi
nereu așa cum se obișnuiseră, au 
început să se împotrivească.

„Pentru ce muncim ? Pentru ce 
flămînzim și trăim ca vitele ? Pen
tru ce scoatem atîta minereu ? Să 
se prelungească războiul, să moa
ră atîta amar de lume nevinovată 
din cauza bestiilor fasciste? Moar
te lor !** — Tot mai des apăreau 
manifeste din acestea. Lipite de 
copaci sau in fundul galeriilor, 
peste tot, mina grea a minerilor 
le lipea, le mîngîia, iar îndemnul 
lor devenea realitate. Băgau perfo
ratoarele în pămînt și se așezau 
pe ele ca să nu se observe că lu
crează în gol, sau aruncau 
zină nisip, cuie și sare de 
făceau compresoarele. Dar 
neala aceea a fost scump 
de minerii Dornei.

— Carcerile erau pline 
povestea minerul pensionar Petru 
Candrea. Bătaia și înjurătura era 
„cîntecul** de fiecare zi de cum 
porneam la lucru și pînă seara 
tirziu cind cădeam istoviți. Mulți 
au plătit-o cu viața. Ehei, oamenii 
nu uită ! Cu toții țin minte...

*
In anii puterii populare, urmele 

trecutului s-au șters și pe valea 
Bistriței și a Dornei, de la an la 
an. Vilele care purtau numele 
metreselor, a soțiilor sau a fiice
lor proprietarilor, sînt locuite as
tăzi de mineri, de muncitorii fo
restieri, sau de pacienții băilor 
binefăcătoare de aci. Cei care 
muncesc sînt azi stăpînii deplini 
ai acestor bogății.

Localnicii m-au informat că de 
la naționalizare, producția de mi
nereu a crescut de 10 ori, că peste 
tot minereul este transportat cu 
funicularele, că uzinele electrice 
au împinzit văile, că acum se ex
ploatează rațional și sînt folosiți 
și carburanții de mangan, care 
pînă acum erau aruncați, și multe 
altele. Ei mi-au arătat cele 10 
blocuri ale minerilor, blocurile 
combinatului forestier, ale fabricii 
de scliwaițer.

Cineva mi l-a prezentat pe in-

Tovarășul 
N. S. Hrușciov 

a primit pe 
tovarășii 

6h. Gheorghiu-Dej, 
Chivii Stoica și 
Emil Bodnăraș

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 23 mai, N. 
S. Hrușciov, prim secretar 
C.C. al P.C.U.S. și președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a primit pe Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim secretar al C.C. al 
P.M.R., Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., Emil Bodnăraș, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. cu care a avut o con
vorbire.

La convorbire au participat A. 
A. Epișev, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
în R.P.R. și I. T. Vinogradov, șef 
adjunct de secție la C.C. al 
P.C.U.S.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

al

Tineretul
economisește

METAL

în beli
se des- 
îndrâz- 
plătită

îmi

In Capitală, într-o singură lu
nă, tinerii au colectat mai mult 
de 511-000 kg. de fier vechi. In 
fruntea acțiunii s-au situat tine
rii din raioanele „23 August“, 
„Tudor Vladimirescu“ și „Grivița 
Roșie“.

Tinerii de la Combinatul me
talurgic Reșița, de unde a pornit 
inițiativa patriotică, „Să gospo
dărim cu grijă metalul“, au reu
șit ca numai în trei luni să eco
nomisească 1.068 tone de metal, 
din care se pot produce 7 loco
motive tip C.F.R. seria 150.000 
și 9 turbine de 3.000 kW.

Și tinerii din regiunea Hune
doara se străduiesc să răspundă 
acțiunii patriotice de economisire 
și colectare a metalului prin 
realizări cit mai însemnate. Nu
mai în cursul lunii aprilie ei au 
colectat 337.000 kg. de fier vechi.

Pionierii și școlarii din regi
unea Hunedoara au colectat luna 
trecută 84.000 kg. de fier vechi.

Bilanțul primei etape
în raionul Pașcani

Acum, cîndv mai sînt doar cț- 
teva zile pînă la închiderea pri
mei etape— de pregătire a festi
valurilor tineretului — putem face 
un bilanț al realizărilor noastre, 
bilanț ce na îndreptățește să pri
vim etapele următoare cu ochii 
omului pregătit, cu încrederea, că 
tinerii raionului nostru : 
ne succese mereu mai

In toate comunele 
comisiile comunale se 
tens de pregătirea formațiilor ar
tistice existente și în mul.e lccuri 
s-a reușit să se creeze formații 
artistice noi, cu programe bogate 
și variate. Acum cîtva timp, des
pre viața culturală a tinerilor din 
comuna Hălăucești nu se pu.ea 
spune mai nimic. E drept că se 
știau și cîntece și jocuri, dar o 
activitate organizată, prin care 
tinerii să învețe să-și petreacă 
cu folos timpul liber nu exista. 
Dovadă că lucrurile s-au schim
bat sînt pregătirile echipelor de 
dansuri, teatru și cor în care 
tineri ca Bursuc Mihai, Petrila 
Iosif, Bete Maria și mulți alții, 
zi de zi, la căminul cultural, cu 
o dragoste nouă pbn.ru joc și 
cîntec, repetă cu dorința ca echi
pa lor să fie cunoscută și dincolo 
de satul lor. Frumosul program 
prezentat într-o deplasare la Paș
cani le îndreptățește dorința. 
Aci, se poate vorbi și de o in
tensă activitate obștească. Mobi-

vor obți- 
mari, 
raionului, 
ocupă in-

Uzați de organizația U.T.M., ti
nerii din comună, în cadrul lunii 
înfrumusețării satelor și orașelor, 
s-au dovedit a fi buni gospodari. 
Prin muncă voluntară au curățat 
șanțurile comunei și au cărat 40 
căruțe cu pietriș pe care l-au îm
prăștiat. De asemenea, pentru ex
tinderea rețelei electrice ei au 
transportat și îngropat 35 stilpi 
și au ajutat la instalarea rețelei 
de sîrmă.

Utemiștii și tinerii de la G.A.S. 
Hălăucești au amenajat în ulti
mul timp un parc al tineretului 
și o terasă de dans, utemiștii C. 
Sara'inceanu, V. Mierluse și al
ții evidențiindu-se pentru munca 
lor neobosită.

In tot mai muJte comune ale 
raionului nostru s-ă extins orga
nizarea „joii tineretului“. La că
minele culturale din Ruginoasa, 
Stolniceni Prajescu, Valea Sea
că, Tătăruși, Mogoșești, Hălău
cești, Crivești șl Ia majoritatea 
cluburilor și colțurilor roșii din 
comune, „joile tineretului“ se des
fășoară cu regularitate, progra
mele artistice pregătindu-se cu 
multă grijă. Din întreaga activi
tate desfășurată în cadrul „joilor 

învățat 
să mun- 
ariciului

tineretului“, tinerii 
cum să 
ceașcă,

secretar

au
se poarte, cum 
iar înțepăturile

ROȘU IOAN 
al Comitetului 

U.T.M. — Pașcani
raional

Industria noastiă socialistă, înzestrarea ei tehnică, organizarea su
perioară a producției cere muncitori, tehnicieni, ingineri cu o cali
ficare superioară, capabili să conducă mecanismul complex al pro
ducției. Pregătirea cadrelor este de aceea considerată o problemă 
centrală.

Școlile profesionale de ucenici ocupă un loc deosebit de important 
în această direcție. Hotărîrea partidului și guvernului din 1955 le-a 
ridicat pe o treaptă superioară. Promoțiile de absolvenți sînt mai 
temeinic pregătite. Mulți dintre aceștia au devenit fruntași, inovatori, 
raționalizatori.

Totuși, evoluția învățămîntului profesional ridică mereu probleme 
noi. Organizațiile U.T.M. au și ele obligația să ajute la rezolvarea 
acestora.

De curînd, Comitetul U.T.M. al Regiunii Autonome Maghiare a 
organizat o consfătuire în scopul realizării unui schimb de experiență 
în munca de organizație în școlile profesionale. Cu acest prilej s-au 
pus în discuție probleme legate de munca organizației U.T.M. pentru 
sprijinirea pregătirii ucenicilor, pentru educarea lor. Au participat 
directori de școli profesionale, profesori, maiștri, ucenici fruntași și 
cadre U.T.M., muncitori, ingineri și directori de întreprinderi.

O deosebită atenție s-a acordat procesului de pregătire a viitorilor 
muncitori calificați. Tovarășul Gheorghe Hasan, inginer-șef la fabrica 
„Encsel Mauriciu", sublinia în referatul prezentat că acum elevii 
școlilor profesionale care fac practica' în producție se integrează mai 
ușor în colectiv, se deprind mai lesne cu disciplina de plan. In gene
ral vorbind, școlile profesionale au fost înzestrate cu utilaj, apara
tură, material didactic, ateliere corespunzătoare, factori care 
asigură realizarea unui nivel mai înalt al învățămîntului practic, o

pregătire mal complectă a ucenicilor în raport cu cerințele diferitelor 
ramuri ale economiei naționale.

Atelierele proprii ale complexului școlar profesional „Encsel Mau
riciu“, școlii profesionale de construcții din Tg. Mureș, școlii profesi
onale de pe lîngă uzinele textile „Gh. Dosza“ din Sf. Gheorghe sînt 
bine înzestrate, iar ucenicii sînt permanent îndrumați de cadre de 
specialitate.

Maiștrii, inginerii, muncitorii calificați în general urmăresc cu 
atenție evoluția profesională a ucenicilor, se ocupă de creșterea, de 
educarea lor.

Cu toate acestea, întreprinderile au datoria să îndrume personalul 
de răspundere în direcția împărtășirii ucenicilor a experienței înain
tate. Maiștrii, inginerii, tehnicienii trebuie să trezească la ucenici 
interesul pentru tot ce este nou.

Mai mulți vorbitori au subliniat problemele practicii ucenicilor.
Tov. Macovei, directorul școlii profesionale de construcții, și tov. 

ing. Codreanu de la Trustul Regional de Construcții Locale au vorbit 
despre experiența dobîndită în ultimul an în organizarea practicii 
ucenicilor constructori. La șantierul blocurilor muncitorești, de pildă, 
ucenicii, fiind organizați în brigăzi și lucrînd sub îndrumarea unor 
instructori cu o înaltă calificare, au executat lucrări de calitate supe
rioară față de cele ale muncitorilor sezonieri — zidari, mozaicari 
etc.

Cu toate că a crescut grija și răspunderea pentru calificarea uce
nicilor, totuși — s-a subliniat în consfătuire — practica în multe 
întreprinderi nu este în modul cel mai just rezolvată. Sînt condu
cători de întreprinderi, șefi de secții, de șantiere, maiștri, care nu se 
îngrijesc suficient să asigure ucenicilor locuri corespunzătoare de mun
că și uneori îi folosesc chiar la munci necalificate. Din această pricină 

ucenicii anului III rămîn deseori 
în situația de asistenți la mașină. 
Așa se întîmplă, adesea, la fabri
cile „Simo Geza", „Ludovic Min- 
schi", și în alte întreprinderi din 
Tg. Mureș. Mai mult: la uzina 
„Ludovic Minschi“, ucenicii, în 
loc să învețe, sînt obligați să spele 
geamurile, să măture curtea.

...Un aspect semnificativ: re
prezentanții întreprinderilor criti
cate au fost prezenți la consfătui
re — dar n-au luat cuvîntul.

Conducerile întreprinderilor și 
organizațiile de bază U.T.M., care 
răspund în egală măsură cu școa
la, de pregătirea ucenicilor tre
buie să se intereseze mai îndea
proape 
fășoară 
nicilor.

AI
(„LUMII NOI
J lntr-o proaspătă luare de po-\ 
*ziție, domnul Jolin Foster Dul- 

multă con-\ 
găsită ’o:

, zi fie, domnul John 
ț les a declarat cu 
t cingere : „Trebuie

u

% soluție pentru ca comunismul 
fsă nu mai amenințe omenirea**.', 
X T sărit să.l complectele Cyrus* 
£Sulzberger, expertul pentru po-' 
blitică externă al celui mai in-, 
rfluent ziar burghez american' 
Jț„Aew York Times“. El <i* 
ț. scris : „Sînt convins că comu- 
ynismul poate fi zdruncinat ji 
% anihilat“. A intrat în arenă ți 
% senatorul Stennis. Pe vremuri

do modul în care se des- 
activitatea practică a uce- 
Un lucru nu trebuie uitat,

ȘT. NEKAN1ȚKI 
corespondentul „Scînteii ti
neretului" pentru Regiunea 

Autonomă Maghiară

Solemnitatea înmînării 
Ordinului „Steaua Republicii“ 

prof. univ* ing. Dimitrie Leonida
Vineri dimineața a avut loc la 

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale solemnitatea înmînă-rii Ordi
nului „Steaua Republicii Popu
lare Romîne“ clasa I-a prof. univ. 
ing. Dimitrie Leonida, cu prile
jul împlinirii vîrstci de 75 de 
ani, pentru merite deosebite în 
muncă.

La solemnitate au asistat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Gheorghe Stoi
ca, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, prof. univ. 
ing. Șt. Bălan, adjunct al mi
nistrului Invățamîntului și Cul
turii, ing. N. Gheorghiu, adjunct

ministrului Industriei Grele, 
. j. 1. Bernacki, președintele Co
mitetului de Stat al Apelor, prof. 
ing. C. Atanasiu, vicepreședinte 
al A.S.I.T., ing Ăc’jlbert Gilbert, 
director general al Hidrocentra
lei „V. I. Lenin“ de la Bicaz. 
Iulia Leonida, soția sărbătoritu
lui și alții.

După citirea decretului de 
decorare, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, a înmînat prof. 
univ. ing. D. Leonida înalta 
distincție și în numele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, l-a 
felicitat călduros pentru bogata 
și rodnica sa activitate desfășu
rată timp de 50 de ani în dome-

al 
ing.

niul construcțiilor energetice 
urîndu-i ca și în viitor să con. 
tribuie prin munca sa la dezvol
tarea științei și tehnicii în țara 
noastră.

In răspunsul său prof. univ. 
ing. D. Leonida, după ce .a mul
țumit pentru înalta distincție a- 
cordată și-a exprimat recunoș
tința față de partid și guvern 
care i-au creat largi posibilități 
de a vedea împlinindu-se după 
40 de ani, visul său — constru
irea hidrocentralei electrice de la 
Bicaz — și de a participa la 
elaborarea și înfăptuirea mărețu
lui plan de electrificare a țării.

(Agerp'-es)

Vineri, 23 mai a.c.. Președinte
le Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit în audiență pe noul mi
nistru al Franței Ia București, 
Jacques Emil Paris.

OCUP^ cu mari matrapaz- 
ylicuri de bursă. Acum, domnul'. 
/Stennis scrie ca un șarlatan, 
/patentat ce este : „Avem șanse* 
y pînă la 80 la sută să 
/gem comunismul**. 
Z Citind toate aceste 
/ții mi-arn amintit de 
/ artilerist J, T. Maston.
Z »“-£» auzit de ~ 
X Jules Verne Z ___ x

înfrîn-

perora- - 
bravul'.

7, >. -. ---------- Cine\
Z n-a auzit de acest erou a lui< 
yjules Verne care, in calitate1, 
/de secretar al unui club de\ 
y mincinoși inveterați, a dovedit ' 
/ o fantezie puțin obișnuită chiar, 
/în cercurile acestui club de\ 
Z născocitori și aventurieri cali-‘< 
X ficați.
/ Odată Maston a ascultat o; 
Z cuvîntare destul de curioasă a I 
y unui prieten al său numit '. 
Z „eroul nou al lumii vechi**. ; 
Z — l'ămîntul nu-i o planetă' 
X bine construită, a afirmat acel\ 
y„erou**. Zilele nu sînt egale cu\ 
/ nopțile, vara este
Z. toamnă și iarnă. Cind e frig, S 
X cînd e cald. Este o planetă a Z 
/ guturaiului, a gripei și a ră- & 
/celilor. Altfel stau lucrurile pe/ 
yjupiter. Acolo sînt zone dife-/ 
/ rite și fiecare zonă are clima sa& 
Z permanentă. Jupiterienii nu se/ 
y tem de schimbarea anotimpu-Q 
/rilor. Și pentru ca și pămîntuly 
£să atingă această perfecțiune/ 

este nevoie de o nimica toată
ar trebui ca axa să-i fie maiy 
puțin înclinată. /

— De ce să lăsăm lucrurile^ 
așa — a exclamat Maston ui-y 
mit de această noutate. Să în-/ 
dreptăm imediat axa pămin-Q 
tului ! X

Au încape îndoială că dacă/ 
bravul mincinos Maston și prie-Q 
tenii săi ar fi avut un puncty 

£de sprijin — care încă din an-/ 
ytichitate i-a lipsit și lui Arhi- 
/ mede — ei ar fi creat o pîr- 
f^ghie pentru 
Z tul si a-i. i

urmată de

CORNELIU ȘTEFANACHE

Deunăzi, inginerul Dimitrie Leonida a împlinit 75 ani de viață. Construcția hidrocentralei „V. I. Lenin“-Bicaz, inițiată de el încă din tinerețe, devine azi realitate 
prin eforturile oamenilor muncii. In fotografie: un aspect de la construcția barajului.

(Continuart în pag. 4-a)

E. R.

/ghie pentru a răsturna pămîn- 
y. tul și a-i îndrepta axa. Dar 
/tocmai acest punct de sprijin 
/le-a lipsit acestor „viteji**, ceea 
yce explică faptul că proiectul 
/lui Maston n-a fost înfăptuit, 
/iar oamenii sînt nevoiți și azi 
ysă ia aspirină și să se folosea- 
/scă de batiste.
Z Se pare însă că ideea lui 
y Maston nu numai că n-a murit 
/ci, dimpotrivă, a intrat în a 
/doua ei tinerețe, cu concursul 
y domnilor John Foster Dulles, 
/Cyrus Sulzberger și compania.

Fără să aibă — spre deose-

pbn.ru


ȘTEFAN IUREȘ

N E P O T R I
Eugene Ormandy

— Ițî amintești de Petru ?
Glasul straniu 

trăda fiorul îndelung ascuns.
Atunci, urmînd filonu-i de uraniu, 
atent, în alt deceniu am pătruns.

...Sînt ani de-atunci. In basm citi și viață, 
văzu și-n viață împliniri de basm.
Putea ,rămîne tocmai ca de gheață 
cînd totu-n jur cerea entuziasm ?
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Frumoasă, prin Itiminile-i profunde, 
prin transparența tîmpiei și priviri 
împrăștie și azi ciudate unde 
cu mini fremătătoare și subțiri.

Frumoasă prin luminile.! profunde, 
prin transparența tîmplei și priviri, 
femeia răspîndea ciudate unde 
cu mîini fremătătoare și subțiri, 
întunecați! ochi, deprinși să cate 
în forme și culori făpturi de vis, 
se-ncercănau cu umbre delicate 
pe care gîndul neciteț le-a scris.

Cu zgomot surd se sbuciumau în vatră 
lungi flăcări mistuind butucii grei 
și-n dansul roșu, profilat pe piatră, 
vedeam icoana sufletului ei.
Zig-zag, zbor — joacă de feeric flutur, 
tn luminișul unei mari păduri.
Cum mă temeam polenul să nu-i scutur 
sufiînd de-asupra finelor nervuri 1

...Trecurăm împreună în revistă 
(eu mai voios să tac și s-o ascult) 
povești hazlii, vreo întîmplare tristă, 
eroi și lași, contemporan tumult, 
și tot n-am fi ajuns la fundul torbei.
— Copiez pe Luchian din „Un zugrav". 
Brusc risipind argintul viu al vorbei 
bătu un ornic liniștit și grav, 
înfiorată ca de-o adiere 
prietena își strînse șalul, blînd.
Mult timp, recunoscînd-o și-n tăcere, 
tăcui și eu cu dînsa, așteptînd. 
Simțeam că urcă o mărturisire 
ca seva-n ierburi crude, țn april, 
dar fericire sau nefericire 
nu se ghicea din pasul ei tiptil.

Da, mi-aminteam firește de flăcăul 
ce-i tulburase singele curat 
Știam nectarul, dar știam și răul 
dezamăgirii care i.a urmat. 
Curați erau și ochii lui albaștri, 
te oglindeau întreg, neprefăcut. 
Dar ea voia Și fulgere, și aștri, 
și-n ochii lut nici cînd nu i-a văzut.

Un pas de-al ei era un strigăt: SPAȚII! 
Să tind, să năzuiesc, altminteri mor...
La el, un pas, străin de aspirații, 
scurta un drum cît calci cu un picior. 
In lucruri ea vedea o simplă crustă 
sub care doarme tainicul mesaj. 
El răspundea că raiul îl dezgustă 
și sufletul nu și-1 lăsa în gaj.
Ea ar fi vrut s-adoarmă sub țărînă 
spre a renaște-n veacul următor 
cînd el vroia statornic să rămînă 
prin vitregia timpurilor lor. 
Noroiul prozei lepădînd cu silă 
ea plăsmuia un nou asalt solar 
cînd el îi recitea, din alba filă, 
căderea legendarului lcar.
O sîngera și gîndul să-l condamne 
dar prea era-n el totul pe pămînt, 
cînd ea-1 chema... Unde-1 chema ea, doamne? 
Cărări erau, dar nu știa că sînt.

★
...De sus, din studențeasca mea mansardă 
mi-a fost mereu mai lesne să observ 
cum dragostea începe să se piardă 
în golul dintre pondere și nerv.

★
Ea a plecat. Și-așa cum se întîmplă 
vecinii-au înflorit plecarea ei 
și-au dat oricui o lămurire simplă 
asemuind-o multelor femei...

desen de A CALISTRAT
In fața șevaletului, tăcută, 
cum dă culoare viselor, firesc, 
ea soarbe zilnic apa ne-ncepută 
pe care unii artă o numesc. 
Tablourile ei cu linii svelte 
te poartă pe un țărm purificat 
în care chipuri, case și uneite 
cunosc un freamăt dulce, împăcat.

P-ßX5JLfl.PJLßJL2..2.PJ1JULQJUL^5_2J2.,?^J15L.Q.P.P_2.g '
în fruntea Orchestrei simfonice

Precum esența lemnului de cedru, 
cu timpul amintirea crește-n preț.

Și azi, deodată : „Ți-amintești de Petru ?“ 
...Jucară vii reflexe pe pereți.

Reflexe roșii-n jurul meu jucară 
multipiicate-n geamuri infinit 
cînd ea, cu-n tremur ca odinioară 
șopti; „Ți-1 amintești ? L-am regăsit.

deprinderea să zguduie pilaștrii 
chiar celui mai romantic manifest, 
și mersul său egal, și calma-i fire 
străină de nostalgic și naiv 
și toate ce — spuneam la despărțire 
țin de sectorul administrativ...

De la o stea la altă stea fu saltul 
speriatei inimi, cînd îl regăsi.
E Petru-ai meu cel vechi, și-i totuși altul 
Să bipecuvintez această zi.
Să binecuvintez secunda-n oare 
pe șantierul încă neschițat 
l-am auzit vorbind cu info care 
și totodată iarăși măsurat.

In jurul lui erau flăcăi de țară 
proptindu-se-n casma. in timăcop. 
Privire gînditaare sau sprințară. 
Rotund, pe creștet, muntenescul clop. 
Ei coborau din sate și cătune 
și forța lor, țișnită din pămînt, 
urma pe veacuri lungi să se răzbune....

De unde 
De unde 
străbunii celor astăzi adunați 
îneîf să simți că tragica lor voce 
îndeamnă din adînc : lucrați, lucrați I ?“ 
El, încheind, lovi pămîntul. Primul. 
...Cutremur va fi fost la antipod. 
Fantome părăsiră țintirimul, 
Sahare au visat că leagă rod.
Și am văzut cum fără de rețineri 
și fără jocul sterp de „ uite-1, nu 1“ 
detașamentu-ntreg de oameni tineri 
intra-n socialism cu pasul lui.

al lui Petru cald cuvînt ? 
acea putere să invoce

— Prietene, se mișcă universul 
cel mare, și cel mic, dintr.un atom. 
Dar paiid pare tot lingă neștersul 
drum străbătut în zece ani de-un om. 
Atît de plin de energii solare 
e sufletul, în luminosu-i nimb, 
încît apropierea lui mă doare 
și mă alină în același timp.
Am încercat să-i prind pe foaie chipul 
și-am creionat un abur doar, un fald, 
așa precum reține și nisipul 
conturul unui trup pe locul cald.

...Și ea avu un zîmbet de uimirt 
văzînd balanța răsturnată-acum. 
Și se-nălță în sine, să-i admire 
pe cei care croiseră alt drum.

— Au fost el mulți, cîțiva — puțin importă. 
Dar inimii i-au dat un ideal 
șl el împinge sîngele-n aortă 
val după val, mereu, val după val.
Spre ce-1 chemasem eu ? Spre ce destine ? 
Spre care țări de aur, foc și vis ? 
înnegurate toate-au fost și-n mine.
De nevăzut era tot ce-tam descris. 
Și dacă ei n-a mers după vedenii 
am socotit că va pieri.n deșert. 
Dar l-au găsit discipolii lui Lenin 
și-au prețuit ce n-am voit să-i iert: 
seninul lac al ochilor albaștri 
și cumpătul adînc din grai, din gest,

— Nu ! Eu am fost aceea ce greșisem 
II aflu, după ani, atît de demn 
și-atît de cald, însuflețit de vise-n 
noianul vieții, sprijin, zbor, îndemn... 
E-ncărunțit, cu fața încercată.
Nici eu, odată, n-am vrut să mă cruț 
Dar el dă totul pentru lumea toată, 
la mine, altruism de un bănuț...

Ah, dragi îmi sînt cei zece ani, tu Petru, 
și tot ce-ți dăruiră ei mi-e drag.

* * * ’ ’ ’ ’ » 
Și-aici esența lemnului de cedru 
trecu ușor și dincolo de prag.

Arseșeră buștenii și în vatră 
un pic de jar mai tremura pieziș. 
Sub șalul alb, în liniștea de piatră, 
ea ochii negri și-i ținea închiși.
Dar bănuiam sub pleoape cum se-ncheagă 
dm paze diafane, reci și moi, 
imaginea necruțător de dragă 
țipînd că-și cere trupul înapoi.

• »

Cu forțe noi se înălțase valul 
iubirii vechi și se pornise-n larg. 
O noapte grea îi rotunjea cristalul 
iar eu tăceam, ca nu cumva să-l sparg.

DIN PHILADELPHIA
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Studioul
actorului

CONSTANTA
Forțele tinere ale Teatrului de 

stat din Constanța s.au angajat 
fără ezitări să ducă la bun sfîr- 
șit sarcinile Studioului actorului 
recent înființat. Fără ezitări și cu 
avîntul nobil al tinereții ce nu 
cîntărește greutatea obstacolelor, 
cu toate că existau destule. Toa. 
tă viața studioului se bazează pe 
activitatea voluntară a actorilor. 
Repetițiile se fac în afara pro
gramului obișnuit de repetiții, 
spectacole și acțiuni a.le teatrului, 
destul de încărcat de altfel. S-a 
lucrat la fragmentele ce au ilus
trat conferințele experimentale, 
noaptea, după isprăvirea specta
colului, la prînz în pauza dintre 
repetiții. Spectacolul pus în scenă 
în întregime de Studioul actoru
lui, „Familia anticarului” (Nona 
și soacra) de Goldoni a fost re- 
petat exact în aceleași condiții. 
Dar nimeni nu s-a plîns. Și nu 
s-a plîns în primul rînd pentru că 
munca le.a dat o deosebită sa
tisfacție : aceea de a crea nume
roase roluri, pe care cei rămași 
la un teatru bucureștean mai greu 
le-ar fi putut realiza. Fiecare din 
actorii tineri de la Teatrul de stat 
din Constanța, abia de un an ab. 
solvenți ai institutului a realizat 
opt.nouă roluri. Cornel Rusu l.a 
jucat pe Brandt a lui Ibsen, pe 
Hamlet. pe Ruy Blas. Rodica Tu. 
țuianu a jucat, în afara spectaco- 

în 
a lui Grillpar. 

, î,i „Hecuba”, 
„Prometeu descătușat". So. 

Grigorescu a jucat și 
fost asistent de regie la

de Boris Gorbatov, a pus în 
„Prometeu descătușat“, „Hero și 
Leandru“ și acum semnează re. 
gia 1a „Familia anticarului”. 
Această sumară enumerare numai 
a unei părți din rolurile interpre
tate de unii actori tineri, numai 
într.o singură stagiune, este un 
argument convingător în sprijinul

ielor obișnuite ale teatrului, 
„Hero și Leandru“ t ' ' 
zer, în „Brandt“, în 
în 
rin
a ______ _ .
„Ovidius“ de Sălceanu, „O noap
te“ d-
Scena fragmente din „Ruy-Blas“,

rima dată cînd mi 
s-a întipărit în minte 
nu numai numele di
rijorului Ormandy dar 
■li al Orchestrei sim
fonice din Philadel
phia 
două 
mă,

prima înregittrare

a fost cu vreo 
decenii în ur
ând am auzit 

pe discuri a 
„Rapsodiei roniine“ nr. 1 de Geor
ge Enelru. Acest disc răspundea 
cerințelor unui cerc larg de iubi
tori de muzică; Intr-adevăr, la un 
sondaj Gallup în legătură cu cele 
mai populare lucrări muzicale, 
„Rapsodia" lui Enescu se situase 
la loc de frunte în ceea ce privește 
sufragiile melomanilor americani. 
Acest disc-pionier a contribuit fi 
el la menținerea și dezvoltarea 
faimei geniului enescian întrucît 
tălmăcirea de care se bucura a- 
ceasta capodoperă a genului era 
de o mare autenticitate.

Și iată că Eugene Ormandy a 
sosit pe aceste meleaguri ale 
bâtrînului nostru continent, cu 
prilejul unui turneu de concerte 
în fruntea excepționalului său in
strument : Orchestra simfonică 
din Philadelphia. Și, la sfîrșitul 
celor două concerte de la noi, ca 
un omagiu adus muzicii și poporu
lui din țara noastră și în semn 
de prietenie, a cîntat tot „Rapso-

dia romînă" nr. 1 de George Ene- 
seu, în ovațiile entuziaste ale pu
blicului. Pe dinafară (cum. diri
jează întotdeauna), cu un tempe
rament puternic, dar mi același 
timp cu finețe și o sobrietate dem
nă a expresiei. Eugene Ormandy 

coordona elanurile instrumentiști
lor săi. Aceștia, cu entuziasm, cîn- 
tv.u muzica lui Enescu și confir
mau astfel ceea ce creatorul ei 
spusese : muzica trebuie 'â fie 
un mijloc de înfrățire a oameni
lor. Această idee am regăsit-o de-a 
lungul concertelor în care Or
mandy a dirijat muzică germană, 
franceză, rusă, americani ș.a.m.d.

Eugene Ormandy își conduce 
orchestra fără baghetă, suit pe un 
podium înalt, fără partituri, cu 
gesturi pline de temperament, 
plasticitate dar și de precizie, vă
dind o vitalitate neobosită, culti- 
vind arta coloristicii orchestrale in 
cele mai pline de efect subtilități 
ale ei, desfășurind imaginile mu
zicale in timpi extrem de elastici 
(chiar și in Bach), atingind poli 
dinamici opuși, de la pianissimo-ul 
(care pe disc nu se poate auzi) la 
amploare sonoră excepțională 
(fără a fi stridentă) și avind o in
tuiție și o tehnică remarcabilă a 
dozajului. Orchestra sună ca un 
singur instrument, atit datorită 
unei severe discipline artistice și 
al unui continuu acordaj perfect 
(orchestra se acordează chiar și 
intre mișcările unei simfonii, ceea 
ce asigură împotriva oricărui de
calaj de acordaj, dar dăunează in- 
trucîtva imaginii și atmosferei de 
ansamblu) cit și faptului că tonte 
coardele, de pildă, au un sunet 
din aceeași familie calitativă (la 
fel și la suflători). Această uni
tate instrumentală este urmărită 
cu strășnicie astfel încît oricit de 
bun ar fi un instrument, el nu 
este „cooptat“ în ansamblu dacă 
sunetul său nu se integrează per
fect in sonoritatea generală. Acea
stă sonoritate este bogată, gene
roasă. caldă, catifelată. De la con- 
trabasiștii care sînt virtuoși (și 
au șî anumite perfecționări tehni
ce ale instrumentelor) la suflă
torii (ce realizează sonorități de 
orgă și acorduri perfect simul
tane), de la harpistele remarcabile 
(nu vom uita așa curînd contribu
ția lor din Șostakovici și Franck) 
Ia vioriști cu acele pianissime și 
crescendi unitare cu totul remar
cabile — peste tot intîlnești a- 
ceeași seriozitate, competență, mă
iestrie. De aceea, odată ce ai ter
minat să fii uimit de strălucire, 
te poți concentra asupa muzicii 
propriu zise.

Orchestrația lui Ormandy la 
capodopera lui Bach este străluci
toare. Pornind de la sonorități „ca 
de orgi" și încheind cu sonorități 
asemănătoare, Ormandy face o 
maro improvizație coloristică la 
orchestră așa cum organistul — 
improvizator face la instrumentul 
său, deobicei în „Toccate". Este o 
concepție îndrăzneață, originală, 
însă in a cărei realizare Bach apare 
doar ca un pretext și orchestrato
rul — dirijor ca personalitatea 
de prim plan. De aci și caracterul 
deschis 
Ceea ce 
bil este 
niei hli 
deosebi 
nea lăuntrică era remarcabilă. Tot 
ce este elan viguros și lirisni 
umor și tristețe, incrîncenare și 
puritate in această capodoperă 
trăia cu remarcabilă pregnanță. 
Sînt sigur că in curînd, cînd la 
Moscova orchestra va interpreta 
lucrarea in fața severului judecă
tor care este Șostakovici acesta va 
avea o meritată bucurie.

Muzica franceză — Berlioz, 
Franck și îndeosebi R.oussel — s-a 
bucurat de o tot atît de bună in
terpretare. Cit privește Gershwin 
și Dello ]oio era firesc, orchestra 
era doar „acasă“, Gershwin nu 
mai trebuie prezentat — e bine 
cunoscut. Bine orchestrate, de o 
melodică expresivă — spontane — 
cale trei piese de Dello Joio 
(născut în 1913) nu sînt lipsite 
de calități, dar compozitorul ne 
apare în ele ca un talent caro 
încă nu s-a găsit pe sine și care 
pendulează între influența lui Hin- 
demith fi moștenirea tradiției ita
liene, intre folclorul sud-american 
și o gindire neoclasici. Deși cu 
pretenții mai mici, Gershwin ne 
apare mai mure.,.

Concertele Orchestrei simfonice 
din Philadelphia, dirijată de Eu
gene Ormandy, ne-au oferit prile
juri de admirație sinceră și de au
tentică desfătare artistică. Dar 
dincolo de aceasta, turneul in Ro- 
minia a avut darul de a îmbogăți 
cunoașterea reciprocă și astfel da 
a contribui la înțelegerea între 
popoare.

Se cuvine, cu acest prilej, re
marcate meritele pe care le are 
O.S.T.A, în invitarea in țara noa
stră a unor forțe artistice de o 
valoare excepțională ca pianistul 
Sviatoslav Richter, baletul lenin- 
grădean, opereta budapeslană. Tea
trul Mic din Moscovit și Orchestra 
din Philadelphia.

discuției al orchestrării... 
ne-a apărut ca indiscut'i- 
însă interpretarea simfo- 
Șostakovici in care, în 

in partea a lll-a, tensiu-

FR. SCHAPIRA

O CARTE
celor ce afirmă că provincia poa
te oferi un larg cîmp de creație 
artistică, poate contribui la for- 
marea și dezvoltarea tinerilor ac
tori.

Că este așa o dovedește și 
spectacolul „Nora și soacra“ a 
căruj premieră a avut loc săptă. 
mina aceasta.

Piesa a fost pregătită în condiții 
grele . Colectivul restrîns al tea
trului e solicitat de numeroasele 
spectacole pe care le dă și de cele 
în pregătire. Cu toate acestea ti
nerii eu rupt din puținul lor timp 
liber pentru repetițiile la „Nora și 
soacra”. Adeseori ieșeau duminica 
la prinz oin spectacole, plecau cu 
autobusul într-un raion, jucau în 
aceeași seară, se întorceau noap
tea și repetau. In celelalte zile se 
repeta de regulă noaptea, după 
spectacol. Cu toate acestea entu. 
ziasmul n-a scăzut nici o clipă.

Tînărul regizor Sorin Grigorescu 
evidențiază concepții originale și 
îndrăznețe. De exemplu, întregul 
spectacol stă sub semnul „rotun
dului și al ascuțitului", 
zînd cele două concepții 
ciocnesc. îmbrăcămintea 
Alice, nora, mobilierul din camera 
ei, sînt rotunde, simbol al robus- 
teței și optimismului. Dimpotrivă, 
îmbrăcămintea, coafura, mobila 
din salonul soacrei sînt ascuțite. 
Fiu! șl soțul, Jacinto, șovăielnic, 
strecurîndu-se între dragostea fi. 
lială și cea conjugală, are îmbră
cămintea jumătate în motive ro
tunde, jumătate în motive ascu
țite.

Cu acesta nu se isprăvesc însă 
elementele introduse do tînărul re. 
gizor Sorin Grigorescu. Spectaco
lul începe printr-un prolog mimat. 
Un copil se joacă în timp ce un 
om pe picioroange anunță specta
colul „Nora și soacra”. Puștiul 
aleargă aoasă, 
și vecinii. In 
lor, sosesc șl 
unei farandole, 
actorii ce apar r_ ___ ... ____
Apoi spectacolul, anunțat prin lo
vituri de baston, în maniera 
mediei dell’Arte începe.

In sfîrșit, încă un element 
resant, folosit din plin și 
imprimă multă mișcare și un

simboli
care se 

Donei

își aduce părinții 
momentul apariției 
actorii în ritmul 
Arlechin prezintă 
pe rînd în scenă

Co.

inte. 
care 

...___ ... ritm
elert, este scena rulantă. Tînăru- 
lui regizor i s.au alăturat și l.au 
ajutat tinerii să| oonfrați dintre 
care s.au remarcat Rodica Țuțu. 
lanu (Dona Alice), Gh. Băncilă 
(Pontalone) interpreta Colombine! 
șl Cornel Rusu (contele Ansei
mo).

A. O.

„Dracul șl domnișoara de la minăstire" e 
o povestire inspirată din viața elevilor unui 
liceu german dintr.un oraș din Rotnînia In 
primii ani după eliberare. Parcurgerea aces
tei cărți a lui Paul Schuster, tînăr scriitor 
german din R.P.R. procură cititorului clteva 
ceasuri de lectură mai .mult-decît plăcută, in. 
troducîndu.l în mijlocul unor adolescenți ce 
pășesc cu toate emoțiile și candorile, cu inex- 
periența, dar și cu îndrăzneala și entuzias
mul specific vîrstei în viața nouă a patriei. 
Cititorii, mai cu seamă aceia care aveau 
virsta eroilor povestirii tn anii la care cartea 
se referă, vor regăsi in „Dracul și domni, 
șoara de la minăstire", chiar dacă nu vor 
fi fost ei înșiși liceeni, ceva din trăirile, din 
frămtntările lor, de odinioară, integrate în 
atmosfera particulară a primilor ani ai pu
terii populare.

Iată, pe scurt, subiectul povestirii: la 
sugestia profesorului Knorr, supranumit 
Marco Polo datorită pasiunii lui pentru 
excursii, un grup de elevi din clasa a șaptea 
a liceului luteran se decide să organizeze o 
reprezentație teatrală cu o piesă comică a 
unui dramaturg din secolul trecut deajuns de 
obscur, dar capabilă să amuze încă tineretul 
șl să descrețească frunțile unor onorabili ce. 
tățeni ce nu mai fuseseră de cine știe cînd 
la teatru. Organizarea spectacolului in aula 
liceului luteran fiind interzisă de director — 
un elev întreprinzător, Herbert, se face luntre 
și pante pină ce obține de la episcopul calo, 
lic aprobarea de a se reprezenta comedia 
tocmai in sala de festivități a mînăstirii ur- 
sulinelor, in care nici vorbă nu fusese pină 
atunci să se prezinte un program artistic cu 
caracter laic. Spectacolul are loc, fiind încu
nunat de un răsunător succes, tntr.o pauză, 
doi elevi — actori „profanează" sfintul lăcaș, 
intrînd (și încă deghizați/) în sala de rugă
ciune a călugărițelor. Catastrofa nu se o. 
prește însă aci. Unul din ptngăritorii sanctua
rului, Bastl, care jucase rolul diavolului, in- 
tîlnește pe săli o elevă, Bärbel, de care se 
îndrăgostește pe loc și care rămine și ea în
drăgostită de el. Rezultatul: scrisori coborîte 
din dormitorul elevelor, situat la etaj, și 
altele urcate acolo cu ajutorul unui fir de 
ață, tntllniri ne ascuns între Bärbel și Bastl, 
o excursie împreună, tot pe ascuns, intr.un 
sat, descoperirea indrăgostiților intr-o seară 
în grădina mînăstirii, scandal, sobor de jude
cată, izgonirea „depravatei" din școala con
fesională și, in sfîrșit... avintarea lui Bastl, 
Herbert, Rolf, Klaus, a tuturor elevilor dor
nici de muncă și cinstiți de la liceul luteran, 
împreună cu prietenele lor de la școala cato
lică germană, împreună, firește, și cu Bärbel, 
în rînd cu elevii romlni din oraș, tntr.o 
viață nebănuită, fremătătoare, ce deschide 
drumuri largi spre fericire.

' „Dracul șl domnișoara de la mtnăstire" e 
o carte din acelea care, fără să îmbrățișeze 
probleme de viață fundamentale, de natură 
a defini atitudini semnificative în fața exis
tenței statornicite In caractere de neuitat, 
Cucerește prin autenticitatea cu care înfăți
șează un anumit mediu, mediul școlar, In ca. 
zul concret, surprinzind specificul acestuia, 
descifrind preocupările, aspirațiile proprii ele. 
vllor, dezvăluind acel romantism atît de ca
racteristic vîrstei lor, ce se exprimă în nobile 
înflăcărări, in dorința de a săvirși fapte mă. 
rețe, dar căruia nu.i sînt străine nici tendințe 
spre bravura ieftină, spre comiterea unor năz- 
bitil ce pot lua, în anume împrejurări, as. 
pecte grave. Să nu uităm că ne aflăm intr.un 
orășel de prin Ardeal, locuit in bună măsură 
de sași dintre care, în timpul fascismului, 
mulți fuseseră înscriși In „grupul etnic ger
man" și „intr.un fel sau altul, sufletește sau 
în văzul lumii" se alăturaseră mișcării fas. 
ciste.

Teama lor de eventuale represiuni nu e 
fără temei și fricosul director de liceu Leise- 
mann e tn drept să ia toate măsurile de pre
cauție pentru ca elevii săi să nu aducă vreun 
bucluc școlii și lui personal, 
mai mult cu cît între sași, 
mini, se găseau unii oameni 
țineau să împiedice ... .... __ ,_____
dintre poprul romin și minoritățile naționale, 
sfo/țtndu-se chiar 
tre ele. E un merit ______ _________
acela de a fi reușit să înfățișeze veridic pro. 
cesul integrării elevilor germani in noile 
realități ale țării lor, realități de Care inspec
torul Wagner, șovin și antldemocrat, ca și o 
seamă de naționaliști romim, se străduiesc 
să-i izoleze. Acțiunea povestirii, bogată in 
peripeții antrenante, dobindește înțelesul a. 
dine al unei lupte duse de partid, reprezentat 
in carte prin activistul Dinu Constantinescu, 
pentru smulgerea elevilor germani de sub 
influența, elementelor reacționare, pentru 
crearea încrederii și prieteniei reciproce a 
elevilor romlni și sași uniți prin năzuința co
mună de a fi utili societății noi ce se con
struiește. Reprezentarea unei piese, și încă 
in incinta unei minăstiri de călugărițe in 
care domnesc nestingherite rinduielile me. 
dievale, e un act de cultură cu implicații po
litice pe care tinerii actori nu le bănuiesc 
momentan, dar care corespund celor mai pro
funde aspirații ale lor. Cu piesa lui Grabbe 
elevii care timp de vreo doi ani, după elibe. 
rare, trăiseră cu sentimentul de a fi fost îm
pinși undeva la marginile societății, intră 
deodată, vijelios, in viata Care-i așteaptă s.o 
cucerească și, tn avîntul lor, fac să pătrundă 
un aer nou chiar intre zidurile mucezite ale 
mînăstirii, din care nu numai Bärbel, zeloa
să închinătoare (pină atunci) in fața altaru.

cu orice

nu aducă vreun 
Aceasta cu atît 
ca șl intre ro. 
răuvoitori care 
chip apropierea

să ațițe vrajba in. 
remarcabil al scriitorului

V

lui Sf. Vincențiu de Paul, dar și o călugă
rită, maica Fernande, își va afla izbăvirea.

Avind ca eroi principali un grup de adoles
cenți, deci mlădife in plină creștere, povesti
rea lui Paul Schuster nu-și propune, firește, 
dezvăluirea unor resorturi sufletești menite 
să diferențieze precis un personaj de celelalte, 
să-l individualizeze puternic. Mai numeroase 
și esențiale sînt asemănările dintre eroi decît 
deosebirile, ceea ce nu impietează asupra va. 
lorii cărții, dimpotrivă constituie elementul 
fundamentul necesar creării acelei atmosfere 
tinerești, dinamice, de elan și prietenie, ce, 
implicind savoarea narațiunii, Ca și tensiu
nea unor situații, comicul altora, toate înfă
țișate cu un vădit talent scenic, face atît de 
atrăgătoare povestirea ,,Dracul și domnișoa
ra de la minăstire", Totuși, nu se poate a- 
firma că protagoniștii s-ar confunda unii cu 
ceilalfi. Trăsăturile distinctive ale posibilelor 
viitoa'e caractere încep a se vădi încă de pe 
acum,

Bastl se distinge în primul rlnd prin tena. 
citatea lui, prin perseverenta cu care urmă
rește un scop, fie că e vorba de organizarea 
serbării școlare, fie că voiește să răpească 
din minăstire pe iubita sa. Rolf e un băiat 
de ispravă, insă cam impulsiv, pus pe arfag 
și in anumite ocazii, călcător în străchini, 
Herbert se dovedește a fi un iscusit diplo
mat. Klaus manifestă tendințe de Don Juan 
prematur. Cum însă nu relevarea unor ase
menea particularități consti. 
tuie preocuparea principală 
a scriitorului, ele au tn po
vestire un rol subordonat, 
rolul de a spori prin culoare 
veridicitatea diverselor sce. 
ne menite să reliefeze In pri. 
mul rînd psihologia colectivă.

Tntr-un cuvint, ,,Dracul și 
domnișoara de la minăstire" 
e o povestire cu totul izbu. 
tită tn genul ei, dovedind se
rioasele posibilităfi epice și 
de asemenea dramatice ale 
autorului (care, de altfel, s-a 
remarcat și ca dramaturg), 
o povestire care captivează 
de la primele pagini pe citi, 
tor, conducîndu.l cu Iscusin
ță. fără digresiuni didactice, 
spre ideea de bază a cărții : 
biruinfa vieții noi, socialiste, 
tn toate sectoarele realității 
din (ura noastră, oricare ar 

fi piedicile tntlmpinate.

DUMITRU MICU
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O sarcină deosebit In universul

Adeseori în corespondența so
sită la comitetul regional U.T.M. 
se poate citi pe cîte un plic su
bliniat mențiunea : „personal pen
tru tovarășul prim secretar". 
După aceste cuvinte se pot dis
tinge cu ușurință scrisorile tineri
lor care se adresează organelor 
utemiste pentru a-i sprijini și a- 
juta în rezolvarea problemelor 
care-i frămlntă.

Tinerii, fie că sînt utemiști, sau 
neutemiști, scriu cu încredere or
ganelor utemiste cerîndu-lo sfatul 
în cele mai diverse probleme.

Organizațiile U.T.M. din regiu
nea Timișoara desfășoară o inten
să muncă pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin în cadrul con
strucției socialiste. In industrie, 
agricultură, în școli și facultăți ei 
luptă pentru sporirea producției, 
pentru însușirea științei și cul
turii.

Dar, în unele cazuri elanul ti
neretului se lovește de rezistență 
unor oameni înapoiați, birocrați 
care se împotrivesc entuziasmului 
tineresc, care frinează inițiativa.

Intr-una din zile la comitetul 
regional U.T.M. a sosit o scrisoare 
de la elevii școlii de tractoriști 
din Biled, raionul Timișoara. Ei 
au scris că... „n-au lumină în 
școală și nu pot faco meditații, 
că se scoală și se culcă pe întu
neric. Dormitoarele sînt neîngrijite 
iar masa la cantină lipsită de un 
meniu variat..."

Instructorul regional pentru ra
ionul Timișoara, tov. Sicoe Vio- 
rel și unul din activiștii comitetu
lui raional s-au deplasat imediat 
la Biled. Ei au organizat o dis
cuție cu conducerea școlii și-au 
cerut ca situația aceasta să fie re
mediată. Era clar că toate aceste 
deficiențe se datorau lipsei de or
ganizare precum și dezinteresului 
conducerii școlii pentru condițiile 
do viață și învățătură ale uceni
cilor. In scurt timp elevii au avut 
lămpi „Petromax" și au reînceput 
meditațiile, cearșafurile s-au schim
bat și masa la cantină s-a îmbu
nătățit.

în rezolvarea diferitelor sezisări 
ale tinerilor noi folosim de multe 
ori specialiști, oameni competenți. 
La fabrica „Teba" din Arad, deși 
Codul Muncii prevede că tinerii 
pînă la virsta de 17 ani nu pot 
fi încadrați în schimbul de noap
te, conducerea întreprinderii n-a 
ținut seama de acest lucru. In ur
ma sezisării tinerilor de aici, noi 
î-am dat sarcină tovarășei ing. Mă
ria Sinea, care face parte și din 
comisia tineretului muncitoreso a 
comitetului regional să se ocupe 
de această problemă. Ea a discu
tat cu conducerea întreprinderii 
rezolvînd această situație.

Se mai întâmplă uneori că unii 
conducători de întreprinderi su* 
bapreciază munca tineretului. 
Asemenea cazuri am avut și la 
Reșița. Tînărul Ion Micloțină 
de la secția motoare electrice 
era fruntaș în producție și fu
sese evidențiat de nenumărate 
ori. Niciodată însă el nu era 
propus pentru premiere. Tovarășul 
Nicolaeș Daniel, șeful comisiei 
tineretului muncitoresc a întrebat 
conducerea secției de ce proce
dează astfel cu acest tinăr. Răs
punsul a fost aceasta: „am ui
tat". Tot astfel s-a întâmplat și 
cu unele încadrări ale absolvenți
lor școlii profesionale. Ei lucrau 
de 4-5 ani în uzină, obținind în
tre timp o înaltă calificare, dar 
conducerea sectorului nu le schim
ba clasa de salarizare. Cu 
ajutorul organizației de partid a- 
ceste probleme au fost rezolvate. 
Unor asemenea cazuri noi Ie dăm 
multă atenție, deoarece aici este

vorba de respectarea principiului 
socialist do remunerație a muncii: 
„de la fiecare după capacitatea 
sa, fiecăruia după munca sa“.

Problemele de viață pe care Ie 
ridică tinerii sînt cercetate cu o 
deosebită grijă. Împreună cu fo
rurile competente noi căutăm și 
rezolvăm sezisările în interesul ti
nerilor dacă cerințele pe care le 
ridică ei sînt juste.

Așa de exemplu la Reșița s-a 
observat la un moment dat că 
unii tineri din cămin slăbesc iar 
alții sînt chiar bolnavi de stomac. 
Ce s-a întâmplat ?

Cercetând situația noi am găsit 
repede cauza. Tinerii nu mincau 
seara. Cantina fiind departe, ei nu 
se mai deplasau la masă, renun
țau la ea. Atunci s-a discutat cu 
conducerea întreprinderii și am 
ajuns la concluzia că este bine 
ca masa do seară să fie adusă la 
cămin în bidoane închise. Această 
măsură a produs multă bucurie ti-
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Din experiența 
comitetului regional 

U. 7. M.
în rezolvarea cererilor 
și sezisările tineretului
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nerilor și firește a înlăturat efec
tele unei alimentații ncrațipnalc.

Poate ar trebui să amintim de 
tânărul Cakatinge Valentin din 
organizația de bază U.T.M. lami- 
noaro a C.M.R. El a venit la comi
tetul orășenesc personal și a ce
rut sprijin pentru obținerea unei 
locuințe. Căsătorit de un an, el lo
cuia într-un bloc și soția în al
tul. Toate demersurile pentru a 
obține o locuință se lovise de ne
păsarea șefului comisiei de repar
tizări a locuințelor care deseori îi 
răspundea. „Ești încă tânăr, poți 
să stai așa". Firește că un aseme
nea motiv nu este serios și nici 
demn de luat in seamă. Comite
tul orășenesc U.T.M. a susținut 
cererea legitimă a tovarășului Cal- 
catinge Valentin și cu sprijinul 
organizației de partid el s-a mu
tat împreună cu soția într-o lo
cuință bună.

Nu odată se vorbește de neîn
crederea unor organe de condu
cere a întreprinderilor, în tinerii 
specialiști. Noi am fost puși în 
fața unui asemenea caz recent. 
Inginera agronom Ana Curuțiu 
de la G.A.S. Teremia Mare, raio
nul Sînnicolaul Mare, a fost scoa
să din funcția de inginer și insta
lată în munca de brigadier alături 
de oameni necalificați. în locul 
ei a fost numit Un cetățean care 
nici măcar nu era inginer. Or, in
ginera Ana Curuțiu s-a dovedit o 
tînără capabilă, care în sectorul 
ei așa numit „școala de viță“ care 
produce butași de viță de vie și 
nu este socotit sector rentabil a 
adus totuși gospodăriei un venit 
peste plan de 2.000.000 lei. Tova
rășul Nicolae Văcaru șeful comi
siei de tineret săteso împreună cu 
organele competente de la Trustul 
Gostat au cercetat situația și tâ
năra ingineră de puțin timp a fost 
reîncadrată în postul pe care l-a 
deținut înainte.

Toate sezisările tinerilor munci
tori sînt cercetate cu atenție iar 
constatările și măsurile sînt luate 
de organizațiile U.T.M. sau acti
viști împreună cu forurile compe
tente. Dar unui asemenea om ca 
Ion Stancu din satul Rusca, raio
nul Caransebeș niciodată n-o să-i 
dăm sprijinul nostru. Printr-o 
scrisoare prin care arăta că are

de întreținut o mamă bolnavă, el 
și-a manifestat dorința că ar vrea 
să lucreze în Timișoara. La o cer
cetare mai amănunțită am aflat 
însă că Ion Stancu a fost gestio
nar la bodega din satul Ruse:. 
Aici în trei luni și-a însușit marfă 
în valoare de 4.800 lei și știind 
că are un dosar întocmit pentru 
darea în judecată el a căutat ca 
prin plecarea din sat să-și piardă 
urma. Noi i-om răspuns că pe 
hoți și delapidatori nu-i ajutăm.

Cercetarea sezisărilor și a cere
rilor tineretului face parte din 
munca de fiecare zi a organelor 
noastre utemiste. Activiștii Nico- 
lacș Daniel, Viorica Drulea, Pa- 
vei Straus, Nicolae Văcaru și 
alții s-au remarcat prin felul în 
caro știu să rezolve sezisările ti
neretului. Toate scrisorile case vin 
do la tineri se trec intr-un registru 
special și unul din secretarii re
gionali controlează modul în care 
sînt rezolvate. Pentru a stabili 
răspunderea personală se fixează 
termene precise și oamenii care 
se vor ocupa do fiecare caz în 
parte. Multe sezisări sînt făcute 
verbal do către tineri, activiștilor 
aflăți pe teren. In acest caz se 
iau măsuri de rezolvare pe loc, 
a acestor sezisări.

Totuși se mai întâmplă cazuri 
cînd unele comitete raionale nu 
răspund tinerilor despre măsurile 
luate in legătură cu sezisările lor 
sau tărăgănează rezolvarea unei 
situații sau alta. Asemenea cazuri 
s-au întâmplat și noi am luat 
măsuri ca ele să nu se mai re
pete.

Biroul regional în ședințele sale 
analizează felul în care comitetele 
raionale rezolvă problemele de 
muncă și do viața ale tineretului. 
In luna iunie a.c. biroul regional 
și-a propus să analizeze felul în 
care rezolvă secția organizatorică 
sezisările critice și scrisorile so
site la comitetul regional U.T.M.

Această muncă importantă a 
vieții de U.T.M. este în centrul 
atenției noastre. ~~ __ I
bun sfîrșit are o mare însemnă
tate deoarece și aceasta ea și ce
lelalte acțiuni ale organizației 
U.T.M. întărește legătura dintre 
utemiști și organele U.T.M., din
tre 
de

Am pătruns din- 
tr-odată în universul 
copilăriei... Șuvoiul 
prichindeilor ce se 
înghesuiau m-a pur
tat cu el și mi-a per
mis investigații neaș
teptate în sufletele 
celor de-o șchioapă. 
Jucăria, nu este un 
simplu amuzament, 
ci un element educa
tiv de prim ordin, iz
vorul visurilor celor 
mai fragede vîrste. 
Bucala de lemn sau 
de tablă — iar a- 
cum, cu progresul 
tehnicii, de masă 
plastică — modelată 
sub forma unui obiect 
miniatural creiază 
deprinderi, stimulea
ză pasiuni utile, a- 
jută la formarea mul
tor trăsături de ca
racter. Cu o singură 
condiție : ca jucăria 
să fie bine realizată, 
atît sub aspectul va
lorii ei educative cit 
și sub acela al înfă
țișării.

Meșterii germani 
ai jucăriilor au o 
reputație ce ne scu
tește de recomandări. 
Produsele lor au fă
cut și fac ocolul lu
mii obținind pretu
tindeni același bine 
meritat succes. Toc
mai de aceea, Expo
ziția de jucării din

Democrată 
deschisă in

Republica 
Germană, 
sala Centrocoop din 
Calea Victoriei se 
bucură de o afluență 
puțin obișnuită.

O fetișcană cu zu
lufi și șorțuleț ima
culat privește cu jind 
la niște telefoane li
liputane de culoarea 
laptelui. Dar a ob
servat un micuț ara
gaz electric. Veleită
țile de viitoare gos
podină o opresc lo
cului.

Pe băieți îi pasio
nează jucăriile ce le 
furnizează preocupări 
mecanice. Un tractor 
cu trei brăzdare, o 
mașină cu remorca a- 
coperită de o prelată, 
o cisternă, un esenva- 
tor... Aproape nici un 
detaliu de construc
ție nu este neglijat. 
Totul, bineînțeles, la 
scară redusă.

Intr-o altă sală, 
senzația expoziției: o 
instalație feroviară 
acționată electric. Ai 
impresia că privești 
din avion un nod de 
cale ferată. Gara, 
vagoane, semafoare, 
linia ferată Care urcă 
pe spinarea unor 
munți acoperiți de 
brazi... 0 apăsare pe 
un buton și două lo-

comotive pornesc. Că
lătoresc prin labirin
tul de linii ferate, 
printre siluetele co
pacilor, urcă și co
boară. Deodată sema
forul semnalizează : 
linia este blocata. Lo
comotivele iși înceti
nesc mersul și apoi se 
opresc. Ceea ce pro
voacă protestul una
nim al puștilor ce 
n-au pierdut nici mă
car o singură mișcare 
și care sînt supurați 
că „spectacolul" s-a 
terminat prea repede.

Micuții vizitatori 
se consolează în fața 
unor vaporașe — ju
cării de masă plasti
că —- care plutesc pe 
oglinda unui lac ce 
nu-i mai mare decît... 
două ligheane cu apă. 
Un punct de atracție 
îl reprezintă și bici
cletele, trotinetele și 
cărucioarele, lucrate 
cu un deosebit simț 
al ingeniozității. Co
piii părăsesc cu greu 
lumea de basm a ju
căriilor. Ceea ce este 
un bun certificat 
pentru creatorii ace
stor jucării (...și o 
invitație la reflecții 
pentru realizatorii 
noștri de jucării).

E. OBREA

PE VALEA

Ducerea ei la

organizația noastră și masele 
tineri.

LOBODICS ICSIF 
secretar al comitetului regio

nal U.T.M. Timișoara

copilăriei

Jucării prezentate in cadrul 
expoziției R. D. G.

Foto: N. STELORIAN

Bistriței și a Bornei■'A

(Urmare din pag. l-a) îi ieși înainte un mi-

Bilanțul primei etape 
în raionul Pașcani

(Urmare din pag. l-a)

sau urzicii au îndreptat pe mulți 
tineri indisciplinați.

Comitetul raional U.T.M. Paș
cani a luat măsuri pentru extin
derea organizării „duminicilor ti
neretului“ în cadrul cărora să se 
desfășoare o bogată activitate 
cultunat-sportivă. Rezultatele fru
moase obținute de organizațiile 
de bază U.T.M. din Lespezi, Tă- 
tăruși, Valea Seacă șl altele în 
organizarea „duminicilor tinere
tului“ sînt pilde pentru întreg 
raionul. Utemiștii și tinerii din 
aceste comune au reușit ca în zi
ua de odihnă și distracție, la șe
zători, clăcl, hore, serbări popula
re să răsune cele mai frumoase 
cîntece și jocuri ale bogatului 
folclor moldovean.

In întreg raionul, întim.pinînd 
festivalul raional,. tineretul mun
cește în vederea înfrumuse
țării satelor în spiritul angaja
mentelor luate de tinerii din Bă- 
cești, raionul Negrești. Pînă a- 
cum s-au obținut frumoase re
zultate în toate satele noastre. 
Astfel tinerii de la S.M.T. Iu- 
gani. mobilizați de organizația 
U.T.M., au efectuat 1.000 ore

Informație
Vineri dimineața a avut loc, în 

cadrul unei adunări a regizorilor, 
actorilor și lucrătorilor Teatrului 
Național „I. L. Caragiale“, in
stalarea acad. Zaharia Stancu în 
funcția de director al Teatrului 
Național „I. L. Caragiale“ și a 
scriitorului Aurel Baranga în cea 
de director adjunct artistic al 
teatrului. Scriitorul Ion Marin 
Sadoveanu a fost eliberat la ce
rerea sa din funcția de director 
al Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale“.

muncă voluntară la înfrumuseța
rea ' ‘ j
unui parc al tineretului și floră
riei.

In comuna Lespezi membrii or
ganizației U.T.M. au amenajat un 
parc al tineretului, au construit un 
gard pe o distanță de 80 m și au 
plantat 90 tei în parc. De aseme
nea au instalat 100 stâlpi pentru 
rețeaua electrică din sat. Tinerii 
din comuna Tatăruși au construit 
un dig în lungime de 1 km., pen
tru care au prestat un număr de 
300 ore muncă voluntara ; ei au 
mai cărat pietriș pe o distanță de 
2 km pe șoseaua ce leagă comuna 
de Lespezi. Frumoase rezultate 
au obținut și tinerii din Cristești 
care au plantat 83 de tei pe șo
seaua ce duce spre comună. In 
satul Boureni tinerii mobilizați de 
organizația U.T.M. au efectuat un 
număr de 600 ore muncă volunta
ră la reparația căminului cultu
ral.

Acțiunea de împădurire stă în 
centrul atenției tineretului raionu
lui nostru; pînă în prezent s-a 
.împădurit o suprafață de 10 hec
tare cu diferite specii de arbori. 
Utemiștii și tinerii din G.A.S. 
Pașcani și comuna Stolniceni 
Prajescu au plantat o perdea pe- 
rimetrală pe o distanță de 2 km 
care este egală cu plantarea a 
22.000 puieți ; tot în acest loc s-au 
aranjat și 25 cuiburi pentru pă
sări.

Pînă în prezent s-au curățat 
4.370 m. șanț, s-au transportat 231 
căruțe prundiș pe șosele, pionierii 
au văruit și curățat de omizi 3.000 
porni.

Cifrele, în aparență monotone, 
au darul să vorbească prin ele în
sele. Și în această primă etapă 
ele vorbese despre munca tinere
tului în pregătirea și întâmpinarea 
festivalului raional al tineretului.

stațiunii și la amenajarea

In întîmpinarea Conferinței 
naționale a mișcării 

pentru pace
Sute de cetățeni și delegați 

aleși din cartierele muncitorești 
învecinate Gării dg Nord s-au 
adunat vineri după amiază la 
Clubul Grivița Roșie. în conferin
ța raională a mișcării pentru 
pace din raionul Grivița Roșie.

Despre lupta din ce In ce mai 
dîrză pentru pace a popoarelor 
lumii, 'despre hotărîrea cu care 
poporul nostru se încadrează în 
această luptă, a conferențiat 
prof. Gh. Popescu-Crețești de la 
Școala medie nr. 6. Au luat apoi 
cuvintul numeroși vorbitori între 
care prof. dr. Ana Aslan, director 
al Institutului de geriatrie, mun
citorul Ion Domșa, de la Atelie
rele C.F.R. „Grivița Roșie“, gos
podina Filofteia Hîrja, scriitorul 
Aurel Baranga, preotul Ion Ere- 
mia, artistul emerit N. Sireteanu, 
de la Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
„Giulești“, Stan Simion, director 
la Complexul „Grivița Roșie“ și 
alții.

In aceeași atmosferă de luptă 
hotărîtă pentru apărarea păcii 
s-a desfășurat conferința raiona
lă a mișcării pentru pacg din
raionul 23 August din Capitală,' pentru pace în colaborare cu fi- 
în sala Institutului de construc- lialele S.R.S.C. au organizat mâ
ții. Lucrările conferinței au fost nifestări în numeroase localități 
conduse de tov. I. Putinică, di- din țară.

rectorul general al urinelor 
August“.

In conferințele raionale 
fost adoptate moțiuni către

au 
Co

mitetul național pentru apărarea 
păcii din R.P. Romînă, prin care 
cetățenii salută istoricul gest de 
pace al Uniunii Sovietice, de a 
înceta unilateral experiențele cu 
arme atomice, și își exprimă con
vingerea în rezultatele pozitive 
pentru cauza păcii pe care le vor 
aduce conferința națională a miș
cării pentru pace din țara noa
stră și Congresul popoarelor 
pentru dezarmare și coexistență 
pașnică ce se va ține în luna iu
lie la Stockholm. De asemenea 
au fost alese noi comitete de 
luptă pentru pace ale raioanelor 
și delegați la conferințele orășe
nești ce vor avea loc în prima 
jumătate a lunii iunie.

Vineri după amiază a avut loc 
în sala de conferințe din str. Bi
serica Amzei, sub auspiciile 
S.R.S.C. un simpozion cu tema 
,,Probleme actuale ale luptei pen
tru pace"

Joi 22 mai comitetele de luptă

Sărbătorirea prof. univ 
ing. Dimitrie Leonida

ginerul Costea Pavel și mi-a po
vestit viața lui.

— Era orfan. Maică-sa nu-l 
putea întreține. îhtr-0 zi, Cos
tea, flăcăiaș pe atunci, și-a
făcut bocceaua, și-a luat rămas
bun de la Salcia — salul lui de 
lingă Suceava, și-a pornit în cău
tarea norocului pe Bistrița și
Dorna. Era cu cîteva zile înainte 
de naționalizare. Costea a vrut să 
se angajeze, să 
patronii nu l-au primit. Vagabon
da flămind, fără nici un rost, cind

muncească, dar

într-o seară 
ner bătrîn.

- Te-am 
patron, mînzule. Zici ca vrei să 
lucrezi în mină, hai ?

— Da. dar nu mă primește... 
Zice că-s prea slab și... neștiutor.

— Dar cine s-a născut învățat, 
zise bătrînul. Numai să fii tu des
toinic că de mîine vii la mină. Ai 
înțeles ?

— Dar cine mă primește ?
— De-amu te primim noi! Toa

te minele deacum sînt ale noas
tre, ale tuturora.

Din seara aceea au trecut mulți

văzut că ai intrat la

if 4* J

Mîini îndemînatice
Foto: D. F. DUMITRU

, »» fc

E—

ani. Costea a urmat școala profe
sională da la Iacobeni, s-a înscris 
la institutul de mine și trimis mai 
apoi pentru specializare la Mos
cova. Astăzi, inginerul Costea Pa- 
vel este conducătorul unei mine. 
Și cîți sînt ca el ! Am cunoscut pe 
învățăceii lui Gheorghe Brănoiu, 
primul om care a doborît la Dor- 
nișoara cel dinții molid cu fierăs
trăul electric.

Am stat zile întregi cu ei la 
taifas, pe „blănile“ albe abia ie
șite de sub fierăstraie, și de la ei 
am aflat că de aci pleacă zilnic 
mii de metri cubi de lemn spre 
fabricile de celuloză, spre minele 
carbonifere, sau spre țările unde 
oamenii nu cunosc răcoarea și foș
netul pădurii. Apoi ghidul meu 
m-a condus la sanatoriul unde 
anual vin să-și refacă sănătatea 
numeroși oameni ai muncii.

Seara i-am văzut pe mulți din
tre ei la cinematograf, la restau
rant, la club sau plimbîndu-se cu 
nevestele, sau iubitele pe stradă, 
sau pe cărările munților.

Sus, in țara Dornelor, in țara 
pădurilor și manganului, viața 
pulsează într-un ritm necunoscut, 
deși munții și pădurile se întind 
tăcute și grave dîndu-ți sentimen
tul unei adinei neclintiri. Valea 
Bistriței și a Dornei e un șantier 
uriaș, modern. Dar schimbările 
cele mai adinei sînt cele care au 
intervenit în viața băștinașilor de 
aici, a minerilor și a doborîtori- 
lor de pădure, căci ei sînt cei ce 
schimbă continuu fața locului.

Asociația științifică a ingineri
lor și tehnicienilor din R.P. Ro- 
mînă, Ministerul Invățămintului 
și Culturii, Comitetul de Stat al 
Apelor, Departamentul energiei 
electrice și conducerea hidrocen
tralei „V. I. Lenin“ Bicaz au or
ganizat vineri în Capitală o adu. 
nare festivă cu prilejul împlinirii 
a 75 de ani de viață și 50 de 
ani de rodnică activitate tehnico- 
științifică a prof. univ. ing. Di
mitrie Leonida.

Au luat parte academicieni, 
membri corespondenți ai Acade
miei R.P. Romîne, profesori uni
versitari, ingineri și tehnicieni, 
foști elevi, studenți sau colabora- 
tori ai sărbătoritului din Capita
lă și provincie. La adunare a 
fost prezentă familia prof. ing. 
D. Leonida.

Deschizînd adunarea, prof. ing. 
C. Atanasiu, vicepreședinte al 
Consiliului Central A.S.I.T. a 
spus : „Profesorul ing. Dimitrie 
Leonida a fost un luptător neo
bosit pentru progresul economiei 
patriei noastre, la temelia căruia 
a văzut întotdeauna că trebuie 
să stea electrificarea și stăpâni
rea apelor. In domeniul folosirii 
complexe a apelor și a electrifi
cării țării, a studiilor de bază 
pentru construcția hidrocentralei 
„V. I. Lenin“ de la Bicaz, a pre
gătirii de electricieni și ingineri 
precum și în domeniul populari
zării largi a principiilor tehnico, 
științifice și economice care stau 
la baza stăpînirii apelor și elec
trificării prof. ing. Dimitrie Leo
nida a avut o activitate creatoa
re deosebită ; el a trasat linii noi 
în tehnica și știința rominească“.

Sărbătoritul a fost salutat apoi 
în numele Academiei de acad. I. 
S. Gheorghiu, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romlne.

Au mai luat cuvintul: prof. d;r. 
ing, Ștefan Bălan, adjunct al mi
nistrului Invățămintului și Cul
turii, ing. Nicolae Gheorghiu, ad
junct al ministrului Industriei 
Grele, ing. Adalbert Gilbert, di
rector general al hidrocentralei 
„V. I. Lenin“-Bicaz, ing. Ion 
Bernacki, președintele Comitetu
lui de stat al Apelor etc.

Prof. ing. Dimitrie Leonida a 
mulțumit cu recunoștință parti
dului și guvernului, tuturor ce
lor .prezenți la sărbătorirea sa 
pentru prețuirea aportului său Ia 
dezvoltarea economică a patriei 
noastre. Prof. ing. D. Leonida a 
subliniat că 
(ie populară 
sînt create 
pentru a.și 
forța sa

El s-a 
pe viitor 
a țării.

în anii de democrâ- 
omului de știință îi 
toate posibilitățile 

manifesta din plin
creatoare.
.angajat să contribuie și • 

opera de electrificarela

laSeara 
știință din 
o masă în 
universitar, 
ni da.

V

★
Casa oamenilor de 

Capitală a fost dată 
cinstea profesorului 
inginer Dimitrie Leo-
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• Echipa engleză de fotbal 

Newcastle United susține astăzi 
de la ora 17,30 pe stadionul „23 
August" al doilea joc în cadrul 
turneului pe care îl întreprinde 
în țara noastră. Fotbaliștii en
glezi vor întâlni echipa Dinamo 
București. întâlnirea stiscită un 
interes deosebit dat fiind că echi- 
pa oaspete a lăsat o frumoasă 
impresie în meciui de joc cu 
Progresul.

în deschidere de la ora 15,30 
se va desfășura meciul de cupă 
dintre Petrolul Ploești și Steagul 
roșu Orașul Staiin.

• Astăzi sosește in Capitală va. 
loroasa echipă maghiară de fotbal 
M.T.K. Budapesta, care va Intîlni 
duminică pe stadionul „23 Au
gust“ echipa C.C.A., intr.un meci 
conțină pentru competiția interna, 
țională „Cupa Dunării". Dată fiind 
importanța acestui joc stațiile 
noastre de radio, precum și tele
viziunea vor transmite in întregime

Pregătirea UCENICILOR 
pentru viața de muncitor

(Urmare din pag. 1-a)

uoenicii care azi fac practică peste puțin timp vor reveni ca mun
citori calificați. Deci...

Vorbitorii au reamintit și un alt fenomen. în unele întreprinderi, 
mai ales în cele de construcții, îndrumarea și calificarea tinerilor este 
dată în răspunderea unor oameni necorespunzători din punct de 
vedere profesional, lipsiți de cele mai elementare cunoștințe sau de
prinderi pedagogice.

Unii din participanții la consfătuire au remarcat insuficienta pre
gătire teoretică a ucenicilor în specialitatea lor. De exemplu, tov. 
Bucin Leon, muncitor la I.R.U.M.-Reghin arăta că unii absolvenți 
nu știu să citească un desen tehnic mai complicat, lucru ce ar trebui 
să-1 învețe încă din școală.

O mare greutate pentru ucenici o constituie lipsa unor manuale. 
Tovarășa Hubult Magda — de pildă — a insistat asupra, faptului că 
în școlile profesionale cu limba maghiară lipsesec anumite manuale 
de cultură generală și de specialitate.

Ocupîndu-se de unele aspecte ale muncii U.T.M. în școlile pro
fesionale în lumina documentelor plenarei a III-a a C.C. al U.T.M., 
participanții la consfătuire au arătat ca un fapt pozitiv faptul că 
numeroase organiztșții de bază U.T.M. au contribuit mai activ lâ 
educarea ucenicilor în spiritul disciplinei și a dragostei pentru 

muncă, pentru profesiunea aleasă. Invățămîntul politic U.T.M., in-

trodus în anul 1957—1958, adunările generale, activitatea culturală, 
educativă, sportivă, au fost folosite mai bine.

Totuși, în multe școli în munca educativă se manifestă încă mult 
formalism. Organizațiile U.T.M. de aici n-au reușit să creeze în rîn- 
durile ucenicilor o puternică opinie de masă împotriva indisciplinei. 
In munca educativă adesea nu se folosesc metode atractive. Ucenicii 
trebuie învățăți să cînte, să joace, îndemnați să citească mai mult. 
Printre altele, s-ar putea organiza mai multe concursuri : „Cine știe, 
răspunde“, „Drumeții veseli" etc.

In acest fel se poate subordona o formă atrăgătoare unui conținut 
educativ, edueîndu-se la ucenici calitățile omului nou, constructor 
al socialismului — dragostea pentru muncă, spiritul tovărășesc, 
mîndria de a fi muncitor, interesul față de tradiția fabricii în care 
lucrează.

S-a rernarcat faptul că uneori comitetele raionale și orășenești 
U.T.M. se țin încă la distanță de școlile de ucenici. Membrii comi
tetului merg rar în școli, nu se îngrijesc de munca și educația uce
nicilor, de condițiile lor de viață.

Consfătuirea recent organizată e un început bun, ce trebuie con
tinuat, cu toate că ea n-a dezbătut suficient munca U.T.M. în 
școlile profesionale și mai ales problemele educației ucenicilor în 
spirit comunist.. S-a simțit lipsa unui referat de sine stătător privind 
munca U.T.M. în școlile profestonale din regiune.

Mai multi partiomanți au propus ca întâlniri între directori, 
m-.iștri, profesori, cadrele U.T.M. și ucenici, ‘să se organizeze pe 
orașe, raioane, între ș«di și întreprinderi.

ANUNȚ
Ministerul Industriei Bunu

rilor de Consum aduce la 
cunoștința celor interesați, ur
mătoarele :

Ministerul Invățămintului și 
Culturii, prin adresa nr. 37.215 
din 1958 a aprobat pentru 
absolvenții fostelor școli me
dii tehnice, o ultimă sesiune 

j extraordinară a examenului de 
’ diplomă.

In conformitate cu această 
aprobare, pentru absolvenții 
fostelor școli medii tehnice 
ale fostului Minister al In
dustriei Ușoare și ale fostu
lui Minister al Industriei Ali
mentare, examenul de diplo
mă va avea loc la următoa
rele centre:

1. La școala tehnică de 
maiștri pentru industria ușoa
ră, din București, str. Poet 
Cerna nr. 1 penru specialită
țile : pielărie, cauciuc și me
canică.

2. La Centrul școlar pentru 
industria alimentară din Bucu
rești, str. Spătaru Preda nr. 
16, pentru toate specialitățile

: din industria alimentară.
1 3. La Centrul Școlar pentru
• industria bunurilor de consum 
| din Turda, str. Maior Velici- 
jcov nr. 48, pentru ■specialită- 
f țile : sticlă și ceramică fină.
? Examenul de diplomă va 
i avea loc în perioada de la 
? 1—15 septembrie a.c. la obiec- 
? tele prevăzute în planurile de 
i învățămînt ale școlilor medii 
? tehnice din anul școlar 1954— 
t 1955.
I înscrierile la examen se 
Ivor face între 1 Iunie—1 au

gust 1958.

După data de 1 august a.c., 
nu se vor mai face înscrieri 

TU examenul de diplomă.
| Pentru brice alte lămuriri 
? în legătură cu ținerea exame- 
Lnelor de diplomă, cei intere- 
j sați se vor adresa Centrelor 
? mai sus indicate.
••

?

rolE( o

desfășurarea partidei cu începere 
de la ora 17,30,

Tntîlnirea C.C.A.—-M.T.K. 
precedată de meciul de fotbal 
Combinatul Poligrafic — 
București, din cadrul campionatu. 
lui categoriei B.

• Vineri a început pe stadio
nul Vașil Levski din Sofia un 
mare concurs internațional de 
atletism, reunind sportivi din 13 
țări. O ploaie torențială care a 
căzut înainte de începerea între
cerilor a influențat în mare mă
sură rezultatele. Cu toate acestea 
reprezentanta noastră, lolanda 
Balaș, a obținut o performanță 
bună la săritura în înălțime, tre- 
cînd ștacheta înălțată la l,7o m. 
In mod practic lolanda Balaș nu 
a avut adversare, deoarece a doua 
clasată, olandeza Zwier, nu a să
rit decit 1,58 m.
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Evenimentele
din Franța și Algeria

In timp ce complotul fascist ia amploare, guvernul francez 
continuă să aibă o atitudine conciliatoare

PARIS 23 (Agerpres). — In 
Franța, ca și în Algeria, eveni
mentele se desfășoară cu rapidi
tate, sporind amploarea complo
tului al cărui obiectiv este in
staurarea unei dictaturi militaro-, 
fasciste în slujba celor mai reac
ționare interese colonialiste.

Vineri s-a constituit la Alger 
Comitetul național al salvării 
publice care se intitulează „al 
Algeriei și Saharei“ și în care 
sînt reprezentate comitetele res
pective din regiunile Alger, Con
stantine. Oran si Sahara. Comi
tetul are doi președinți — pe 
generalul de parașutiști Massu și 
pe Sid Kara, înalt funcționar în 
precedentul guvern francez. Se 
subliniază în mod deosebit faptul 
că ședința de constitu re a acestui 
comitet s-a desfășurat sub pre
ședinția generalului Salan, co
mandantul suprem al trupelor 
din Algeria, căruia Pflimlin in
tenționează să-i transfere îm
puternicirile extraordinare ce i-au 
fost acordate de Adunarea Na
țională. Mai mult, Salan a cărui 
„lealitate“ față de Republică a 
fost mereu subliniată de premie
rul Pflimlin, și-a pus cu acest 
prilej și semnătura sub procla
mația comitetului nou constituit. 
Această proclamație care repre
zintă în fapt un ultimatum dat 
guvernului legal al Republicii și 
o chemare fățișă la rebeliune, 
cere francezilor din metropolă să 
alcătuiască asemenea comitete 
ale salvării publice și arată că 
comitetul algerian își va conti
nua activitatea pînă la instaura
rea „unui guvern ai salvării pu
blice prezidat de generalul De 
Gaulle pentru a promova și a- 
păra o reformă serioasă a insti
tuțiilor Republicii Franceze“. Co
mitetul salvării publice format în 
Algeria de generalii rebeli și de 
șefii ultracolonialiștilor și care 
se pretinde a fi „depozitarul su
veranității naționale“ trecînd cu 
totul peste guvernul și parla
mentul țării, a început să func
ționeze, după cum arată agenția

United Press, „ca un adevărat 
guvern rebel“, cu comisii pentru 
diferitele domenii de activitate 
publică.

Iar ziarul „Evening News“ a 
publicat vineri un interviu cu ge
neralul Massu în care acesta de
clară fără înconjur că „De 
Gaulle va prelua puterea în cel 
mult o săptămînă“. „Zilele gu
vernului Pflimlin sînt numărate, 
afirmă generalul Massu. Eveni
mentele s-au precipitat în ulti
mele 24 de ore. Pînă într-o săp
tămînă vom obține schimbările 
necesare pentru a salva nu nu
mai Algeria, ci și Franța... Din 
momentul în care Pflimlin va 
ceda, comedia va lua sfîrșit și 
generalul De Gaulle va fi la pu
tere“.

Atitudinea guvernului francez 
față de această situație inspiră 
nedumerire și îngrijorare. După 
cum subliniază corespondentul a- 
genției United Press, în ciuda 
realității, Pflimlin face tot posi
bilul „pentru a restabili legătura 
normală dintre Franța și Alge
ria“. Joi noaptea au părăsit por
tul Marsilia cu destinația Alge
ria două vase ale marinei mili
tare transportînd 4.000 de ostași 
francezi. De asemenea a fost pre
luat traficul aerian între Franța 
și Algeria întrerupt săptămînă 
trecută la izbucnirea putchului 
de la Alger.

In ce privește situația politică 
din Franța metropolitană, e» se 
caracterizează printr-o serie de 
acțiuni menite să acrediteze ideea 
necesității prezenței lui De Gaulle, 
într-o formă sau alta la condu
cerea treburilor publice. Se a- 
nunță că premierul Pflimlin a 
avut o întrevedere cu liderul par
tidului de dreapta al „indepen
denților“, Antoine Pinay care i-a 
prezentat rezultatele discuțiilor 
avute joi cu De Gaulle. Citînd 
„surse bine informate“, agenția 
United Press relatează că Pinay 
a cerut primului ministru să tri
mită fără întîrziere la De Gaulle 
un reprezentant oficial al guver

nului. Cercuri din apropierea pre
mierului declară că încă de vi
neri dimineață au fost stabilite 
contacte oficioase între guvern și 
un reprezentant al lui De Gaulle. 
In mod oficial, scopul acestor 
manevre este să-1 aducă pe gene
ralul De Gaulle ca mediator in
tre guvernul Pflimlin și rebelii 
de la Alger, ceea ce, după cum 
se anunță, generalul nu ar fi re
fuzat, revendicînd în același 
timp din nou puterea. De fapt 
calea către aceasta îi este sim
țitor și rapid netezită de acțiu
nea guvernului pentru o reformă 
a Constituției adoptată în 1946. 
După ce Consiliul de Miniștri a 
adoptat joi seara proiectul de 
lege cu privire la reforma cons
tituției, al cărei autor principal 
este Pflimlin, vineri după-amiază 
trebuia să se întrunească Aduna
rea Națională pentru a se pro
nunța în principiu asupra reformei 
constituționale, urmînd ca marți 
să înceapă dezbaterile asupra 
proiectului de lege guvernamen
tal.

Totuși, vineri Comitetul preșe
dinților fracțiunilor parlamenta
re, la propunere» lui Le Troquer, 
președintele Adunării Naționale, 
Și cu aprobarea guvernului a ho- 
tărît în unanimitate să amîne 
pentru marți dezbaterile asupra 
propunerii de rezoluție care tre
buie să deschidă calea examină
rii proiectului de lege guverna
mental, care la rîndul său va in
tra abia miercuri în discuția Adu
nării. In esență acest proiect de 
lege este menit să sporească cu 
mult prerogativele puterii execu
tive în dauna celei legislative.

In același timp la Paris și în 
întreaga Franță se desfășoară 
continuu acțiuni ale forțelor care 
se opun instaurării unui regim 
de dictatură militară.

Tovarășul Ciu De a vizitat 
Expoziția economică romînească 

Pekinde Ia
PEKIN 23. Corespondentul 

Agerpres transmite : In diminea
ța zilei de 23 mai, tovarășul Ciu 
De, vicepreședintele R. P. ChN 
neze a vizitat Expoziția econo
mică romînească de la Pekin.

Tovarășul Ciu De a vizitat mai 
întîi standurle de produse agri
cole, articole de artizanat, pro
duse ale industriei alimentare și 
textile, iar apoi a vizitat sala în 
care se aflau standurile de pro
duse ale industriei chimice și de 
materiale plast ce, de utilaj pe
trolifer și de produse ale indus
triei petrolului, precum și diferite 
tipuri de mașini.

După vizitarea expoziției, to
varășul Ciu De s-a întreținut cu 
specialiștii romîni și cu alte per
soane din conducerea expoziției, 
Cu acest prilej, tovarășul Ciu De 
și-a exprimat admirația față de 
progresele rapide făcute de po-

porul romîn pe drumul industria
lizării socialiste.

, Aveți multe lucruri bune în 
expoziția dv. — a spus tovară
șul Ciu De — de aici și marele 
interes pe care îl stîrnește expo
ziția în rîndurile muncitorilor șl 
țăranilor chinezi, 
prietenie și 
mică dintre 
dezvoltă tot mai mult. Dorim ca 
intre China și Romînia să 
cule pe viitor tot mai mulfe 
nuri cu produse de schimb".

In continuare, tovarășul 
De a urat poporului romîn suc
cese continue în construcția so
cialistă a patriei sale.

De la 28 aprilie — data des
chiderii Expoziției economice a 
R. P. Romîne la Pekin — și pînă 
în prezent, expoziția a fost vizi
tată de un număr de aproxima
tiv 400.000 de persoane.

Relațiile de 
colaborare econo- 
țările noastre se

cir- 
tre-

Ciu

IN LIBAN acțiunile răsculaților 
devin tot mai intense

Studenții din Panama 
continuă lupta 

pentru satisfacerea 
revendicărilor

TELE R
w

f Declarați« prefectului L«m bert din Oran (Algeria) prin care 
dezaproba așa numitul comitet de salvare publică l-a atras, 
după cum se poate vede» șl din fotografie, ura turbată a fas
ciștilor. Aceștia au atacat pre fectura, sub privirile binevoitoare 
ale forțelor armate blindate,

* Greve fi lupte armate * Schimbări în guvern
BEIRUT 23 (Agerpres). — La 

22 mai greva din capital» Liba
nului a continuat. In oraș tu ex
plodat cinci bombe. După cum re
latează ziarul „Telegraph“, în o- 
rașele Tripoli și Saida au explo
dat de asemenea cîteva bombe.

După cum anunță ziarul „Le 
Jour", în cursul zilei de 22 mai 
în regiunile Akkar și Bekka au a- 
vut loc lupte îndîrjite între răs- 
culați și aȘa-zisele „forțe de se
curitate". In regiunea Bekka deta
șamentele de răsculați au atacat 
orașul Baalbek. Răsculații au e- 
liberat din închisori 80 de deți
nuți.

In regiunea Șuf continuă 
schimbul de focuri. Ziarul „Nida 
al-Vatan“ scrie că ți in alte re
giuni din țară au fost declarate 
greve și au avut loc acțiuni 
mate ale răsculaților.

După cum anunță ultimele 
legrame din Beirut, situația 
vernului Sami Solh devine
mai șubredă. Agenția France 
Presse anunță demisia lui Ra- 
șid Beydun, ministrul Apărării, 
a lui Bechir Osman, ministrul 
Poștelor și Telegrafului. Porto
foliul Apărării a fost preluat de 
Sami Solh, iar cel al P.T.T. a 
fost încredințat Iui Kazem El

Khalll, actualul ministru al E- 
conomiei Naționale.

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Potrivit agenției France Presse, 
reprezentantul Libanului la O.N.U. 
a cerut convocarea de urgență 
a Consiliului de Securitate pen
tru a discuta plângerea Libanului 
împotriva Republicii Arabe Uni
te care ar „amenința“ securita
tea Libanului.

PANAMA CITT 23 (Agerpres). 
Situația din Panama s-a agravat. 
După luptele de stradă intre stu- 
denți și gărzile naționale, care 
s-au soldat cu opt morți și 61 ră
niți, un mare număr de studenți 
s-au baricadat în clădirea Univer
sității naționale.

Fără a ține seama de starea de 
asediu decretată de guvern, orga
nizațiile studențești au chemat 
populația întregii țări să declare 
grevă generală. Chemarea la gre
vă a fost ascultată. Deocamdată 
nu se știe cît de mare este numă
rul celor care au încetat lucrul. 
Agenția Associatcd Press relatează 
că, din cauza grevei tipografilor, 
ziarele de dimineață „El Dia". 
„Star Herald“ și „La EstreFa“ nu 
au apărut vineri.

Tulburările au cuprins întreaga 
(ară. Agenția Associated Press in
formează despre incidentele pe
trecute la Colon (port la Marea 
Caraibelor).

Revolta împotriva gărzii națio
nale vine la puțin timp după pu
ternicele manifestații studențești 
în favoarea naționalizării Canalu
lui Panama. La baza manifesta
țiilor actuale stau revendicările 
studenților, referitoare la îmbună
tățirea condițiilor de învățămînt. 
protestul împotriva măsurilor po
lițienești ordonate de guvernul 
condus de Ernesto De La Guar- 
dia, critioile la adresa politicii gu
vernului și desigur sentimentele 
antiamericane.

Studenții sînt sprijiniți de cercuri 
foarte largi ale opiniei publice, 
care cer revizuirea acordului din
tre S.U.A. și Panama cu privire la 
administrarea canalului și înlătu
rarea discriminărilor în ceea r.e 
privește retribuirea panamezilor 

1 care lucrează în zona canalului.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri »1 Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Național» 

a Republicii Populare Romîne
București

Dragi tovarăși, permiteți-ne ca în numele poporului cehoslovac, 
al Guvernului Republicii Cehoslovace și Partidului Comunist Ceho
slovac, să vă aducem mulțumiri Dumneavoastră și prin Dumnea
voastră întregului popor romîn, pentru felicitările adresate nouă 
cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Cehoslovace.

Poporul nostru apreciază profund prietenia și colaborarea fră
țească cu poporul romîn în sforțările comune ce le facem pentru 
construirea socialismului și consolidarea păcii generale.

Sîntem convinși că dezvoltarea și lărgirea pe viitor a colaborării 
noastre va aduce foloase ambelor țări.

Această colaborare va constitui o contribuție prețioasă la cauza 
întăririi unității lagărului socialist în frunte cu Uniunea Sovietică 
Și la asigurarea păcii în lumea întreagă.

Președintele Republicii Cehoslovace șl prtm secretar »1 
Comitetului Central al Partidului Comunist Cehoslovac

ANTONIN NOVOTNY
Președintele Guvernului Republicii Cehoslovaca 

WILIAM SIROKY

23. Coresponden-MOSCOVA
tul Agerpres transmite: Oamenii 
de știință sovietici au fundamen
tat teoretic posibilitatea creării 
unor așa-numiți sateliți artificiali 
„imobili" ai pămîntului, Proble
ma acestor sateliți a fost lămu
rită «ie profesorul Nicolai Bara-

bașov, președintele Comisiei pla
netare a Consiliului astronomic 
de pe lingă Academia de Științe 
a U.R.S.S.

Crearea de sateliți „Imobili“, a 
declarat Barabașov, va marca 
trecere» de la sateliții de astăzi 
la stațiunile cosmice.

ar-

te- 
gu- 
tot

Noi lovituri date rebelilor 
în Indonezia

DJAKARTA 23 (Agerpres). 
Agenția Antara anunță că aviația 
militară indoneziană a dezlănțuit 
puternice atacuri împotriva cen
trelor deținute de rebeli în nor
dul insulei Celebes. Aviația gu
vernamentală care, în urma cuce
ririi a-erodromului Morotai și-a 
asigurat supremația aeriană, a 
bombardat în repetate rînduri ae
rodromurile Maipanget și Tasuka, 
orașul și portul Menado, precum 
și localitatea Tondano. In comu
nicatul aviației indoneziene se a- 
rată că numeroase baterii de arti

lerie antiaeriană ale rebelilor au

Eșecul partidului liberal democrat 
al lui Kiși în alegerile din Japonia

— fost reduse Ia tăcere. Toate avioa
nele și echipajele a-au reîntors ne
vătămate la baze. Agenția Antara 
anunță capturarea a doi membri 
ai guvernului rebel. Este vorba de 
fostul locotenent-colonel Saleb La- 
hade și de Moftar Lintang, respec
tiv miniștri ai informațiilor și 
problemelor religioase. Ei au fost 
arestați la 21 mai în orașul Pek- 
kae, din sultanatul Parepare, Ce- 
lebesul de sud. De asemenea for
țele guvernamentale au capturat 
doi conducători ai rebelilor care 
au semnat recent acordul dintre 
organizația „Permesta“ și bandele 
teroriste Dar Ui Islam.

TOKIO 23 (Agerpres). — La 
22 mai au avut loc alegeri pen
tru Camera inferioară a parla
mentului japonez.

După cum relatează agențiile 
de presă, partidul liberal demo
crat a obținut 287 de locuri 
pierzînd trei mandate, partidul 
socialist a obținut 167 de man
date, adică mai mult cu 8 man
date decît în Camera preceden
tă, partidul comunist din Japo
nia a obținut un mandat, parti
dele mai mici un mandat, iar 
independenții — 12 mandate. 
Partidul liberal democrat al lui 
Kiși nu a obținut majoritatea 
de două treimi necesară pentru 
modificarea constituției actuale 
care interzice remilitarizarea 
țării. In cadrul campaniei elccto-

rale partidul socialist a cerut 1- 
nițierea unei politici externe de 
independență, pace ți neutralita
te. Partidul socialist s-a pronun
țat pentru menținerea actualei 
constituții și pentru restabilirea 
relațiilor diplomatice cu R. P. 
Chineză., Eșecul lui Nobusuko 
Kiși este cu atît mai semnifica
tiv cu cît partidul liberal demo
crat fiind la putere a avut la 
dispoziție întregul aparat admi
nistrativ pentru a influența re
zultatul alegerilor.

La începutul acestui an pro
nosticurile asupra modului în 
care va evolua situația politică 
din Franța abundau atît în pre
sa franceză cît și în cea a țărilor 
N.A.T.O. Exista un acord aproa
pe unanim în a recunoaște provi
zoratul guvernului Gaillard și 
neputința lui de a rezolva mă
car o parte din complexele pro
bleme politice și economice în 
fața cărora se afla Franța. „Ce 
se va întâmpla în 1958 în Fran
ța ?“ era întrebarea pe care și-o 
puneau foarte mulți. Unii vor
beau despre continuarea stării 
confuze existente, alții însă po
meneau de posibilitatea instau
rării unei dictaturi .In „Bulletin 
de liaison des industriels et des 
banquiers anglais“ (Buletinul de 
legătură a industriașilor și ban
cherilor englezi) a apărut un ar
ticol a cărui concluzie era că în 
anul 1958 va avea loc în Franța 
o acțiune bonapartistă și instau
rarea unui regim dictatorial. 
Dubiile se refereau doar la per
soana dictatorului, oscilînd între 
de Gaulle, Soustelle și Poujade. 
Această prezicere nu era singu
lară, au mai existat și alte pu-: 
blicații și personalități care pre-

Șovăieli sci

vedeau pentru acest an o lovitură 
de stat și un regim dictatorial. 
S-a ajuns chiar la un fel de pa
riu în ce privește perioada, unii 
susținînd că evenimentul se va 
petrece în prima parte a anului, 
alții înclinînd către toamnă. E- 
venimentele din Algeria au ară
tat că s-a urzit complotul împo
triva Franței în ultimele zile ale 
primăverii.

E clar că aceste pronosticuri 
nu se făceau din senin, fără pre
zența unor elemente concrete, că 
existau unele simptome, se dese
nau forțele în stare să precipite 
evenimentele, Putchul militar de 
la Alger a dovedit că aceste 
semne erau chiar sondajele fă
cute de către fasciști, prelimina
riile putchului. punerea în scenă 
a loviturii menită să ușureze 
accesul spre putere a generalu
lui de Gaulle, nădejdea și port- 
stindardul forțelor de dreapta.

Nu e lipsită de interes și în 
bună măsură necesară pentru în
țelegerea situației, o trecere în 
revistă a faptelor ce dovedeau 
oricărui observator atent că ele
mentele de dreapta își încearcă 
puterile și că premeditează o lo
vitură la adresa celei de a patra 
republici.

mp plățile

țări, guvernul francez a tăcut. 
Cînd aviația franceză, aflată 
sub conducerea supremă a gene
ralului Salan, a executat bom
bardamentul de la Sakiet guver
nul francez a ezitat să ia măsuri 
împotriva celor care tulburau a- 
pele și ezitările sale au mărit 
pretențiile ultracolonialiștilor și 
generalilor legați de ei. Și mai 
mult. Guvernele franceze au fă
cut timp de doi ani tot ce au po

s-au strigat lozinci fasciste și ra
siste. Poujade a emis pretenția 
de a fi ales ministru. Intr-una 
din sălile palatului Bourbon a 
explodat o bombă. Polițiștii pa
rizieni au manifestat pe străzile 
Parisului avînd pe buze lozinci 
fasciste, au înconjurat Adunarea 
Națională și au amenințat-o. Par
tidul comunist a dat alarma : pe
ricol fascist. Conducătorii fran
cezi însă surîdeau îngăduitori. 
Acum două luni apărea la Paris 
o carte: „încotro merge dreapta 
franceză“, a deputatului de 
dreapta Paul Serant. Toată car
tea se străduia să demonstreze 
că nu există dreaptă franceză or
ganizată și chiar dacă ar fi, îl 
lipsește conducătorul, ceea ce o 
condamnă la inactivitate și ino- 
perativitate. Fiindcă, spunea Se
rant, Franța postbelică „a uzat 
pe candidați! la dictatură“. Iar 
dintre acești candidați uzați omul 
căruia i se dădeau cele mai pu-

ceri au însemnat încercări de 
asasinare a drepturilor politice, 
a drepturilor omului. Colonialiștii 
francezi și cercurile de dreapta 
de toate nuanțele vor să impună 
acum venirea lui de Gaulle, deci 
dictatura fascistă. Avem acum 
față o nouă afacere, „afacerea 
Gaulle“ care se află în curs 
desfășurare.

Franța e trează

în 
de 
de

In momentul de față situația 
se prezintă astfel:

Complotiștii din Alger își con
tinuă acțiunile îndreptate împo
triva Republicii. Baza creată de 
fasciști în Algeria continuă să 
fie folosită în scopul de a exerci
ta presiuni asupra Franței, pen
tru a lichida administrația repu
blicană și a instaura dictatura 
lui de Gaulle. Așa numitul „co
mitet algerian al salvării publi
ce“ se comportă de pe acum ca 
un guvern ce tratează cel puțin

Afacerea De (ialine

1 Alegerile din 2 ianuarie 1956 
arătau că în Franța există un 
puternic curent de stînga, că po
porul francez vrea un guvern de 
front popular, sfngurul în stare 
în etapa actuală să rezolve cele 
mai ascuțite probleme politice în 
spiritul aspirațiilor sale. Instala
rea unui guvern condus de Guy 
Mollet, promisiunile sale că va 
duce tratative cu forțele patrio
tice din Algeria pentru rezolva
rea echitabilă a problemei alge
riene, păreau să aducă Franței 
liniștea necesară rezolvării pro
blemelor economice stringente. 
Vizita făcută de Mollet în Alge
ria, manifestația ostilă cu care 
ultrareacționarii și ultracolonia- 
liștii l-au speriat pe Mollet, au 
adus însă unele modificări esen
țiale. Cele cîteva roșii putrede 
aruncate de colonialiști asupra 
primului ministru au deschis

drumul abdicărilor guvernului 
francez în fața cererilor colo
nialiștilor, a amenințărilor așa zi
șilor „independenți“, care șanta
jau cu ruperea echilibrului par
lamentar. Din acest moment s a 
putut observa un subtil și tacit 
transfer al puterii de la Paris că
tre Alger, o complicitate nede
clarată a guvernului cu actele 
iresponsabile ale autorităților ci
vile și militare din Algeria. Cînd 
parașutiștii lui Massu au arestat 
și torturat patrioți algerieni și 
francezi (ca gazetarul Henry Al- 
leg) guvernul de la Paris s-a 
grăbit să mușamalizeze aface
rea. Cînd ultracolonialiștii din 
Algeria și-au permis să intercep
teze mesajele schimbate între pri
mul ministru al Franței și pri
mul ministru al Tunisiei, să le 
dezavuieze în public și să tul
bure relațiile dintre cele două

tut ca să pună la dispoziția ele- ține șanse era de Gaulle. De 
mentelor de dreapta și ultacolo- Gaulle, spunea Serant, e bătrîn 
nialiștilor puternice forțe mili- și prea credincios Republicii ca 
tare. Astăzi se află în Algeria 
600.000 de soldați echipați mo
dern, cu mare capacitate de lup
tă, în vreme ce pe teritoriul Fran
ței se găsesc forțe militare mult 
mai slabe, 
legați de 
Algeria.

Paralel 
dreapta s-au concentrat ți în me
tropolă, au tatonat terenul și au 
văzut că guvernul ia bucuros 
măsuri împotriva... stîngii, a for
țelor progresiste. In Adunarea 
Națională, de pe băncile dreptei

Alarmă, ț

Și deodată, de la Alger, gene
ralul Massu s-a adresat ultraco
lonialiștilor : „Armata e cu voi", 
în vreme ce președintelui Coty îi 
cerea să-l cheme pe de Gaulle. 
„Să piară mai degrabă Repu
blica decît Algeria franceză“ îi 
dădea replica de la Paris George 
Bidault, alt amic a lui de Gaulle. 
Pe o politică de ezitări, de în
curajare tacită a unor aventurieri 
a apărut în cele din urmă și can
cerul fascist. După doi ani de 
zile, în care armata și bugetul 
Franței au fost puse în serviciul 
colonialiștilor, după ce principiul 
tratativelor a fost înlocuit cu re-

conduse tot de ofițeri 
autorii putchului din

cu aceasta, forțele de

să se ofere ca dictator. Iar fas
cismul. o ! „fascismul francez a- 
partine de domeniul visului“, 
Conducătorii francezi, apropiați 
prin concepții și interese de cercu
rile colonialiste și mari indus
triale, acuzau partidul comunist, 
acuzau pe cei ce demascau fas
cismul, de exagerare. de defe
tism. ba chiar și de trădare, în 
vreme ce ascultau cu îneîntare 
declarațiile adormitoare ale fas
cismului. Oricăror critici li se 
răspundea la tonul : „Nu-i ni
mic. Dacă un reprezentant auto
rizat al dreptei spune că fascis
mul e de domeniul visului, ce 

I mai vreți ?“.

fascismul I
presiunea, conducătorii Franței 
primeau acum răsplata pol.ticii 
lor. Militarîf din Algeria cer cu 
aroganță instaurarea unei dicta
turi a lui de Gaulle. La rîndul 
său, generalul se declară gata 
„să salveze" Franța și să preia 
puterea.

Istoria Franței mai cunoaște 
epoci în care burghezia ultra- 
reacționară, de teamă să nu piar
dă privilegiile și profiturile, a 
împins la putere pe cîte un ge
neral. Cea de a treia Republică 
a început cu o „afacere Boulan- 
ger“ și a isprăvit cu o „afacere 
Petayn“. Amîndouă aceste afa.

de la egal guvernul de la Pa
ris. Generalul de Gaulle făcînd 
ipocrite declarații de dragoste și 
de supunere Republicii, încearcă 
să pună mîna pe putere pe căi 
ocolite, prefăcîndu-se că refuză 
„de a lua puterea prin forță și 
de a instaura dictatura“, el a- 
firmă că este împotriva „regi
mului partidelor (adică a repu
blicii și a constituției sale) dar 
că nici prin gîndnu-i trece să de
vină dictator. Caracterul fățarnic 
al acestor declarații este evident. 
Propunîndu și să lichideze „re
gimul partidelor“, e limpede că 
de Gaulle va instaura dictatura 
personală, sprijinită pe ajutorul 
militarilor și colonialiștilor. De 
Gaulle încearcă însă să se pro
fileze la conducerea guvernului 
vorbind vag și 
nu i se desluși 
a putea amăgi 
este atitudinea 
țiile lui de Gaulle 
cercuri politice franceze și a ce
lor din țările aliate Franței ?

Guvernul Pflimlin, format în 
noaptea ultimatumului dat de au
torii loviturii de stat, a instaurat 
starea de asediu și a luat unele 
măsuri în apărarea celei de a 
patra Republici. Cu toate aces
tea sînt cîteva fapte care par ce) 
puțin curioase: Pflimlin a acor
dat încredere generalului Salan 
și i a dat depline puteri. încre
dere lui Salan. 
strîns în mîna 
complotului din 
tre măsurile ce

luate^ guvernul Pflimlin preconi
zează trimiterea de noi trupe în 
Algeria, adică să întărească toc
mai acele forțe care se opun gu
vernului francez. Ba mai mult, 
s-a reluat traficul de mărfuri că
tre Algeria, trimițîndu-se astfel 
complotiștilor hrană și echipa
ment. Adăugind la toate acestea 
faptul că Jaques Soustelle a fu
git în Alger, printr-un puternic 
cordon ce-i înconjura casa, că o 
serie de alți demnitari legaț' de 
ministerul de război și de mi
nisterul d® interne au fugit de 
asemenea în Algeria, atitudinea 
guvernului francez apare nu nu
mai șovăielnică ci și plină de 
duplicitate. Aceasta se eviden
țiază și din faptul că șefii parti
delor care sprijină guvernul nu 
se arată îngrijorați de faptul că 
de Gaulle vrea să pună mina pe 
putere și să instaureze dictatura, 
manifestîndu-și doar nelămuri
rea asupra metodei, cerîndu-i ge
neralului să precizeze dacă el 
înțelege să folosească căile con
stituționale ca și răposatul Hi- 
tler odinioară sau aceea a lovitu
rii de stat ca celălalt dictator, 
Mussolini, sau a războiului civil 
ca Franco. Acestora le-au fost a- 
dresate asigurările date de de 
Gaulle la ultima sa conferință de 
presă, că el va respecta legile 
Republicii. Șovăiala care a faci
litat complotul de la Alger se 
manifestă în continuare și în ac. 
țiunile actualului guvern.

Singura atitudine fermă lips:tă 
de compromisuri și în stare să 
bareze calea fascismului este a- 
ceea a clasei muncitoare france
ze. La chemarea partidului co
munist și a sindicatelor muncito 
rești, clasa muncitoare organi
zează comitete de vigilență și stă 
gata pregătită de luptă ca să ba
reze drumul spre dicta-tură al lui 
de Gaulle. Cînd simpatizanții lui 
de Gaulle se îngrămădeau să i 
asculte declarațiile, muncitorii de 
la metrou și cei de la autobuse 
au sistat munca și au intrat în 
depou. Acesta a fost un avertis
ment pe care clasa muncitoare 
l-a dat complotiștilor. In lupta 
pentru apărarea Republicii, pen
tru a-1 împiedica pe de Gaulle să 
instaureze dictatura personală, 
se plămădește și se sudează uni
tatea clasei muncitoare și a tutu
ror forțelor progresiste peste 
capul unor conducători socialiști 
șovăielnici. Această unitate de 
voință își găsește expresia une
ori și în paginile organului 
S.F.I.O. — „Le Populaire“. A- 
cesta, comentînd conferința de 
presă a lui de Gaulle scria: „Ge
neralul de Gaulle s-a înapoiat la 
reședința sa pentru a aștepta răs
punsul pe care îl va da țara. 
Muncitorii și toți republicanii do 
resc ca el să rămînă acolo pen
tru ca ei să nu iasă din birouri, 
șantiere și uzine“. Pentru a sal
va Franța, clasa muncitoare uni
tă și vigilentă e gata de luptă
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sibilinic pentru a 
intențiile, pentru 
pe creduli. Care 
față de preten- 

a diverselor

omul care a 
lui toate firele 
Algeria I Prin- 
urmează să fie

In ceea ce privește atitudinea 
față de evenimentele din Franța 
a cercurilor oficiale din țările’a- 
liate, cea mai semnificativă este 
cea a Departamentului de S.at 
din S.U.A. La început, la Was
hington s-a păstrat rezervă și 
nu s au făcut comentarii. După 
aceea s-a aruncat un balon de în
cercare prin ziarele apropiate .ie 
Departamentul de Stat încercînd 
să se afle dacă de Gaulle vrea 
să preia puterea pe cale consti
tuțională sau nu Cînd geneta- 
Iul a făcut afirmațiile sale ipo
crite la care ne am mai referit, 
Departamentul de Stat a răsu
flat ușurat și a declarat mai pe 
ocolite, mai pe față, că n-ar fi 
împotriva unui guvern de Gaulle. 
Semnificativ in această privință 
este un articol publicat în revis
ta „Time“ cunoscută pentru le
găturile sale directe cu secreta
rul de stat Dulles. „Ideea că 
Franța ar putea în prezent încre
dința puterea lui de Gaulle, 
scrie „Time“, a dezorientat la 
început cercurile oficiale din 
Washington și Londra. Dar chib
zuind lucrurile, Washingtonul și 
Londra sînt de părere că un gu
vern dificil, dar stabil (dacă de 
Gaulle ar reuși să 1 formeze) ar 
putea contribui mai mult la apă
rarea Occidentului decît toate

asigurările de „unitate occiden
tală date în vîrful buzelor de 
către toți președinții de consiliu 
slabi din ultimul timp“. Și mai 
departe și mai clar : „Washingto
nul și Londra ar prefera pe un 
de Gaulle care ar lua puterea în 
mod constituțional și nu un front 
popular la care ar participa co
muniștii sau alt regim care ar 
răspunde aspirațiilor maselor“.

Aceaslă ultimă afirmație ara
tă adevăratul motiv pentru care 
diplomații americani sînt dispuși 
să sprijine o dictatură a lui de 
Gaulle Este limpede că polit’cii 
agresive americane nu îi displa
ce o colaborare cu un regim fas
cist ca al lui de Gaulle.

★
Evenimentele din Franța sînt 

în plină desfășurare. Complotiștii 
continuă presiunile, amenințind 
cu războiul civil, în caz că pre
tențiile lor nu vor fi satisfăcute. 
Singura ripostă clară și fermă o 
dă clasa muncitoare, care se o- 
pune fascizării, care dă impuls 
maselor populare, forțelor progre
siste să se organizeze și să ape
re republica franceză. Comitete
le de vigilență care au fost în
ființate pretutindeni sînt expre
sia voinței poporului francez de 
a nu lăsa loc de trecere fascis
mului.

(Urmare din pag. l-a)

Ubire de vestiții membri ai clu
bului de născocitori din pa-' 
ginile lui Jules Verne — în-\ 
clinații spre inginerie, mastonii 

\ contemporani din Statele Unite 
și-au ales drept obiect de ex- 
periențe fanteziste domeniul 
politicii externe. Deși viața, 
realitățile le-au dovedit nu o 

| dată că comunismul nu poale 
* fi nimicit prin nici un fel de 
^uneltiri, prin nici un fel de 
f mijloace, ei strigă mereu, mî- 
i niați : de ce să lăsăm lucrurile 
V așa cum sînt ? Să îndreptăm 
, modul de viață existent pe 

multe meridiane ! Trebuie în 
cele din urmă ca acest mod de 
viață să devină american !

Cu toate eforturile mastoni- 
dor contemporani, proiectele de 
transformare a lumii pe baze 
americane n-au nici un fel de 
șansă de realizare. Variantele 
Wall-Street-ului de îndreptare a 
cursului istoriei s-au dovedit și 
se dovedesc a fi la fel de de
parte de realitate ca și ideea 
bravului artilerist de a îndrep
ta axa pămîntului. Înfumurați- 
lor politicieni din America zi
lelor noastre le lipsește ceea 
ce-i lipsea și lui Maston : — 

{uri punct de sprijin.
N-ar fi oare mai bine ca toți 

acești-------- - ’ - ’
acești

' noi“, 
de a 
și să 
podărești ? Să învîrtească afa-t cori 7zv ~ _ 14 . ■

mastoni moderni, toți, 
eroi vechi ai „lumii' 

să renunțe la încercările 
îndrepta axa pămîntului 
se ocupe de treburi gos-

ceri la bursă, să vîndă auto
mobile și frigidere, să facă co
merț cu toată lumea, să orga
nizeze curse de raci și să bea 
whisky.

E cazul, de altfel, să remar
căm aci, că unii mastoni mai\ 
puțin înfierbîntați au început1 
— forțați de realitate — să 
vadă lucrurile mai lucid. Iată-l 
de pildă, pe dl. Harold Stassen. 
El a declarat deunăzi că încer
cările de distrugere a comu
nismului sînt „o mare absurdi- 
,a,e“_ c“ singura soluție po
sibilă eele coexistența pașnică. 
La aceeași concluzie a ajuns 
și congresmanul Keyth Thom- 
son. Pînă nu de mult el se oca 
pa cu ghicitul în cărți : cîte 
zile au mai rămas pînă ce le- 

nimici co- i 
el scrie :

- r~r----- —> rușii
poate fi înfăptuită. Ea trebuie

_ —__ „j

^sinucidem. Acestea nu sînt spe
culații. Am reflectat mult ca 
să ajung aici “.

Sperăm că domnii Dulles. 
Sulzberger, Stennis și compania

ri bila Americă va 
munismul ? Acum 
„Coexistența pașnică cu

înfăptuita dacă nu vrem să ne1
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Sulzberger. Stennis și compania, 
vor reflecta mai mult la reali- 

'lățite vieții contemporane.


