
PRACTICA -prilej de educație
a studenților
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mini pînă cînd studenții își 
vor începe practica. Ne-am 
adresat tov. C. PUTINICĂ, 
directorul general al Uzinelor 
„23 August" din București — 
una din uzinele la care 
practică numeroși studenți 
la Institutul politehnic — 
rugămintea de a ne spune 
teva cuvinte în legătură 
condițiile pe care le creează 
uzina studenților practicanți 
și în general cu toate proble- 
me'e pe care le suscită uzinei 
practica studenților.
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— Pentru fiecare student 
început tovarășul 
stagiul de practică constituie 
parte integrantă din munca de 
pregătire profesională, o conti
nuare a cursurilor, o verificare și 
o aplicare a cunoștințelor pe care 
le-a căpătat în cursul unui an de 
facultate sau în anii din urmă. 
In această perioadă studentul are 
posibilitatea, mai mult ca ori- 
cînd, să cunoască mașinile, mo
toarele, să le mînuiască, să par
ticipe efectiv la procesul de mun
că, să-1 urmărească, poate com
para, poate confrunta teoria cu 
practica.

— In legătură cu această pro
blemă, dacă vreți să ne spuneți, 
care au fost condițiile create de 
uzină pînă acum și cum au fost 
ajutați studenții în timpul prac
ticii ?

— Țin să amintesc de la 
ceput că Uzinele „23 August“ 
tronează Institutul politehnic 
București și în special Facultatea 
de mecanică și cea de chimie. 
Faptul acesta nu l-am privit ca 
o obligație în plus pe care o avem 
față de institut, ca pe un simplu 
contract, ci ca pe o datorie și încă 
din cele mai mari o datorie și
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o răspundere pe care ne-o luăm 
de a contribui la pregătirea te
meinică a viitoarelor cadre teh
nice, care poate vor conduce 
munca și în uzinele noastre. De 
aceea ciad au venit primii stu
denți la practică, acum cîțîva 
ani, am hotărît să-i considerăm 
din momentul în care au intrat 
în uzină, încadrați în p^igramul 
uzinei, în procesul ei de muncă. 
Atunci au început neînțelegerile. 
Mulți studenți considerau prac
tica drept o relaxare după exa
mene, întrebuințînd cele șase ore 
mai mult pentru complectarea 
caietului de practică decît pentru 
practica în uzină. împreună cu 
responsabilii de practică din par
tea uzinei, le-am cerut să se în
cadreze în ritmul uzinei, să fo
losească așa cum trebuie luna de 
practică pe care o au, pentru că 
altfel uzina nu are nevoie de ei. 
Hotărîrea noastră li s-a părut la 
început mult prea drastică pen
tru situația lor de studenți prac
ticanți, cerînd un program aparte 
de cel al uzinei. Desigur, noi 
n-am acceptat acest lucru, cu 
toate că la un moment dat și 
conducerea institutului se lăsase 
influențată de ei. Le-am arătat 
că nu sîntem indiferenți de fap
tul cum se pregătesc, că și noi 
aici în uzină răspundem de edu
cația lor, de creșterea lop ca oa
meni capabili, cărora să le dăm 
cu încredere mai tîrziu munci 
de răspundere.

Intr-adevăr, poate, am fost 
prea severi la început. Dar lucrul 
acesta le-a prins bine. Cu timpul 
studenții au început să muncea
scă serios, să se intereseze și să 
se preocupe de fiecare problerjiă 
din uzină. Caietele de practică 
se întocmeau în afara programu
lui, sub controlul direct și cu 
viza conducătorului de practică
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din uzină. Ii obișnuisem într-atîta 
cu spiritul sănătos, muncitoresc 
de muncă, îneît anui trecut prac
tica studenților s-a desfășurat in 
cele mai bune condiții. La 
acest lucru a contribuit și faptul 
că însăși uzina a dat o atenție 
mai mare practicii. Cu citeva 
luni înainte de începerea practi
cii am ținut o ședință cu con
ducerea institutului în care am 
stabilit ca practica să se desfă
șoare în uzină pe locuri bine de
terminate, respectînd întocmai 
programa analitică de practică. 
De asemenea, am pus la dispozi
ția studenților pe cei mai buni 
ingineri și tehnicieni din uzină 
care au fost tot timpul în mijlo
cul lor, explicîndu-le ce au de fă
cut și ce trebuie să urmărească. 
In plus, îrt afară de pregătirea 
profesională a studenților, am 
urmărit și ne-am preocupat și de 
educația lor politică, de strînge- 
rea legăturilor între organizația 
U.T.M. de la noi și cea de la in
stitut, de schimbul de experiență 
dintre ele, de crearea unei prie
tenii între tinerii muncitori’ și 
studenți.

— Am vrea să ne spuneți 
cum a fost pregătită practica 
de anul acesta, ce lucruri noi 
vreți să faceți față de anii tre- 
cuți în ceea ce privește educarea
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In grădina de legume șt zarzavaturi a gospodăriei de stat 
„Dunărea" din regiunea Galați — una dintre cele mai mari 
gospodării legumicole din țară — tractoristul Ion Țal efec- 
tuzează lucrarea de combatere a manei la cultura de ceapă.I n record 
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Adunarea cadrelor 
didactice din institu
țiile de învățămînt 

superior din Capitală

Cadrele didactice din instituți
ile de învățămînt superior din 
Capitală s-au adunat joi după- 
amiază în mare număr în aula 
Facultății de științe juridice a 
Universității „C. I. Parhon“ pen
tru a-și manifesta poziția hotărî- 
tă de luptători pentru apărarea 
păcii și a valorilor civilizației 
universale,

In prezidiul ședinței au luat toc 
rectori și profesori de la toate 
instituțiile de învățămînt supe
rior din Capitajă. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de acad. 
Iorgu Iordan, rectorul Universi
tății „C. I. Parhon“ care a dat 
citire Apelului adresat de Consi
liul științific ăl acestei universi
tăți, oamenilor de știință din uni
versitățile și instituțiile de învă-~ 
țămînt superior din întreaga țară, 
peijtru apărarea păcii și împotri-

Pentru apărarea păcii
și a
civilizației

valorilor
universale

va folosirii energiei nucleare în 
scopuri de distrugere.

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
particțpanți la adunare. In cu
vîntul său, acad. prof. Horia Hu
lubei, directorul Institutului de 
fizică atomică a ilustrat prin 
cifre grăitoare primejdia pe care 
o reprezintă pentru omenire creș
terea radioactivității în atmos
feră, datorită . experiențelor cu 
arme nucleare.

Prof. dr. T. Burghe’.e, rectorul 
Institutului medico-farmaceutic, a 
spus între altele: Nu purem în
gădui ca epoca noastră care tre
buie să ducă tot mai departe 
strădania de milenii a omenirii 
de a construi și a cunoaște, 
să fie o epocă de distrugere a 
cuceririlor civilizației. Vom lupta 
pentru evitarea unui război mon
struos și pentru încetarea expio-

ziilor experimentale cu arme ato
mice.

Au mai luat cuvîntul prof. univ. 
Gh. C. Stere, în numele corpului 
didactic al Institutului de științe 
economice și planificare „V. I. 
Lenin“ și prof. C. Dincuiescu, 
rectorul Institutului politehnic 
din București.

Acad. Iorgu Iordan a dat ci
tire mesajelor primite din partea 
institutelor de învățămînt 
rior din 
suflețire 
științific 
Parhon“ 
țiuni Oe 
în spiritul acestui apel.

La sfîrșit cei prezenți au ade
rat în unanimitate la Apelul Con
siliului științific al Universității 
„C. I. Parhon“ și într-o atmos
feră de mare însuflețire au sem
nat acest apel.

supe- 
țară care aderă cu în- 
la Apelul Consiliului 
al Universității „C. I. 

și anunță o serie de ac- 
care le vor întreprinde

vremurile ctiid
MESERIA SE

Cîteva file îngălbenite, umplute 
cu slove despre suferințele mun
citorilor în vremea regimului bur. 
ghezo-moșieresc, mi-au răscolit a- 
ducerile aminte. în copilărie am 
avut un prieten. Acasă la el — 
șase copii. Tatăl, hamal în por
tul Galați. Cînd băiatul s-a făcut 
de-o șchioapă, 1 au trimis să în
vețe meserie. S a chinuit ani de 
zile, a tras cu ochiul în dreapta, 
în stînga, dar greu a putut prin
de meseria. Nimeni nu venea Ia 
el cu inima deschisă să-l ajute. 
Veneau în schimb destui oameni 
ai patronului, să-1 suduie, să-1 
batjocorească, să-1 pălmuiască.

Mi-am amintit de el zilele tre
cute, cînd cercetam mărturiile 
vremii, parte cuprinse în Buleti
nele Camerei de Muncă, parte în 
colecțiile ziarelor îngălbenite de 
vreme. Și în filele documentelor e 
cuprinsă doar o mică parte din 
obida muncitorilor, din chinurile 
prin care treceau ca să învețe o 
meserie.

Patronii aveau socotelile lor. Un 
om înapoiat poate fi mai lesne

exploatat. De aceea ei nu se în
grijeau de calificare decît numai 
atît cit era nevoie pentru a și a- 
sigura condițiile necesare exploa
tării.

Patronul fostei cocserii Brătă-

iunie 1958
un deceniu 
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naționalizare
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șeanu din Craiova angaja munci
tori, dar peste puțin timp îi dă
dea afară și angaja alții în locul 
lor, pentru ca oamenii să nu de
prindă „secretul“ cocseritului și 
să nu pretindă apoi salarii mai 
mari.

E URA

Elevi din Anina in excursî«

TINERII
participă la stîrpirea

gîndacului de Colorado

Tncepînd cu primele zile ale a- 
nuluii 1958 la rafinăria nr. 7 
Brazi-Ploești s-a născut o idee 
prețioasă: mărirea ciclului de 
funcționare a instalației de craca
re termică nr. 2 între două re
vizii de la 35 la 100 de zile. Evi
dent că a tace 
funcționeze cu 65 
mult înseamnă 
colectivul nostru 
bariere învechite.

Această idee, comitetul de par
tid a pus-o în discuția rafinorilor 
de La instalația de cracare nr. 2.

La puțin timp, numărul adepți- 
lor entuziasmați a început să 
sporească.

La chemarea comuniștilor or
ganizația U.T.M. prin membrii 
săi a răspuns cu insuflețire. In 
rîndul tinerilor de aici era o a- 
devărată fierbere, mai ales că 
experimentarea s-a făcut la in
stalația C.T. 2, de care răspunde 
inginerul utemist Nica Victor.

Alături de comuniștii Nițu Ste- 
lian, Dumitru Cosma, lancu 
Stoalfă, maiștTi din secție, tinerii 
au vegheat zi și noapte in schim
burile lor pentru supravegherea 
funcționării pompelor de apă cu 
debit constant, a energiei electri
ce, a gazelor pentru ardere, în
lăturarea Ia timp a eventualelor 
defecțiuni de instalație, menține
rea presiunilor și temperaturilor 
prescrise pe toată durata func
ționării.

Rezultatele ne-au bucurat Pen
tru prima dată la noi în țară, pn 
ciclu de funcționare a unei insta
lații de cracare termică depășeș
te normativul de 35 de zile alun
gind la 100 de zile — adevărat 
record. In felul acesta, sărind 
peste două opriri pentru revizia 
instalației, colectivul condus de 
inginerul utemist Nica Victor a 
prelucrat peste plan 11.789 tone 
păcură și 2.700 tone benzină.

întrecerea continuă. Muncitorii 
vîrstnici și tineri, îndrumați de 
organizația de partid și condu
cerea rafinăriei sînt hotărîți 
în cinstea zilei de 23 August 
țiunea pornită să fie extinsă 
toată rafinăria.

instalația să 
de zile mai 
pentru întreg 
ruperea unei

ca 
ac- 
în

AUREL GRIGORESCU 
Secretarul comitetului de partid 
I ■ I A Rafinăria Z Brazi I ».

CÎTEVA ÎNTREBĂRI
de CONȘTIINȚA

In 1935 stagiul de ucenicie la 
școlile C.F.R. ajunse la 6 ani. Nu
mărul ucenicilor care ajungeau să 
fie calfițe și mai apoi, după un 
alt număr de ani calfe, era foarte 
mic. în 1926, de exemplu din 
16.418 copii înscriși aici au absol
vit 6776, iar în 1932 din 11.882 
au terminat numai 5287.

Guvernul burghezo moșieresc a. 
loca sume fabuloase pentru a și 
menține dominația, pentru a plă
ti dobînzile la împrumuturile stră
ine. în același timp, sumele alo
cate pentru învățămînt erau in
fime. în 1934 sau alocat 55 de 
milioane pentru refacerea palatu
lui regal din Calea Victoriei, alte 
68 de milioane pentru piața do- 
bînzilor datorate la împrumutul 
elyețian, iar pentru învățămînt (in 
totalitatea sa) abia 12,5 milioane 
lei.

O asemenea politică nu era de 
loc întîmplătoare. Capitaliștii nu 
voiau muncitori luminați, căci se 
temeau că aceștia vor învăța să 
și ia soarta în propriile lor mîini 
•— așa cum, sub conducerea parii, 
dului, au și făcut-o muncitorii 
mai tîrziu. Henry Detterding, cu
noscut miliardar englez, declara 
presei romînești în 1934. „Instruc
ția (cultura) este o mare 
cere. Nu urmează de aici 
buie dată cu orice preț 
indivizilor“. „Indivizii“ Ia 
refera Detterding erau muncitorii, 
cei care făureau bunurile materi
ale, cei după urma cărora capita
liștii își sporeau averile. „Indivi
zii“ despre care vorbea Detterding

u-

In regiunile Oradea, Baia Ma
re, Timișoara și Cluj unde au 
fost descoperite anul acesta cul
turi de cartofi infectate de gin? 
dacul de Colorado, acțiunea tine
retului și a organelor agricole lo
cale pentru depistarea și comba
terea acestui dăunător periculos 
continuă cu intensitate. Datorită 
acestei acțiuni, începută la timp 
și cu toate forțele, s-a reușit să 
se stăvilească extinderea atacu
lui, să se depisteze focare și să 
se combată dăunătorul pe supra
fețe întinse. Se desfășoară acum 
controlul tuturor culturilor de so- 
lanacee.

Tinerii, mobilizați de organiza
țiile U.T.M., organizați pe brigăzi 
și echipe, s-au înrolat activ în 
toate aceste lucrări.

In regiunea Oradea, da exem
plu, de la începutul acțiunii și 
pînă acum au fost angrenați în
tr-o adevărată campanie peste 
21.000 de tineri, care au efectuat 
controlul culturilor pe o suprafa-

binefa- 
că tre- 
tuturor 
care se

Dina, o fînără învățătoare, fu
sese invitată la nunta unei prie
tene, intr-o comună depărtată, 
dincolo de PIoești.

— Să mă duc mamă ?
— Du-te fata mamei, dar să 

fii cuminte. (Toate mamele po
vățuiesc astfel pe fiicele lor).

Și Dina s-a dus. La nuntă a 
intiln.it fete și băieți pe care-i 
cunoștea. Au dansat împreună, 
au cîntat. O neliniștea însă fap
tul că din comuna aceea cu greu 
putea găsi un mijloc de transport 
cu care să se întoarcă acasă. Dar 
iată că, după miezul nopții, in 
grupul ei se ivi un șofer t năr 
care, extrem de amabil, 
să-i conducă pe toți cu 
pină la ploești.

— Dumneata de unde 
întrebă el cînd ajunseră 
Fata îi spuse numele satului ei.

— Și eu am drum intr-acolo. 
Dacă vrei te duc pînă acasă, 
vorbi el. Apoi, adaogă repede cu 
un ton indiferent: merge cu noi

se oieri 
maș na

ești? O 
în oraș.

un ton indiferent: merge 
și scră-mea.

Era aproape de ziuă, 
porni și fata observă că 
vorba de nici o soră. In 
se afla numai ea cu șoferul. S-o 
fi mințit oare intr-adins ? Se 
ghemui cu teamă pe banchetă 
cînd, la o încrucișare de drumuri, 
mașina părăsi șoseaua oprindu-se 
brusc in mijlocul cîmpului, cu fa
rurile stinse. Apoi se petrecu un 
lucru îngrozitor.

Fata scoase un țipăt, încercă să 
se apere, zmucindu-se dar șofe
rul o lovi cu toată puterea peste 
față, în cap, trîntind-o pe colțul 
canapelei. Puterile o părăsiră și 
fata își pierdu cunoștința...

...Șoferul se uită Împrejur. 
Cimpia tăcea. Nu-1 văzuse ni
meni. O coborî pe Dina din ma- 
jină lăsînd-Q acoloj îu iarbă ji

Mașina 
nu era 
mașină

pomi cu toată viteza Înapoi, 
spre Pioești.

...Aceasta este fapta șoferului 
Constantin Tîmplaru in vîrstă de 
25 de ani judecat de Tribunalul 
Regional din Pioești pentru delict 
de viol.

Cine este acest individ Josn’c, 
această bestie cu chip de om? 
Ucenicia și-a făcut-o la colțul 
bulevardului. A părăsit școala 
după patru clase primare ; nu l-a 
atras învățătura. încă de m’c, 
căpătase o admirație bolnăvicioa
să pentru băieții „șmecheroși“. 
II atrăgeau apucăturile de para
zit.

Meseria de șofer a învățat-o 
în armată. Disciplina ostășească

șl-o petrecea Intre copii, la școa
lă. Faptul că din cunoștințele și 
sufletul ei curat putea dărui »- 
cestor copilași ceea ce simțea ea 
că-i mai bun, o umplea de feri
cire. Părinții o prețuiau, copiii 
vedeau în ea pe sora lor mai 
mare. Acum, în mijlocul cimplei, 
înfrigurată de durere, gîndurile 
ei zboară dincolo de sat, undeva 
departe. „El, ce va spune el ?“ 
Dina avea un prieten, îl iubea 
incă de pe cînd erau amîndoi la 
școală, in Pioești. Acum, el era 
student la I.S.E.P., în ultimul an. 
In toamna acestui an avea să fie 
nunta. O, cit se gîndise ea Ia a- 
cest eveniment Învăluindu-I, cu 
fantezia ei de fată, intr-o lumină

l-a schimbat pentru un timp! 
Aici a devenit, cîștigind încrede
rea tovarășior săi, utemist. In- 
toreîndu-se însă in vechea sa 
gașcă de indivizi declasați, a- 
ceasta ii atrase din nou intr-o 
viață de desfrîu. Stăpînit de vicii, 
de imoralitate, descompus pînă la 
limită Tîmplaru șl-a făcut din 
coruper-ea fetelor- tinere o pasiune 
animalică. Victimele, cele mai a- 
desea, erau eleve. In 1953 a fost 
judecat pentrif prima dată de 
celași tribunal pentru delict 
viol și... achitat.

★
Venindu-și în fire, noaptea,

cîmp, cu hainele rupte, îngrozită 
de această întîmplare, Dina fu 
cuprinsă de o cumplită tulburare 
sufletească. Era o fată liniștită 
ji cea țnaj mare parte a timpului

a- 
de

în

strălucitoare șl ca'dă. Tînărul de 
care-și legase visele ei, o iubea și 
curind aveau să fie soț și soție. 
Acum primul glnd a zburat spre 
el, ca spre un reazim. El este 
singurul om care-i poate reda li
niștea, încrederea în viață.

I-a scris după cîteva zile. I-a 
povestit cu sufletul chinuit că, 
fără să fie vinovată, a trecut 
printr-o groaznică nenorocire : 
„Spune-mi, dragul meu, ce, să 
fac ?“. A alergat Ia poștă mereu 
cu ochii la plicul prin care avea 
să vorbească curînd cu cel mai 
bun prieten al ei, singurul în sta
re, în acele clipe să-i aline dure
rea, s-o sfătuiască, să-i 
raj-

teajul Tîmplaru încolți un plan 
cu ajutorul căruia să poată scă
pa de pedeapsă. Seri de-a rîndul, 
la poarta Dinei se oprea o mași
nă, aceiași mașină pe care o știa 
ea, și din care coborau acum a- 
numiți indivizi, prietenii lui Tîm
plaru, făcînd asupra ei presiuni 
să încheie „toată această poveste-', 
căsătorindu-se cu vinovatul. A- 
ceiași propunere i-o face mai tir- 
ziu și directorul întreprinderii de 
Conducte-Țiței din Pioești, Petre 
Enache. Ce căuta acest om in a- 
ceastă șleahtă de indivizi imo
rali ?

Petre Enache e directorul în
treprinderii la care lucra inculpa
tul. Venind din armată, Tîmpla
ru se angajase la această între
prindere în calitate de șofer. Câ 
meseriaș, Tîmplafu era. priceput, 
directorului îi plăcea cum condu
cea mașina, cum se descurca in 
anumite împrejurări. L-au cucerit 
aceste calitățiși de la ' un timp 
nu-1 mai scotea din laude. „Ți
ne foarte mult la el", povestesc 
foștii tovarăși de muncă ai șofe
rului. Aceste relații de nepermisă 
oblăduire l-au scos pe Tîmplaru 
și de sub controlul organizației 
U.T.M. Speculînd slăbiciunea „șe
fului“, Tîmplaru începu să folo
sească mașina și pentru plăcerile 
sale personale. Ii venea, bună
oară, chef să 
pînă la Orașul Stalin, 
Auzea undeva de vreun bal, o 
nuntă, un ospăț, se înființa acolo 
cu mașina încărcată cu cîte cinci, 
șase prieteni. Așa a ajuns și la

facă o plimbare 
o făcea-

dea cu- V. BARAN

★
Dina a înfățișat cazul 

furii. Simțind primejdia,
procura- 
în njin-

ne- 
zori

erau și ucenicii, exploatați și 
miliți.

„SINGURUL LUCRU 
IEFTIN E BATAIA“

Viața ucenicilor era de 
suportat. Ei munceau clin : 

tîrziu în noapte. Haine nu

LID1A POPESCU
pînă

Crește impetuos 
numărul întovără

șirilor agricole 
care execuîă 

lucrări în comun
Sporurile de recoltă obținute 

anul trecut de întovărășirile agri
cole care au lucrat in comun pă- 
mîntul au determinat numeroase 
alte întovărășiri să treacă și ele 
la executarea în comun a tuturor 
sau a principalelor lucrări agri
cole. Numărul întovărășirilor care 
fac în acest an lucrările in comun 
a crescut, îndeosebi după consfă
tuirea pe țară a țăranilor și lucră
torilor din sectorul socialist al 
agriculturii, care a avut loc la 
Constanța. De pildă în regiunea 
Craiova, 583 de întovărășiri agri
cole execută principalele lucrări 
în comun, iar alte 468 de întovă
rășiri execută împreună toate lu
crările, ceea ce reprezintă o creș
tere de trei ori față de anul 1955.

în regiunea Timișoara unde a- 
proape 80.000 de țărani muncitori 
fac parte din întovărășirile agrico
le, agrozootehnice și vitipomicole 
300 .de întovărășiri agricole exe
cută toate lucrările în comun, iar 
alte 193 principalele lucrări. Toa
te întovărășirile din raioanele 
Moldova Nouă și Bozovici execută 
împreună lucrările agricole, de a- 
semenea în regiunea Pioești aproa
pe toate întovărășirile execută lu
crări agricole în comun.

( A gerprés)

ță de aproape 4.400 hectare, de-« 
.pistînd și distrugînd în același 
timp focarele de gîndaci de Co< 
lorado. S-au evidențiat cu aceas
tă ocazie pentru participarea ac-, 
tivă și pentru lucrări de calitate 
tinerii din raioanele Salonta și 
Aleșd.

Acțiunea continuă.
In regiunea Baia Mare, în cîte

va raioane în care s-au semnalat 
mai multe focare, au fost mobi
lizați de către organizațiile U.T.M 
peste 3.000 de tineri în acțiunea 
de control a culturilor și com
batere a dăunătorilor. Numai or
ganizațiile U.T.M. din raionul 
Satu Mare au mobilizat in ulti
ma perioadă peste 1.200 tineri. In 
întreaga regiune au fost organi
zate 871 echipe de tineret.

Rezultatele obținute de organi
zațiile U.T.M. din cele patru re
giuni amintite IA care s-a sem
nalat atacul gîndacului de Colo
rado, sint bune. Acțiunea aceasta 
nu s-a sfîrșit însă. Ea trebuie 
conlinuată pină cind vor fi dis
truși toți acești dăunători pentru 
că, după cum se știe, un singur 
gîndac poate să dea naștere in
tr-o vară la peste 3.000.000 ur
mași.

Comitetele regionale și raiona
le U.T.M. din cele patru regiuni 
au datoria să sprijine organele 
tehnice agricole pr,n mobilizarea 
tuturor t ncriior la executarea 
controlului culturilor, conîorm 
planului de acțiune al secțiilor a- 
gricole raionale.

Tinerii specialiști din agricultu
ră sînt datori să facă expuneri în 
toate organizațiile U.T.M. în le
gătură cu cunoașterea și măsu
rile de combatere a gîndacului de 
Colorado.

Succesul deplin al acestei ac
țiuni va fi asigurat printr-o par
ticipare in masă a tuturor tine
rilor la toate lucrările indicate de 
specialiști.

UTEM1ȘT1! TINERI ȘI TINE
RE DE LA SATE ȘI ORAȘE! 
PIONIERI Șl ȘCOLARII O 
ÎNALTA ÎNDATORIRE PA
TRIOTICĂ A VOASTRA ES
TE PARTICIPAREA ACTIVA 
LA ACȚIUNEA DE DEPISTARE 
Șl COMBATERE A GÎNDACU
LUI DE COLORADO. UNUL 
DIN CEI MAI PERICULOȘI 
DĂUNĂTORI Al AGRICULTU
RII. INROLAȚ1-VA IN NUMĂR 
CIT MAI MARE ÎN BRIGĂZILE 
ȘI ECHIPELE CARE SE ORGA
NIZEAZĂ PENTRU CONTRO
LUL CULTURILOR ȘI DISTRU
GEREA ACESTUI DĂUNĂTOR!

intiln.it


Din lirica Republicilor Sovietice BalticeBluze albastre“
RIGA

un model viu al literaturii proletare
Acum 26 de ani, în primele 

zile ale lui iunie 1932, Alexandru 
Sahia era stăpînit de o preocupa
re febrilă. Venea obosit de ne
somn după amiezile la redacție, 
unde-1 așteptau muncitorii cu ști
rile care urmau să formeze rubrica 
lui muncitorească la ziarul unde 
lucra, îl așteptau însă și cîțiva ti
neri plini de nerăbdare, cu ochii 
învăpăiați.

— Stați puțin, viu numaidecît— 
le spunea el — și se retrăgea în 
biroul lui cît o boxă, cu munci
torii. Să le asculte durerea, să 
chibzuiască cu ei cum să fie îe- 
dactată știrea ca ea să poată trece 
întîi prin cenzura directorială a 
ziarului, apoi prin aceea a cum
plitei cenzuri militare. După asta, 
Îuîndu-și rămas bun de la cores
pondenții lui direcți, se aduna cu 
tinerii ce-1 așteptau. Și începea 
discuția, se informa, dădea indica
ții, se interesa de manuscrise, de 
munca la tipografie, de desene, 
atrăgînd mereu atenția asupra 
muncii extrem de importante pe 
care o făceau.

In sfîrșit, peste o zi, două urma 
Să apară revista „Bluze albastre“ 

revistă de literatură proletară, 
cum se subintitula •— și la care 
gîndea de luni de zile. Ea era o 
necesitate. în noianul beletristicii 
fasciste și legionare trebuia să vină 
o replică vie, să se audă răspicat 
cuvîntul adevăratei literaturi a 
vremii, a celor mulți și puternici, 
a clasei muncitoare. în marasmul 
unei critici indolente și idealiste, 
în urletul besmetic al unei pasi
uni barbare și incitatoare la mă
cel, trebuia să intervină slova in
candescentă și plină de noblețea 
marilor idealuri proletare. Impera
tivul istoric al literaturii partinice. 
Corolar al luptei proletariatului. O 
forță adăugîndu-se celorlalte forțe 
militante împotriva mizeriei, întu
nericului, sălbăticiei politice. îm
potriva diversiunii literaturii bur
gheze și a aserviților ei, a capete
lor înnegurate de confuzie și acon- 
temporaneitate.

O asemenea publicație, promo- 
vînd o asemenea literatură de 
luptă, era gîndul lui Sahia, 
sarcina lui de partid încă
multă vreme. In acel an scosese 
revista muncitorească „Veac Nou“ 
suprimată după trei numere abia. 
Strânsese Alexandru Sahia în ju
rul acestei publicații un grup de 
intelectuali cinstiți, de tineri re
voluționari care se consacraseră 
luptei clasei muncitoare. Și dă
duse exemplul unei reviste mun
citorești cum știa s-o facă un om

era 
de

de partid, cum o cereau muncito
rii. în aprilie „Veac Nou“ â fost 
sugrumat de mîinile terorii poli
țienești. încă de aici Sahia înce
puse să indice și să arate, într-o 
mică măsură într-adevăr, ce este 
și cum trebuie să fie literatura 
proletară. Și după puține luni a 
apărut „Bluze albastre". Titlu 
mai mult decît simbolic. Afirma
tiv. Titlul care rostea în gura ma
re pentru cine și în slujba cui tre
buie scrisă literatura.

Nr. 1. — 5 iunie 1932. Identi
tatea sa: Revistă de literatură 
proletară. Scurt, cuprinzător, ca
tegoric.

Ce-și propunea ? O spunea, în 
primul rînd, desenul care ocupa 
aproape în întregime pagina întîia. 
Un muncitor uriaș, plin de forță, 
de demnitate. Clasa care își ocupă 
locul său în istorie, iar la picioa
rele lui chipul ca o ploșniță al bur
ghezului. Al lumii care trebuie să 
plece. Lănțișorul care-i iese din 
jiletcă și cu care mai este legat 
muncitorul, e firav. îl subțiase în
săși istoria, viața.

Numele din sumarul alăturat 
era detașamentul militant. între 
ele, în frunte cu cel al lui Maxim 
Gorki, creatorul literaturii prole
tare, erau acelea ale unor scriitori 
progresiști ca Theodore Dreiser, 
sau ale unor desenatori pamfle
tari ca Georg Gross, Käthe Kol- 
witz.

Titlul paginei a doua : Linia ge
nerală. Pagina avea în mijlocul ei 
un text scurt, programatic, pe ca- bastre“ publică adeziunile și ape

lul intelectualilor romîni pentru 
salvgardarea păcii.

Alături de această chemare la 
luptă,' „Bluze albastre“ combate 
ideologia burgheză, promovează 
gîndirea marxistă, prezintă lumea 
muncitoare. O pagină se intitula 
„In lumea bluzelor albastre“. Un 
reportaj despre exploatarea mun
citorilor petroliști. Revista publică 
de asemenea poezii revoluționare 
de Vladimir Maiacovski, Serghei 
Essenin. încă o schiță a lui Ale
xandru Sahia „Revoltă în port“. 
Publică cronici despre cărțile pro
gresiste, critică constructivă, lite
ratură, demască falsitatea unei li
teraturi decadente, pernicioase, in
fluențate de ideologia burgheză, 
de confuzia subconștiențelor freu- 
diene, de filozofia reacționară, 
inumană care. începuse să-și facă 
loc și la noi. Publică schițe 
lumea colhozurilor de 
Gladkov și alți scriitori 
literatură de Johannes 
Ludwig Renn, combate 
tea social-democrației trădătoare 
germane, a revizioniștilor care tră-

critică ! Literatura proletară! — 
face la noi, prin „Biuze albastre" 
primii pași“.

Semnat : „Bluze albastre“.
Semna însăși literatura prole

tară.
La pagina treia era piezentat un 

model al acestei literaturi : Nuvela 
lui Alexandru Sahia „Uzina vie“. 
O cunoaștem. Literatura indicată 
de Gorki și care-și făcea primii 
pași la noi prin „Bluze albastre“. 
Indicația lui Gorki era prezentată 
pe viu. Și ca să exemplifice, într-o 
altă pagină era o schiță „Parazi- 
ții“ a maestrului literaturii prole
tare și realiste — a lui Gorki.

In anul acela Hitler se pregătea 
să pună mîna pe putere. Burghe
zia romînă trecuse fățiș la fasci
zarea țării. In culisele uzinelor de 
armament, pîntecoșii cu joben ai 
capitalului puneau la cale cel 
de-al doilea război mondial. Pacea 
era amenințată. Muncitorimea de 
la noi, condusă de Partidul Comu
nist Romîn, își întețea lupta, își 
organiza forțele împotriva exploa
tării, a fascismului, a războiului.

„Bluze albastre“ publica apelul 
pentru primul Congres antirăzboi
nic. împotriva pericolului și a 
spectrului groaznic se ridicaseră 
cei mai curajoși și cinstiți intelec
tuali din lume. Romain Rolland, 
Maxim Gorki, Henri Barbusse, 
Theodore Dreisar, Heinrich Mann, 
Albert Einstein, Paul Langevin, 
Frans Masserell și alții.

în numărul următor „Bluze al-

■ daseră marxismul și se aliaseră 
dușmanilor proletariatului deschi- 
zînd drumul lui Hitler.

Nr. 4 și ultimul apare
■ iulie 1932.

„Bluze albastre“ prima
1 de literatură proletară a
1 rămîne o publicație vie și 

prezentă în mintea și în
! noastră. Rămîne fiindcă ea a fost 

o tribună de luptă a partidului.
’ Rămîne fiindcă era făcută de un 
1 scriitor comunist, fiindcă era ope- 
' ra unui profesionist al scrisului, 

pus în slujba clasei muncitoare, de 
un ziarist comunist care cunoștea 
menirea scrisului, cunoștea dure- 

. rile oamenilor muncii pe 

. iubea. De care se apropia 
i mult să-i vadă acasă la ei, 
[ lor de muncă.
I „Bluze albastre" rămîne
• del mereu valabil de literatură
1 militantă, combativă în slujba cla

sei muncitoare din care tinerii
■ scriitori au nenumărate lucruri de 

preț de învățat
GH. DINU

la 31

revistă 
fost și 
mereu 
munca

care îi 
tot mai 
la locul

un no-

O 1 Riga, tu pasăre-a mării, 
Pe aripi porți vânturi vuind 
Și Daugava-n sclipătul mării. 
Spre-a Balticei țărmuri de-argint.

Plutește — minune-aurită, 
Curată ca un chihlimbar — 
Să-ți simt, cum ca vela palpită 
Surîsu-ți în pieptu-mi de jar.

Sovietică Riga în floare !
Ci zbori ca un cântec vrăjit, 1 
Sfărîmat-ai o neagră-mpilare ; 

Azi crești ca un vis împlinit 1

Iți urci pînă-n slavă sălașe, 
Furnale de aur zidești 
Și poduri ce duc, uriașe, 
Spre-ntinsele plaiuri rusești.

Te-nalță spre zarea albastră 1 
Fii 
Pe
Tu

pasăre, floare, avînt 1 
Daugava liberă a noastră 
porți sărbătoare și cînt.

JOHANES BARBARUS
(R. S. S. Estonă)

In romînește de MIHAI COSMA

CINTARE!
In cadrul Decadei culturii Re

publicilor Sovietice Baltice ne vizi
tează țara cîntărețul Tiit Kuuztk, 
artist al poporului din U.R.S.S., 
prim solist al Teatrului de Operă 
și Balet din Tallin (R.S.S. Estonă). 
L-am putut asculta pe aoest emi
nent cîntăreț in cadrul unui reci
tal, dat la Dalles 
duminică seară 
(cînd la Parcul 
de cultură „I. V. 
Stalin“ avea loc 
spectacolul An
samblului eme
rit de stat de 
cintece și dan
suri lituaniene 
iar la Teatrul 
de Operă și Ba
let cînta ladvi- 
ga Petraskevi- 
ciute — artistă 
emerită a R.S.S. 
Lituaniene. Cel 
care voia să cu
noască cele trei 
aspecte ale vie
ții muzicale din 
Republicile Sovietice 
ferite în zece zile 
de muzică de la

tecele populare estone tălmăcite 
cu nerv, umor hitru și elan in ca
drul recitalului ne arătau că pre
țuitul sblist de operă nu se înde
părtase cîtuși 
rele populare.

Tiit Kuuzik 
talul său

de puțin de izvoa-

din

Baltice o- 
iubitorilor 
noi, nici 

darul ubicuității nu-i putea fi 
de folos. Oare nu s-ar fi putut or
ganiza mai chibzuit aceste mani
festări ?)

TUt Kuuzik este un bariton cure 
dispun^ de o voce de o amploare 
excepțională, pentru care sala 
Dalles se dovedea neîncăpătoare. 
In această forță a vocii răsuna 
parcă forța și vitalitatea poporului 
muncitor eston din care se trage 
Tiit Kuuzik (artistul este fiul unui 
muncitor eston). Și, dealtfel, cîn-

a ales, pentru rect- 
București, un pro

gram de răspun
dere : Mozart, 
Schubert, Ros- 
sini, Ceaicovski, 
Grieg, Wagner, 
Rahmaninov și 
Willem Kapp. 
Un asemenea 
program cuprin- 
zînd lieduri și 
arii ale unor 
compozitori a- 
parținînd unor 
școli naționale și 
perioade istori
ce diferite — 
este in măsură 
să dezvăluie ca
lități și fațeteTIIT KUUZIK

desen de D. HARITON diferite ale unui 
Și aceste

Cind repertoriul teatral
re-1 reproducem și a cărui valabi
litate se păstrează integral:

„Ca orice element realmente vi
tal, arta nu-și poate avea rădăci
nile decît în viață, să întruchipeze 
viața, să se adreseze vieții.

Atîta vreme cît viața este o 
luptă, atîta vreme cît omenirea 
întreagă este învrăjmășită în două 
tabere fundamental adverse, cînd 
conflictul dintre ele a atins punc
tul culminant — nu se poate 
vorbi despre o artă pură, fără 
preocupări sociale, fără atitudine.

In asemenea condițiuni cei care 
vor să trișeze, spunînd că fac li
teratură pură, fără interes actual, 
cu preocupări „eterne și abstrac
te“, nu sînt decît reprezentanții 
în artă ai acelora care sînt mulțu 
miți cu actuala situație, ai profi
turilor.

Fixați de cealaltă parte a bari
cadei, înțelegem să facem adevă
rata artă, o literatură a realității 
groaznice, mascată prin multiplele 
legende și teoriile care au dăinuit 
prea mult.

Literatura activistă 1 Literatura

din 
Feodor 

sovietici, 
Becker, 
activita-

este rupt de frămîntările zilelor noastre
Există adevăruri simple și evi

dente care au pătruns atît de pu
ternic în conștiința noastră, îneît 
o redemonstrare teoretică a lor ar 
putea părea uneori de prisos. Oare 
mai e necesar, astăzi, să reamin
tim funcția socială a teatrului, vă
zut nu ca o soluție de agrement 
facil, ci ca o vie, activă, pasionată 
tribună educativă pusă în slujba 
constructorilor socialismului ?

Poate că ai fi înclinat să dai 
un răspuns negativ acestei între
bări, pentru că, în ultimul deceniu, 
în general teatrul nostru și-a do
vedit eficiența instructivă și mobi
lizatoare. Dar sînt totuși unele mo
mente cînd îți dai seama că un 
asemenea adevăr trebuie repetat, 
redemonstrat chiar; trebuie readu
se pe primul plan probleme pe 
care, practica rutinară i-a făcut pe 
unii să le treacă oarecum cu ve
derea. Apariția „Ziariștilor“
pildă, a tonicului personaj care e 
Cerchez, a oferit o asemenea re-

de

TINERE CONDEIE

artist, 
calități sînt multiple kt Tiit 
Kuuzik.

In primul rînd este 
glasul său puternic, frumos tim
brat pe care-l mînuiește lesnicios, 
cu deosebire în registrul mediu 
unde cintă cu ușurința cu care ar 
vorbi bunăoară (Mozart, Ceaicov
ski, Grieg). Apoi, desigur, de tem
peramentul său pasionat, la lar
gul său în muzica cu caracter dra
matic. In deosebi „Regele ielelor“ 
de Schubert a trăit cu pregnanța 
unei autentice scene dramatice: 
la început tatăl nu dă prea multă 
importanță fiului, apoi drama se 
intensifică pentru ca, la sfîrșit, cu 
voce albă povestitorul să-i pună 
punct. Tiit Kuuztk a fost astfel 
de o rară forță emoțională (pianul, 
ținut cu multă muzicalitate de-a 
lungul recitalului de către Radu 
Dragam ne-a apărut însă aci prea 
tare).

Recitalul lui Tiit Kuuzik a arun
cat o puternică străfulgerare de 
lumină asupra înaltului nivel al 
artei muzicale din Republicile So
vietice Baltice. Eram dornici să 
cunoaștem mai amănunțit această 
viață. Decada, cu multiplele ei 
manifestări (manifestările oaspeți
lor, cele două concerte organizate 
de Filarmonică, conferințele șl au
dițiile etc) a constituit un fericit 
prilej.

vorba de

velație : publicul pleca de la spec- ții lor, „foști“ sau încă afaceriști, 
"un mănunchi de „splendide“ dom

nișoare cu „coadă de cal“, care 
ciripeau franțuzește, cu partenerii 
lor tunși „Cezar“, recitind replici 
întregi din Anouilh. Toți aceștia 
nu veniseră atrași numai de stră
lucirea toaletelor și candelabrelor 
de la castel, ci mai ales pentru — 
că lumea de pe scenă a bogătași
lor osteniți de huzur, cinici și 
paraziți, a feciorilor de bani gata, 
a corupătorilor și proxeneților era 
lumea familiară lor, pentru că fi
lozofia acestora era filozofia lor. 
Anouilh pledează în piesa sa în 
spatele unui aparent și simplist 
conflict între bogați și săraci — 
pentru o dulce conviețuire a cla
selor antagonice, happy-end-ul 
subliniindu-i cu două linii groase 
această ideie pe care piesa o în
semnase subtil pină atunci. Pentru 
montarea acestei piese, Naționalul 
a cheltuit forțe și energii artistice 
importante (rolurile sînt deținute 
de cîțiva din ce mai străluciți ac
tori ai primei noastre scene) s-a 
străduit să-i stoarcă și să-i etaleze 
toate resursele de așa-zis realism 
pe care le conținea, fără să-și fi 
pus întrebarea cheie „cui prodest“? 
—- cui îi folosește un asemenea 
spectacol, cui aparțin ideile pe 
care le vehiculează, la cine ajung 
ele ? Dacă această idee l-ar fi ur
mărit, dacă și-ar fi reamintit acel 
adevăr considerat simplu și evident 
dar uneori pare-se — scăpat din 
vedere, după care teatrul nostru în
seamnă o școală, o tribună și o 
armă ideologică în mîinile și pen
tru elasa muncitoare, Naționalul 
nostru n-ar fi înserat în reperto
riul său asemenea piesă. După 
cum ar fi fost mai atent și în ce 
privește cunoștința pe care ne-a 
făcut-o cu dramaturgul napolitan 
Eduardo de Filippo, oferind o pie
să mai substanțială, mai consisten
tă în idei sociale și formulă arti
stică decît acele „Blestematele 
fantome“, (așa cum au încercat în 
această stagiune, alte teatre).

Publicul nostru de azi, publicul 
care ne interesează, pentru care 
s-au făcut zecile de teatre și pen
tru care se montează în fiecare 
an, sute de spectacole noi, e setos 
de a cunoaște și dornic să 
bogățiile repertoriului clasio

contemporan universal, dornio să 
cunoască cît mai multe întruchi
pări dramaturgice ale ideilor 
înaintate. Dar oare mai trebuie re
petat că în primul rînd el ar do
ri să regăsească pe scenă imagini 
reprezentative și profunde ale 
propriei sale vieți și ale proprii
lor sale probleme, să comunice 
cu scena prin acele teme majore 
ale actualității care constituie în
suși pivotul existenței sale și care 
trebuie să hrănească și dramatur
gia noastră nouă ? Acest spectator, 
îl iubește pe Golaoni, dar nu poa
te să nu remarce uimit faptul că 
mai multe teatre din țară și-au 
anunțat premierele aproape simul
tane ale „Gîlcevilor din Chioggia“. 
El e interesat de dramaturgia lui 
Alejandro Cassona dar e izbit de 
„voga“ violentă a piesei „Copacii 
mor în picioare4, pe care o regă
sesc pe multe scene ale țării ; el 
poate să manifeste un anume in
teres și pentru „Topaze" a lui 
Marcel Pagnol (deși personal o 
consider o piesă prăfuită) dar nu 
poate 
piese 
țațele 
dind zilele vieții noastre. Așteptăm 
cu reală nerăbdare turneul Națio
nalului din Craiova — cu atît 
mai mult cu cît echipa de actori 
tineri și talentați, condusă de un 
regizor tînăr și talentat, și-a do
vedit deja tinereasca îndrăzneală 
(bine făcătoare pentru un colectiv 
puțin îmbătrînit cum fusese cel 
al venerabilului teatru craiovean), 
montînd un „Harnlet“. Dar trebuie 
să mărturisim dezamăgirea noa
stră încercată în fața afișului tur
neului care nu anunță nici o piesă 
originală și actuală.

Spuneam la începutul acestui 
articol că anumite adevăruri ce ni 
se par prea categorice pentru a fi 
reargumentate, se cer totuși amin
tite uneori. E necesar de a readu. 
ce, în conștiința oamenilor de tea
tru, pe cel privitor la rostul artei 
lor, așa cum îl concepem noi as
tăzi. Tocmai pentru a nu mai fi 
invitați să intrăm în castele din 
hîrtie colorată și putredă — ci cu 
ajutorul dramaturgiei noastre — 
pe poarta larg deschisă a vieții 
noastre noi.

velație : publicul pleca de la spec- 
tacolul Naționalului ducînd cu el 
din forța morală, din optimismul 
contagios, din încrederea în om și 
în viață a acestui comunist auten
tic. Pleca, avînd conștiința că tea
trul i-a oferit, în veșmîntul artistic 
ce excludea didacticismul sec, o 
lecție de viață și un îndemn ste
nic pentru propria-i activitate. Se 
refăcea atunci în mod firesc rațio
namentul și adevărul axiomatic 
după care teatrul este definit ca 
o armă spirituală prețioasă în plă
mădirea omului nou al lumii noa
stre noi, socialiste.

Din păcate, însă, simți nevoia să 
reforraulezi aceste bine cunoscute 
și recunoscute 
lejuri diferite 
mai sus.

Se întîmpl'i aceasta atunci cînd 
practica îngustă a unor teatre 
mărturisește a le ignora, oferind 
spectacole care sînt cu totul de
parte de a răspunde misiunii 
teatrului nostru nou. Repertoriile 

. ultimilor și mai ales ultimei noa
stre stagiuni te invitau nu odată 
la reflecții amare pe marginea 
ciudatei selecționări a pieselor 
montate. E drept, a existat stră
duința de a se promova drama
turgia noastră originală — și sta
giunea aceasta nu s-a putut plînge 
de puținătatea pieselor noi. Cali
tatea aceastora însă (și să amintim 
doar de „Visul nopților noastre“, 
„Microbii“, „Seara răspunsurilor’, 
„Flacără vie“) lasă de dorit și în 
acest sens li se poate reproșa tea
trelor insuficienta sprijinului acor
dat dramaturgilor în îmbunătăți
rea lucrărilor lor. Dar după ce 
și-au făcut repede, grăbit, dato
ria, unele din scenele noastre, pre
ocupate probabil prea mult 
probleme extra educative, au în
ceput a oferi spectacole care nu 
corespund misiunii sociale a tea
trului nostru. Și poate cel mai 
concludent exemplu în acest sens 
îl oferă spectacolul Naționalului 
cu piesa lui Jean Anouilh „Invi
tație la castel“. Se va spune poate 
că unele reprezentații au fost 
asaltate. Da, a putut fi văzută 
atunci o colecție de rochii cu tăie
turi fistichii și pantofi cu tocuri 
Louis al nu știu cîtelea, un bu
chet de cucoane mai mult sau mai 
puțin june, purtîndu-ți la braț ao-

adevăruri și cu pri
de cel menționat

admite ca 
să excludă 
spectacole

toate 
mult 

bune

aceste 
aștep- 
oglin-

FR. SCHAPIRA

O ARTĂ
in plină 
înflorire

Cine privește Expoziția da 
grafică, desene și ilustrații din 
Republicile Sovietice Baltice 
deschisă la Casa Prieteniei 
Romino-Sovietice, nu poate să 
nu fie impresionat de un lucru: 
cît de bine s-au încadrat artiș
tii plastici din republicile bal
tice in mareie șuvoi al artei 
realist socialiste sovietice și în 
același timp cit de pregnant 
sini marcate creațiile lor de 
amprenlu specificului național, 
a tradițiilor străvechi de artă 
plastică. Este de fapt aici o 
mărturie in plus despre faptul 
că realismul socialist potențea
ză și fecundează arta popoare
lor, ridicînd-o la un nivel su
perior. in al doilea rînd și le
gat de aceasta, impresionează 
foarte plăcut varietatea genuri
lor și a stilurilor abordate de 
artiștii plastici din republicile 
baltice, peisajul multilateral pe 
care-l oferă creația lor. lată 
două portrete : „Maria" de 
A. Bah și „Anne“ de H. Saran. 
Primul redă chipul ginditor al 
unei fete, exprimind o stare de 
liniște și seninătate, in timp ce 
al doilea întruchipează frămîn. 
țările personajului, căutările 
lui intense, lată apoi linoleu
murile lui P. Vpitiș, care în
registrează asemenea unui 
splendid film documentar as
pecte din viața nouă și tumul
toasă a Letoniei sovietice ; 
iată aspecte de natură, apoi 
natura populată de oameni, 
lupta lor pentru un trai feri
cit ilustrată cu diverse mo
mente ca : „O nouă așezare 
colhoznică“, „Recolte bogate“, 
„Asanare", „Restaurarea unui 
far", „Plutașii“ ele.

Alături de linoleumul în 
trăsături dure, evocind într-o 
atmosferă uspră pe „Luptătorii 
din Mahtra“ realizat de E. O 
Kos, putem întilni coperte și 
vignete la Leonarda- da Vinci, 
vignete „ex libris“ in caractere 
gotice, ilustrații de R. Sagri- 
tis, O. Kagilaski și A. Iloidre 
la epopeea „Kalevpoeg, bro
derii pe motive naționale esto
ne de A. Linnuss, aquarele da 
V. Tolli, care ilustrează cartea 
pentru copii „Cine vine la 
noi“ de M. Kesana, ilustrații 
pline de gingășie ale lui 
Viidalepp la o culegere 
basme populare.

Expoziția demonstrează 
se poate de convingător marele 
avînt al artelor plastice a repu
blicilor baltice în regimul so
vietic — un aspect al înfloririi 
generale a vieții popoarelor de 
pe aceste meleaguri.

MIRCEA ANDREI

STELELE MELE

de

SANDA FAUR

OM Șl STEA
cit

arde împlinit și

WÖ0ÖÖÖÖÖC3C*

Cerul apleacă 
Ramuri cu stele. 
Pe care cracă 
Stau ale mele ?

Toate în sară-mi 
Străluminează 
Suflet de pară, 
Inimă trează.

Pe o punte de mătasă 
Pătrunzind în orice casă
Soarele-i la el acasă 1

A. 
de

lumină moartă 
drumul tău te poartă.

GEORGE POPA 
de Ia cenaclul din Mediaș

spornic 
ceasornic. *' 
Puțin, 
plin.

După pescuit
desen de

P. UPITIS
(R.S.S. Letonă)

COVORUL

Albul n-am știut pe unde, 
N-am știut pe unde se ascunde.
Și cum n-avea cine să mi-1 dea
L-am cules chiar de la tîmpla mea...

Negrul ăst’ ca zarea unui orb
Nu mi l-a adus pe horn vre-un corb; 
L-am cules pe tălpi cu crăpături,
L-am cules călcînd pe arături—

Fetele se pregătesc de zor...
Fetele așteaptă la ferestre...
Iară mama țese un covor
Pentru sora mea să-i fie zestre.

Și-n covor acolo mama țese 
Numai flori din sat și pe alese. 
„Ce frumoase-s, mamă, florile.
Spaime-mi zău, de-unde-ai luat culorile ?“

Roșul ăst’ l-am luat dintr-un zăvoi, 
Și l-am pus cu tîlc pată ou pată 
Ca să v-amintiți mereu și voi
C-ați avut pin la război un tată...

Spre cămin trec fetele din cor... 
La cămin rid fetele-n ferestre... 
...Pune, mamă, pune în covor 
Și lumina zilelor aceste.

CONSTANTIN NANCU 
de la cenaclul din Buzău

Să nu fii mulțumit cînd ești o stea 
de-a zecea mină, pîlpiind abea, 
împrăștiind 
acolo unde

Fii stea ce 
char dacă arzi cu ochii la 
Atlt cit luminezi, mult sau 
să-ți fie raza snop bogat și

Alături stînd cu celelalte stele 
să te îmbrățișezi în drum cu ele 
și să te mistui cald, dogoritor, 
sporind astfel lumina tuturor.

N-am numai una, 
Numai o stea: 
Ciutul, furtuna, 
Dragostea mea,

Dorul de țară,
Visul albastru, 
Toate în sară 
Au cîte-un astru.

Către visul nostru fericit
Să mă porți tu inimă, tntr-una, 
Chiar de-oi fi departe, nezărit,
Nu te-ntoarcă de pe drum furtuna.

Nu-t lubire-a cîntec de ghitară 
Sub fereastră fredonat Încet, 
Ciut tăcere!... E o piatră rară 
In sfioasa șoaptăt — te aștept!

RADU CÎRNECI 
de la cenaclul din Bacău

Inscripție în fața blocurilor noi
Ici pe cîmpuri citadine 
Cine zvelt săltat-a cine 
Blocuri noi cu coapse fine ?

Din ce mări îndepărtate — 
Nave — aci opriră toate 
Ca ulcica de curate?

Uite-I, prunci voinici in brață 
Cum alintă, cum răsfață 
Chiar din dis-de-dlmineață

Uite cum la geam s-adună -s 
Iederi vii ce frunza-ș-i sună 
Sănătatea, voia bună.

Numai luna-n orice seară, 
Cu amurgul subsuoară. 
Pomenește de-o căscioacă

De-altă dată, mică tara, 
De-un capăt de luminare 
Și de prunci cu găibinare.

DINU RACHICI 
de la cenaclul din Arad

După pescuit — 
desen de

P. UPITIS
(R.S.S. Letonă)
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Cîteva întrebări
de conștiință

(Umăr» din pag. l-a) tînăr, crescut în anii noștri

nunta cu pricina. Nimeni nu-1 în
treba unde *• duce și cînd se va 
întoarce. Era șoferul directorului 
și directorul „ținea foarte mult 
la ei“. Acum, aflînd de cele în- 
tîmptote, tov. Petre Enache s-a 
pretat chiar la a încerca să 
„împace“ lucrurile. Este oare a- 
ceastă atitudine compatibilă cu 
rolul unul conducător care are 
datoria de a contribui ia educa
rea subalternilor săi, care trebuie 
să fie intransigent față de aba
terile de la morală ale acestora, 
cu atît mai mult față de această 
josnică faptă ?

Gum și-a putut permite tova
rășul Enache să ia sub aripa sa 
ocrotitoare un asemenea nemer
nic, să încerce să-l sustragă de 
la judecata societății de la pe
deapsa ce o merită. Cum de n-a 
înțeles că intervenția sa este de 
natură să jicnească profund sen
timentele acestei tinere 
vate ?

nevino-

strînsă, 
și-a for- 
pretenții 

să ceară

★
Dina urcă, cu inima 

scările tribunalului. Nu 
mulat nici un fel de 
materiale. A venit aici
să cadă asupra acelui josnic in
divid oprobiul societății.

Oamenii o privesc curioși. E 
aici singură cu mama ei. In șe
dință, Tîmplaru e apărat întîi de 
un avocat tînăr, Grigore Ghica 
apoi, la recurs, de altul mai în 
vîrstă, Constantin Ciobanu. A- 
mîndoi, acești avocați, se strădu
iesc din răsputeri să-I salveze de 
la pedeapsă pe inculpat, incer- 
Cînd, să-i justifice fapta. In ce 
constă pledoaria lor ? Ei pornesc 
de la concepțiile burgheze despre 
femeie cu privire la „sexul slab", 
servlndu-se în perorațiile lor de 
anecdote vulgare, jignitoare la 
adresa femeii și a societății, 
lip asenietiea mod de apă
rare, In Statul nostru socia- 
Bst, e cu totul inadmisibil. Rolul 
avocatului, în regimul nostru de 
democrație populară — regim de 
dreptate socială — e să ajute in
stanțe să scoată la iveală ade
vărul, să stabilească adevăratele 
cauze ale faptului săvîrșit nu să 
justifice și să ascundă faptele 
Josnice. Avocații care au apărat 
pe inculpat în acest proces au 
pierdut din vedere că justiția are 
în primul rînd un rol educativ și 
«ă această educație se face, în 
statul nostru, pornind în toate 
cazurile de la principiile moralei 
comuniste. Este grav că un avo-

cat 
de democrație populară ișl poate 
înțelege menirea în acest chip, 
poat€ jgnora principiile comunis
te în munca sa profesională, poa
te apela la arsenalul pledoariilor 
de tip burghez.

Trebuie spus că sub influența 
acestor pledoarii huliganul reci
divist Constantin Timpîaru a fost 
condamnat numai la doi ani șl 
jumătate închisoare corecțională 
și trei ani interdicție corecționa- 
lă. Articolul 419 p. II. din Codul 
Penal, în care se încadrează de
lictul săvîrșit de Constantin Tîm- 
plaru prevede o pedeapsă de la 
2 la 5 ani închisoare corecționa- 
1|. Socotim că pedeapsa dată de 
instanța Tribunalului Regional 
din PIoești e prea blîndă, needu
cativă. Acest individ mai avea la 
activul său asemenea nelegiuiri, 
a mai fost Judecat de același tri
bunal și lăsat cu o nepermisă 
indulgență in libertate, fapt ce a 
avut urmările cunoscute. Merită, 
credem, pedeapsa maximă.

★
In toată vremea care s-a scurs 

de la acea urîtă întîmpiare, tînă- 
ra învățătoare a trecut prin mari 
frămîntări sufletești. Aștepta cu 
inima însîngerată scrisoarea de 
la iubitul 
străbatea 
poștă.

Și iată

burgheze, orgoliului și egoismu
lui omul acesta a răspuns prin- 
tr-o palmă și mai usturătoare pe 
obrazul fetii 
credea în el 
care.

Este oare
moralei noastre comuniste ?

Iată cîteva întrebări pe margi
nea acestor fapte dramatice în le
gătură cu care așteptăm părerea 
cititorilor ziarului nostru.

care îl iubește, care 
mai mult ca în ori-

aceasta în spiritul

Muncitorul Ioslf Sandor de la uzinele „Mao Tze-dun“ din Ca
pitală lucrînd la mașina de dan turat pentru unitățile de pompaj 

de 45 tone.

I
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ei. în fiecare seară 
drumul de acasă la

Și iată că scrisoarea veni.
Mîiniie îi tremurau înfrigurate 

pe plic. Citi. Gîndurile îi amor
țiră, speranța fericirii se stinse. 
Picioarele abia o purtau. Lacrimi 
mari se rostogoleau 
cădeau pe 
degetele.

Cuvintele 
un trăznet: 
s-au despărțit“.

De ce? Care e vina acestei fete, 
căzută pradă unei bestii cu chip 
de om ? Firește, nici-un băiat 
nu-și poate lega viața de o depra
vată, de o femeie imorală. Dar 
sufletul acestei fete e curat. Con
știința ei nu a murdărit ou nimic 
dragostea căreia i s-a consacrat. 
Ea a respins cu indignare presi
unile morale făcute asupra ei 
apărîndu-și demnitatea, apărin- 
du-șl sentimentele pentru iubitul 
ei.

Iată însă răspunsul omului că- 
ruia l-a închinat toate gîndurile, 
iată atitudinea sa în clipele cînd 
fata avea cel mai mult nevoie de 
sprijinul său. Este oare aceasta 
iubire adevărată?

Căzut pradă prejudecăților mic

pe obraji,
scrisoare, arzîndu-i

scrise căzuseră, ca 
„Drumurile noastre

Aspect din sala festivă a Palatului Culturii din Iași
Fotoi AGERPRES

I N F O R
Un colectiv de ingineri, tehni

cieni șl maiștri de la cooperativa 
meșteșugărească „Mecanica“ din 
Cluj a realizat cu sprijinul școlii 
»peciale de orbi din localitate și 
al filialei din Cluj a Asociației 
orbilor din R.P. Romînă, aparate 
de scris pentru orbi. Primele 100 
de plăci pentru scrierea „Braille" 
au fost executate cu succes și 
vor înlocui aparatele care pină a- 
cum se importau. Ele vor fi folo
site în școlile speciale de orbi și 
de persoane particulare.

★
Sîmbătă va fi pusă în vînzare 

emisiunea filatelică „Marile ani
versări culturale 1957“.

MÂȚII
Emisiunea cuprinde 7 valori și 

înfățișează pe Ch. Linne, W. Bla- 
ke, A. Comte, M. I. Glinka, H. 
W. Longfellow, Carlo Goldoni și 
J. A. Komenski.

Machetele emisiunii au fost 
executate de graficianul S. Zai- 
nea,

★

Joi seara s-a înapoiat la Bucu
rești delegația Sfatului Popular al 
Capitalei în frunte cu Dumitru 
Diaconescu, președintele Sfatului 
popular al" Capitalei, care a vizi
tat Uniunea Sovietică la invitația 
Sovietului orașului Moscova.

NOUA TEHNICA
a tragerilor LOTO-CENTRAL

Pentru a oferi participanților mai multe și mai variate posibi
lități de cîșlig, I. S. Loto-Pronosport a stabilit la cererea acestora, 
o nouă tehnică a tragerilor săptămânale Loto-Central, bazată pe 
un nou criteriu de repartiție a premiilor.

Cu începere de vineri 13 iunie 1958, la fiecare tragere Loto- 
Central, se vor extrage din urnă 9 numere pentru premiile obiș
nuite (de categoriile l-a la a Vll-a și speciale) și 3 numere pen
tru premiile suplimentare Z, și X. a căror valoare medie va fi 
deosebit de importantă.

Cele 3 numere pentru premiile suplimentare se extrag din urnă 
după reintroducerea celor 9 numere scoase pentru premiile obiș
nuite.

Premiile suplimentare Z, se cîștigă atunci cînd cele trei nu
mere extrase sînt înscrise pe bilet în ordinea de extragere. Pre
miile suplimentare X, se cîștigă atunci cînd cele trei numere 
extrase sînt înscrise pe bilet indiferent de ordinea extragerii.

Șansa de a cumula cu aceeași formație de trei numere, un 
premiu obișnuit și un premiu suplimentar, participanții o au 
atunci cînd trei din cele nouă numere scoase la prima extra
gere din urnă se repetă la extragerea pentru premiile Z. și X.

»«
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Vizite
Vineri au sosit în orașul Cra

iova Alexandru Ansberg, minis
trul Culturii al R.S.S. Estone, 
conducătorul delegației oamenilor 
de cultură din Republicile Sovie
tice Baltice, V. Kalpini, ministru 
adjunct al Culturii din R.S.S. Le
tonă, și V. Peciura, maestru eme
rit al artei din R.S.S. Lituania
nă, directorul artelor din Minis
terul Culturii al R.S.S. Lituanie-

ale oaspeților
ne, membri ai 
ții sînt însoțiți 
creta.- adjunct al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., și I. S. Ilin, 
secretar al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

La întîlnir'ea care a avut loc 
la sfatul popular regional, tov. 
Ioan,a Stancoveanu, vicepreședin
tă a sfatului popular regional, a 
făcut oaspeților un istoric al dez-

delegației. Oaspe- 
de I. Moraru, șe

voltării economice și culturale a 
regiunii Craiova.

In cursul după-amiezii oaspeții 
au făcut o vizită la gospodăria 
agricolă d!e stat „7 Noiembrie“ 
din Segarcea.

PRACTICA
prilej de educație
a studenților
în spirit muncitoresc

(Urmare din pag. l-a) 

studenților intr-un spirit sănătos 
de muncă,
. — Din legătura permanentă pe 
care o ținem cu institutul am 
constatat ca anul acesta studen
ții așteaptă practica într-o atmo
sferă cu totul nouă. Reuniunile, 
întîlnirile cu tinerii din uzină, 
schimbul de experiență pe care 
l-au făcut utemiștii, muncitori și 
studenți, în cursul acestui an, 
faptul că în timpul examenelor 
studenții au simțit ajutorul luni
lor de practică din anii trecuți, 
a făcut ca cererile de practică la 
uzina „23 August“ să fie tot mai 
numeroase. Lucrul acesta nu face 
decît să ne bucure și să ne mă
rească și maj mult grija pentru 
condițiile care le asigurăm.

In perioada de practică din 
acest an vom folosi toată expe
riența anilor trecuți, în sensul că 
vom fj tot atît de exigenți, vom 
cere fiecărui student să folosea
scă din plin luna de practică și 
condițiile pe care uzina i le creea
ză, pentru ca să-și complecțeze 
cunoștințele. Colectivul uzinei, 
care răspunde de practică, a re
crutat un număr mai mare de 
specialiști, ingineri și tehnicieni, 
care să îndrume studenții și să-i 
controleze, număr care depășește 
cu mult pe cel din anii trecuți.

La 10 studenți va exista cîte un 
conducător de practică din uzină. 
In plus ne-am propus ca anul 
acesta să organizăm 2-3 confe
rințe cu specialiștii din uzină în 
care să se dezbată problemele 
legate de practică. Studenții își 
vor putea elucida unele nelămu
riri, își vor putea înlătura unele 
confuzii. De asemenea, vrem ca 
anul acesta să ținem mai strîns 
legătura cu institutul, pentru ca 
să ne dea de pe acum numărul 
precis de studenți pe specialități 
și să cerem catedrei de prac
tică să conducă efectiv prac
tica pentru ca
se poată face în fiecare zi. In 
ceea ce privește munca politică 
și întărirea legăturii între ute- 
miștii studenți și muncitori, anul 
acesta vom pune accent mai 
mare pe activitățile comune ale 
organizației U.T.M. din uzină și 
studenții veniți la practică. Ar fi 
bine ca de pe acum să se facă 
un plan de activitate pentru în
treaga perioadă de practică.

Doresc ca și anul acesta, la 
ca și anul trecut, studenții 
vină în uzină cu convingerea 
noi ne străduim pe cît ne e 
putință să contribuim la 'pregăti
rea lor profesională, la educarea 
lor într-un spirit sănătos munci
toresc.

controlul să

fei 
să 
că 
cu

îCartea de vizită a celor curajoși

★
Ansamblului Eme- 
cînteoe și dansuri

• Membrii 
rit de Stat de 
din R.S.S. Lituaniană, care se află 
în țara noastră cu prilejul Deca
dei republicilor sovietice baltice, 
s-au întîlnit vineri dimineață, în 
sala Teatrului C.C.S., cu membrii 
Ansamblurilor de cîntece și dan
suri ale Consiliului Central al Sin
dicatului și Sfatului Popular al 
Capitalei.

in cinstea oaspeților Ansamblul 
de cîntece și dansuri al C.C.S.- 
u’ui și Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Sfatului Popular al Ca
pitalei au prezentat 
program 
populare 
rommesc.

un
de cântece și 
inspirate din

frumos 
dansuri 

folclorul

★
după amiază cunoscutul 
cinema Pavel Kadocini-

Vineri 
artist de 
kov, artist emerit al R.S.F.S.R., s-a 
întîlnit la Consiliul regional 
A.R.L.U.S. Cluj cu oameni de artă 
și cultură romîni și maghiari din 
localitate și reprezentanți ai pre
sei.

Recital extraordinar 
de operă și ba’et

Cu prilejul Decadei culturii Re
publicilor Sovietice Baltice, vineri 
seara a avut loc la Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice din Capitală un 
recital extraordinar 
balet.

La recital și-au 
Tiit Kuuzik, artist 
din U.R.S.S., prim 
trului de Operă și Balet din Tal- 
lin și ladviga Petraskeviciute, ar
tistă emerită a R.S.S. Lituaniene, 
solistă a Teatrului Academic de 
Stat de Operă și Balet al R.S.S. 
Lituaniene, precum și artiștii eme- 
riți ai R.P. Romîne, ZenaidaPally, 
Garbis Zobian, Irinel Liciu și 
Gabriel Popescu. A acompaniat la 
pian Radu Drăgan.

Publicul a făcut o călduroasă 
manifestație de simpatie și apre
ciere solilor artei din Republicile 
Sovietice Baltice.

de operă și

dat concursul 
al poporului 

solist al Tea-

Aerodromul îmi pare astăzi de 
nerecunoscut. O liniște care nu se 
împacă nici în ruptul oapului cu 
viața unui aerodrom sportiv, gaz
dă a unei mari întreceri interna
ționale.

Aștept din clipă in clipă să aud 
uruitul motoarelor avionului, aș
tept să-i văd pe parașutiști echi
pați pentru zborul de lansare. Pe 
cîțiva dintre ei îi cunosc destul de 
bine și clipa revederii ne bucură 
deopotrivă...

Veteranii..
Și de această dată Nada Tanko- 

sic s-a lansat prima. Și de această 
dată — cum spun parașutiștii — 
Nada a fost... sonda. E o expresie 
consacrată în rîndurile sportivilor 
parașutiști, un cuvînt care strînge 
laolaltă: încrederea coechipierilor, 
priceperea în conducerea parașu
tei. După aterizare, la numai trei 
minute, și-a așezat undeva parașu
ta și-a pornit într-un suflet către 
locul unde-și plia parașutele lotul 
bulgar. Veteranii...

Așa au fost,., botezați sportivii 
bulgari. Și nu, așa la întîmpiare. 
Cartea lor de vizită ni-i prezintă 
într-adevăr ca pe niște veritabili 
veterani in arta parașutismului.

...Arsen Sarkov, maestru emerit 
al sportului, deține 3 recorduri 
individuale — dintre ele unul de

talie mondială — și alte 3 recor
duri colective. A efectuat pină a- 
curn 559 de salturi cu parașuta.

Nu-i deloc de mirare așa dar 
că Sarkov trece drept cel mai de 
temut adversar în acest concurs. 
Să-l avem însă în vedere și pe An- 
ghel Deinski. De asemenea maes
tru emerit al sportului, el a de
ținut doi ani la rînd titlul de cam
pion absolut al R. P. Bulgaria. El 
deține de altfel și... recordul în 
materie de salturi : 790. Să nici 
notăm în palmaresul său 5 recor
duri republicane dintre care două 
de performanță mondială. Ne-ar 
trebui spațiu nu glumă pentru a 
prezenta — sumar numai — în
treaga formație bulgară. Să n-o 
nedreptățim însă pe lulia Anghe- 
Iova. La numai 19 ani este maes
tru emerit al sportului, prima fe
meie care deține acest titlu în 
țara prietenă. Are la activul său 
425 de salturi, care i-au adus 7 
recorduri. Două dintre ele sînt de 
valoare mondială.

Atît și cred că faima... vetera
nilor parașutiști bulgari este me
ritată precum sint tentat să cred 
că cucerirea primului loc în cla
samentul primelor probe este cu 
totul ușor de înțeles.

Așa am început și noi...
Interesant mi se pare drumul 

parcurs de tinerii noștri reprezen
tanți. Ieri începători plini de vi-

suri, azi recordmani, maeștri ai 
sportului.

...Valentin Țurcanu muncitor țe
sător la Iași, Elisabeta Popescu 
tehniciană la fabrica de becuri 
din București, Elena Suciu, mun
citoare la fabrica de conserve 
„Grivița“ din București, Ștefan 
Zubașcu miner la Baia Mare, ion 
Roșu, lăcătuș mecanic la uzinele 
„21 Decembrie“ din. Capitală.

De ce vi-i prezint astfel ? Oare 
palmaresul lor sportiv e sărăcă
cios ? Nu, nu-i ăsta motivul. Ion 
Roșu este deținătorul a două re
corduri republicane. Despre cu to
tul altceva este vorba, l-am rugat 
să-mi povestească despre drumul 
lor in arta parașutismului.

— Drumul nostru este aidoma 
cu cel al miilor de tineri din țara 
noastră care au îndrăgit nespus 
parașutismul. Iată-i pe tinerii a- . 
ceștiă, cei în uniforme albastre, 
sau dacă vreți pe cele două fetiș
cane, care poartă halate albe. Nu 
sînt bufetiere ci...

— Ce anume ?
— Oancă Georgeta, sudoriță și 

Doina Creangă de curind absolven
tă a școlii medii... Sînt chemate 
aici la un curs de perfecționare. 
Și s-au oferit voluntar să fie bu
fetiere în zilele concursului. Cine 
știe dacă nu la primul concurs, 
voi seri despre succesele acestor 
parașutiste...

VASILE RANGA

vremurile cînd
MESERIA SE FURA

(Urmare din pag. l-a)

primeau, nici încălțăminte. în 
schimb primeau bătaie, foarte 
multă bătaie.

Un fost elev al Școlii profesio
nale de tracțiune de pe lingă De
poul București-călători — tovară
șul Marin P. își amintește adesea, 
comparînd condițiile de azi cu ce
le din trecut, de maistrul șef al 
școlii : Petrescu. „Avea maistrul 
șef o riglă. Nu se despărțea de ea 
niciodată. Dimineața ne aduna în 
careu în fața atelierului ca să-și 
arate superioritatea față de munci
tori. Duminică ne lua cu frontul 
și ne ducea la biserica lui prefe
rată din cartierul Chibrit. Dacă 
vreunul mișca sau făcea vreo ghi. 
dușie, rigla intra în funcțiune. Mai 
lipsea calul bălan ca să fie ca în 
amintirile lui Creangă. în rest, 
ucenicii făceau hamalîc, în loc de 
ateliere de instructaj erau niște 
barăci îmbîcsite, lipsite de condi
țiile necesare instruirii profesio
nale. Ca să lucreze, ucenicii luau 
material de pe unde puteau. Teo
ria și practica erau surori vitrege. 
Una făceai la carte și alta la ate
lier“.

în 1938 — după date oficiale 
— în ținutul Bucegi 279 de uce
nici dormeau prin ateliere, iar 50 
la sută din numărul total al uce
nicilor din acest ținut erau de. 
bili și în zdrențe. în același an în

ținutul Craiova — după docu
mente— 36 de ucenici nu aveau 
nici un fel de adăpost.

în vreme ce feciorii de bani 
gata se lăfăiau în capitalele occi
dentale, la „studii“, ducînd o via
ță de huzur și desfrîu, ucenicii 
trăiau în cea mai neagră mizerie 
și lipsă de drepturi. în referatul 
nr. 5443 din 5 decembrie 1929 
al Direcției învățămîntului munci
toresc din ministerul burghezo- 
moșieresc al muncii, scrie: „Ele
vii școlilor noastre lasă mult de 
dorit în ce privește chestiunea 
sănătății în general, adesea fiind 
printre ei elemente atinse de boli 
molipsitoare, tuberculoză etc.“.

NICI UN DREPT

Copii de altă naționalitate nu 
aveau nici un drept. în timpul 
fascismului, pentru ei toate por
țile au fost închise. Iată mărturie 
în acest sens articolul 14 din De- 
cretul-lege nr. 517 priviud regle
mentarea calificării profesionale, 
publicat în Buletinul Muncii din 
ianuarie-deeembrie 1943 : „Sînt 
admiși la calificarea profesională 
în industrie și deci se pot angaja 
ca ucenici, pot face un angajament 
de învățătură sau pot dobîndi căr
țile de calificare profesională de 
calfă, meșter sau lucrător indus
trial, numai cetățenii romîni 
nu sînt evrei...“ O politică 
bestială ca aceasta nici că se 
putea.

care 
mai 
mai

nizațiîle U.T.M., direcțiunile, co
mitetele de întreprinderi, cercu-' 
iile A.S.I.T., cabinetele tehnice, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, organizează pe baze știin-ț 
țifice calificarea și ridicarea caii, 
licării profesionale a tinerilor 
muncitori.

Numărul tinerilor care s-au cali
ficat în . anii de după naționaliza
re este foarte mare. Numai în in
dustria petroliferă a Moldovei s-au 
calificat 12.000 de tineri. La Com
binatul chimic „I.V. Stalin“ din 
Orașul Victoria numai într-un sin
gur an — 1953 — s-âu calificat 
980 de tineri.

Dorința de perfecționare a a- 
dus numeroase inițiative tinerești, 
unele cu caracter local, altele cu 
o mare putere de generalizare. 
Așa au fost de exemplu inițiativă 
pornită la fabrica de mobile „Li
bertatea“ din Cluj — întrecerea 
între maiștri care se ocupă de ca
lificarea ucenicilor, inițiativa tine
rilor de la „Republica“-București 
— organizarea cercurilor „Iubiți 
tehnica“ sau inițiativa tinerilor de 
la Combinatul chimic din Orașul 
Victoria sub lozinca : 
lificăm tineri în 
fesii și la mai 
muncă“.

La Șantierul 
130 de tineri

„Să ra
mai multe pro
ni uite locuri de

Comisiile pentru examenul de stat
Prlntr-un ordin al Ministerului 

învățămîntului și Culturii s-iau 
stabilit comisiile pentru examenul 
de stat de la școlile pedagogice, 
din sesiunea iunie 1958, precum și 
președinții acestor comisii.

Examenul de stat de la școlile 
pedagogice începe în toată (ana în 
ziua de 10 iunie a.c., orele 8 di
mineața. Publicăm mai jos școlile 
unde vor funcționa '•comisiile, 
Iile a căror candidați se vor 
zenta ha examen, precum și 
ședinții comisiilor.

REGIUNEA BACAU

șco- 
pre- 
pre-

Șooala pedagogică de învățători 
Bacău (comisia nr. 1, se vor pre
zenta candidații de la școala pe
dagogică de învățători și școala 
pedagogică de educatoare Bacău), 
președinte prof. Grigoraș Măria.

REGIUNEA BAIA MARE
Școala pedagogică de învățător! 

Cărei (comisia nr. 2, se vor pre
zenta candidații de la școala pe
dagogică de învățători Cărei), 
președinte praf. Ambruș Vera

REGIUNEA CLUJ
Școala pedagogică de învățători 

Cluj (comisia nr. 3, șa vor pre
zenta candidații de La școala pe
dagogică de învățători Cluj), pre
ședinte prof. Chindea Teodor.

Școala pedagogică de învățători 
Abrud (comisia nr. 4, se vor pre
zenta candidații de la școala pe
dagogică de învățători Abrufd), 
președinte prof. Moldovan Nicolae.

Școala pedagogică de învățători 
cu limba de predare maghiară Cluj 
(comisia nr. 5, se vor prezenta 
candidații de ia școala pedagogică 
de învățători cu limba de predare 
maghiară și cei de la școala pe
dagogică de eduoatoare cu limba 
de predare maghiară Cluj), pre
ședinte prof. Seabo Aurora.

Școala pedagogică de educatoa
re Cluj (comisia nr. 6, se vor pre-

O ALTĂ VIAȚA

zenta candidațil de la școala pe
dagogică de educatoare Cluj), pre. 
ședințe prof. Morăreseu EIviră.

REGIUNEA CONSTANȚA
Școala pedagogică de învățători 

Cohstianța (comisia nr. 7, se vor 
prezenta candidații de la școala 
pedagogică de învățători Constan- 
ța), președinte prof. Rivalet Lucia.

REGIUNEA CRAIOVA
Școala pedagogică de învățători 

Craiova (comisia nr. 8, se vor 
prezenta candidații de la școala 
pedagogică de învățători Craiova), 
președinte inspector Trăistaru Ion.

REGIUNEA GALAȚI
Școala pedagogică de învățători 

Galați (comisia nr. 9, se vor pre
zenta candidații de ta școala pe
dagogică de învățători și școala 
pedagogică de educatoare Galați), 
președinte inspector Munteanu Ma
riana.

REGIUNEA HUNEDOARA
Școala pedagogică de învățători 

Devia (comisia nr. 10, se vor pre
zenta candidații de la școala pe
dagogică de învățători Deva), pre- 
ședințe inspector Săvulescu Ion.

REGIUNEA IAȘI
Școala pedagogică de învățători 

Iași (comisia nr. 11, se vor pre
zenta candidații de la școala pe
dagogică da învățători Iași), pre
ședinte prof. Petrescu loan.

Școala pedagogică de învățători 
Bîrlad (comisia nr. 12, se vor 
prezenta candidații de la școala 
pedagogică da învățători Bîrlad), 
președinte prof. Gheoroaie Ilie.

REGIUNEA ORADEA
Școala pedagogică de învățători 

Oradea (comisia nr. 13, se vor

prezenta candidați! de la școala 
pedagogică de învățători Oradea), 
președinte inspector Costin Titus.

REGIUNEA PITEȘTI
Școala pedagogică de învățători 

Cîmpulung-M'uscel (comisia nr. 14, 
se vor prezenta candidații de la 
școala pedagogică de învăță
tori Cîmpulung-Muscel), președin
te prof. Stănculescu Iile.

REGIUNEA PLOEȘTI
Școala pedagogică de învățători 

Buzău (comisia nr. 15, se vor pre
zenta candidații de 1a școala pe
dagogică de învățători Buzău), 
președinte prof. Tane Nicolae.

REGIUNEA STALIN

Școala pedagogică de învățători 
Sibiu (oomisia nr. 16, se vor ore. 
zenta candidațil de la școala pe
dagogică de învățători Sibiu), 
președinte inspector Armeana.

șoara), președinte prof- Difmăres- 
cu Dumitru.

Șoaaha pedagogică de învățători 
cu limba da predare strbă Timi
șoara (comisia nr. 20, se vor pre
zenta candidați! de la școala pe
dagogică de învățători cu limba 
de predare sîrbă Timișoara), pre
ședinte prof. Sablicî Dușart.

Școala depagogică de învățători 
cu limba de predare germană Ti
mișoara (comisia nr. 21, se vor 
prezenta candidațil de la școala 
pedagogică de învățători cu limba 
de predare germană Timișoara), 
președinte prof. Klein Fridolin.

Școala pedagogică de învățători 
Arad (comisia nr. 22, se vor pre
zenta candidații de 1« școala pe
dagogică de învățători Arad), pre
ședinte prof. Găvănescu Eduard.

REGIUNEA AUTONOMA 
MAGHIARA

REGIUNEA SUCEAVA

Școala pedagogică de învățători 
cu limba de predare maghiară 
Odorhei (oomisia nr- 23. se vor 
prezenta candidații de la școala 
pedagogică de învățători cu limba 
de predare maghiară Odorhei), 
președinte prof. Titiel Andrei.

Școala pedagogică de învățători 
Gura Humorului (comisia nr. 17, 
se vor prezenta candidații de la 
școala pedagogică de. învățători 
Gura Humorului), președinte in. 
spector Gafița Diogene.

Școala pedagogică de învățători 
cu limba de predare ucrainlană Și
ret (comisia nr. 18, se vor prezen
ta candidații de la școala peda
gogică de învățători cu limba de 
predare ucrainiană Șiret), preșe
dinte inspector Racocea Roman.

REGIUNEA TIMIȘOARA

Școala pedagogică de' învățători 
Timișoara (comisia nr. 19, se vor 
prezenta candidații de la școala 
pedagogică de învățători și școala 
pedagogică de eduoatoare Tirni-

ORAȘUL BUCUREȘTI
Școala pedagogică de învățători 

București (comisia nr. 24, se vor 
prezenta candidați! de la școala 
pedagogică de învățători Bucu- 
raști), președinte prof. Popescu 
Mania.

Școala pedagogică de învățători 
cu limba do predare rusă Bucu
rești (comisia nr. 25, se vor pre
zenta candidații de la școala pe
dagogică de învățători cu limba de 
predare rusă București), președin
te prof. Seniatinski ȘUmion.

Școala pedagogică de educatoa
re București (comisia nr. 26, se 
vor prezenta candidații de la șcaa. 
la pedagogică de educatoare Bucu. 
rești), președinte inspector Sirbu 
Maria.

Dacă vrei să colinzi prin Bucu
rești, în drumul tău întîlnești clă
dirile impunătoare ale Școlilor 
profesionale de ucenici „23 Au
gust“, „Grivița Roșie“, „Semăna- 
toarea“ și multe altele. Schimbul 
de mîine al clasei muncitoare are 
asigurate toate condițiile ba să 
se pregătească temeinic. Cursurile 
teoretice se desfășoară în cabinete, 
organizate pe specialități și dota
te cu materialul didactic necesar. 
Practica se efectuează în ateliere 
de instructaj, de asemenea dotate 
cu utilaj și mașini. Profesorii care 
predau în școlile profesionale au 
studii superioare. Există toată gri
ja părintească, toată atenția pen
tru copiii de azi, care mîine vor 
face parte din clasa noastră cea 
mai înaintată — clasa muncitoare.

Odinioară, chiar dacă în ciuda 
tuturor lipsurilor și a umilințelor 
la care erai supus terminai uceni
cia și intrai în fabrică, nu te pă
răsea teama. Nu puțini din cei 
bătrîni te priveau eu neîncrede
re; în condițiile acelea cînd drep
tul la muncă nu exista, cînd mii 
și zeci de mii de muncitori luptau 
din greu cu șomajul și mizeria, 
se temeau să nu li se ia locul. 
Astăzi promoțiile noi de tineri 
muncitori, sînt înconjurate cu dra
goste. între tineri și bătrîni s a 
sudat prietenia bazată pe ajutorul 
tovărășesc în munca liberă, socia
listă.

Azi calificarea, ridicarea califi
cării profesionale, specializarea — 
au devenit preocupări de impor
tanță națională. De nivelul pregă
tirii profesionale depinde mult 
creșterea productivității muncii și 
implicit ridicarea nivelului de trai 
al poporului. De creșterea necon
tenită a productivității muncii de
pinde victoria orinduirii noastre 
sociale.

în 1942 s-a făcut o anchetă ofi
cială în 16.292 întreprinderi. în 
aceste întreprinderi existau în 1942 
exact 104.606 muncitori calificați, 
față de 112.926 muncitori necali
ficați, 10.912 muncitoare califica
te față de 50.711 — necalificate.

Azi, în întreprinderi se desfă
șoară un asalt al calificării. Orga.

Naval Constanța 
frecventează 6 

cursuri de minim tehnic, la Șan
tierul Naval Galați cursurile de 
minim tehnic sînt frecventate de 
circa 612 tineri. Peste 200 tineri 
muncitori de aici sînt elevi ai li
ceelor serale. Din 1100 utehiiști, 
cîți sînt la fabrica de rulmenți din 
Bîrlad, 714 sînt cuprinși în cursu
rile pentru ridicarea calificării 
profesionale și 61 în cursurile de 
minim tehnic, iar la uzinele „Pro
gresul“ din Brăila, comitetul or
ganizației de bază U.T.M. răspun
de direct de activitatea a 10 
cursuri și sprijină restul de 27. 
în total, peste 1175 tineri învață 
acolo noua tehnologie, învață cum 
să producă mai repede, mai bine, 
mai ieftin.

Tinerii sînt ajutați să se ridice, 
să ocupe posturi de răspundere. 
Pentru ei se organizează conferin
țe cu caracter tehnic, sînt îndru- •; 
mâți și ajutați să urmeze liceele 
serale și apoi facultăți. Tineretul 
are toate condițiile asigurate. Un 
singur lucru i se cere : să învețe, 
să învețe cu sîrg, necontenit, să 
nu nesocotească aceste condiții 
cucerite cu greu, prin lupta cla. 
sei muncitoare conduse de partid.

Tineretul, copiii care azi învață 
meseria în școli mari și frumoase, 
cu profesori pregătiți, n-au apu
cat vremurile de demult. Au a- 
flat însă din cărți sau de la pă
rinți, despre viața grea, nespus de 
grea a ucenicilor și a tineretului 
în industria capitalistă. Tinerii de 
astăzi au datoria nu numai să nu 
uite acest trecut hegru, de exploa
tare și asuprire capitalistă. El are 
datoria să meargă înainte pe dru
mul deschis de partid, să devină 
tot mai buni luptători pentru 
construirea socialismului în patria 
noastră liberă, să fie mîndri că 
fac parte din eroica noastră clasă 
muncitoare, să dezvolte mai de
parte tradițiile fabricii unde lu
crează, să se bucure 
la îridemînă pentru 
mai buni muncitori, 
nieieni;

în anii noștrii, 
populare, ai măreței 
socialismului, ai luptei pentru fe
ricirea poporului, calificarea pro- 
fesională a tineretului în condiții 
bune nu mai este a revendicare 
— așa cum era pe vremea regimu
lui burghezo-moșieresc — ci o > 
datorie sfîntă a fiecărui construc
tor al socialismului din țara noas
tră. Să nu uităm !

de tot ce au 
a deveni tot 
ingineri, teh-

anii puterii 
construcții a



In interesul 
colaborării economice 

sovieto-americane
r

1 Acțiunile guvernului sovietic în
dreptate spre obținerea unei des
tinderi internaționale și a unui 
climat favorabil relațiilor normale 
între state, au căpătat de multă 
vreme un caracter de permanență. 
Ofensiva de pace a Uniunii So
vietice este impetuoasă și se des- 
fășoară pe toate planurile relații
lor internaționale. Un nou mesaj 
adresat de N. S. Hrușciov lui D. 
Eisenhower se impune atenției co
mentatorilor politici.

De multă vreme a devenit evi
dentă importanța deosebită a ca
racterului relațiilor directe dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Uni
te. Guvernul sovietic a inițiat nu- 
meroase acțiuni în vederea norma
lizării acestor relații, a eliberării 
lor de lipsa de încredere recipro
că. Cercurile conducătoare ameri- 
cane n-au profitat însă de aceste 
ocazii și au preferat să intensifice 
războiul rece, și să ducă aceiași 
politică de embargou economic.

Ultimul mesaj al președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
propune extinderea relațiilor co
merciale, lărgirea prevederilor a- 
cordului existent între cele două 
părți în așa măsură îneît în anii 
următori el să se poată cifra la 
pîteva miliarde de dolari. Uniu-

In scopul înlăturării primejdiei
nucleo r

IN LIBAN

Forțele răsculațiior 
controlează două 

treimi din teritoriu

pgpRIUti

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : Din inițiativa 
d.lui Cyrus Eaton, cunoscut frun
taș al vieții publice americane, 
între 31 martie și 1 aprilie 1953 
a avut loc în orașul Lak Beauport 
(Canada) cea de-a doua conferin
ță 
de 
au 
1« 
Anglia, Canada, R. P. Chineză, 
R.F. Germană, Danemarca, Franța, 
Japonia, U.RS.S. și S.U.A. Confe
rința a discutat problema primej-

La 4 iunie ambasada U.R.S. S. în 
Eaton următorul răspuns al lui N. S.

de la Pugwosh a 
știință atomiști. La 
luat parte oameni 
de seamă din 

Canada,

oamenilor 
conferința 
de știin- 

Australia,

diei cursei înarmărilor atomice.
La 1 aprilie dl. Cyrus Eaton a 
adresat lui N. S. Hrușciov, preșe-

Dragă domnule Hrușciov,
Am onoarea să mă alătur ______  ______ ,____

lordului Russel și a grupului de oameni de știință care 
au participat la lucrări.e celei de-a doua conferințe de la 
Pugwosh. Am urmărit cu profund interes inițiativa între
prinsă de ei și am fost fericit să îi ajut în problemele 
organizatorice. Consider că discuțiile desfășurate de ei 
pot fi utile și pot contribui la rezolvarea problemelor 
ce'.or mai importante care stau în prezent în fața oame
nilor de stat din lume.

dintele Consiliului de 
U.R.S.S., o scrisoare 
spune :

scrisorii anexate din

denea Sovietică oferă posibilitatea 
ia plasa mari comenzi de utilaje 
și materiale în S.U.A., indică mo
dalitatea de plată și anume livrări 
de mărfuri ce oferă interes pentru 
piața americană. In sfîrșit, mesa
jul cuprinde propuneri pentru dez. 
voltarea unui schimb de experien
ță în ce privește producția de ma
teriale sintetice, pentru încheierea 
unor acorduri cu diferite firme 
privind obținerea de licențe și in- 
vitarea unor specialiști americani 
care să lucreze în întreprinderile 
sovietice în calitate de consul
tanți...

Aceste cîteva elemente cuprinse 
în mesaj dovedesc dorința guver. 
nului sovietic de a statornici re
lații de colaborare reciproc avan
tajoase între U R.S.S. și S.U.A, 
care, îmbunătățite și dezvoltate, 
pot contribui în mod considerabil 
la stabilirea încrederii între state, 
la micșorarea încordării interna
ționale. Cercuri industriale ameri
cane. s-au pronunțat în favoarea 
unei studieri atente a mesajului 
sovietic. Cercurile oficiale nu s-au 
pronunțat încă în legătură cu me- 
sajul, dar din surse bine informa
ta se arată că propunerile sov'e- 
tice sînt privite cu interes mai ales 
că ele vin într-un moment critic 
pentru economia americană.

Rămîne de văzut dacă în 
cepția politică americană 
schimbat ceva, dacă eșuarea 
ticii de forță a învățat cîte 
pe promotorii săi. Măsurile 
embargo 
piedica t, 
voltarea 
socialist.
convinge 
guitorii politicii americane că sin
gura soluție este acceptarea prin- 
cipiilor de coexistență pașnică ca 
bază a colaborării internaționale.

AL. GIRNEAȚA

con- 
s.a 

poli- 
ceva

...... de 
luate de S.U.A. n-au îm. 
după cum se știe, dez- 
tumultoasă a lagărului 

Poate că acest fapt va 
măcar și parțial pe diri-

ijrrr

NEW YORK. — După cum a- 
nunță agenția United Press Inter
național la 4 iunie autoritățile au 
reținut din nou în apropierea insu
lelor Hawai bricul cu pînze ..Gol 
den Ruie“ pe bordul căruia se află 
cei patru pacifiști americani care 
se îndreaptă spre atolul Eniwetok

LONDRA. — Premierul Angliei 
Macmillan a plecat la Washington 
unde va duce tratative cu preșe
dintele Eisenhower în legătură cu 
problemele la ordinea zilei.

ARHANGHELSK. - Incepînd 
din seara de 5 iunie în orașul și 
in partea de nord-vest a regiunii 
Arhanghelsk ninge continuu. Gro. 
«urnea stratului de zăpadă pe stră. 
zile Arhanghelskului a ajuns în 
ziua de 6 iunie la prînz la peste 
.15 cm.

LONDRA. — Agenția Reuter a- 
nunță că, potrivit datelor oficiale
publicate la 5 iunie, numărul șo-\ 
merilor din Anglia a atins in< 
cursul lunii mai cifra cea mai rly 
dicată din ultimii cinci ani. Im 
prezent există In Anglia 418.000^ 
șomeri dintre care 389.000 șomerii 
totali și 59.000 șomeri parțiali. J

PHENIAN. - In R.P.D. Coreea.< 
nă au fost fabrioate cu succes pri." 
mele biciclete. Fabrica, care are« 
o capacitate anuală de producție* 
de 10.000 de biciclete, a început« 
producția în masă luna trecută, ’

Miniștri 
in care

partea

al 
se

Al dv. sincer,
CYRUS EATON 

S.U.A. a remis dl. C. 
Hrușciov :

BEIRUT 5 (Agerpres). — Con
ducătorul forțelor răsculațiior din 
Libanul de sud, Ahmed el Asad, 
a făcut o declarație agenției sirie-ț 
ne de informații in care a arătat 
că forțele răsculațiior controlează- 
două treimi din teritoriul Libanu
lui. In Libanul central forțele 
răsculațiior stăpî-nesc aproape în
treaga regiune Bekaa, cu excepția 
orașului Zahre.

Situația forțelor guvernamentale 
este critică și în capitala țării, 
Beirut. Trupele guvernului contro
lează numai cartierul in care se 
afliș palatul prezidențial și clădi
rile publice, in timp 
cartierelor se 
culaților.

ce restul 
află in mîinile răs-

★
(Agerpres). — Si-

Stimate domnule Eaton,
Vă mulțumesc pentru scrisoarea care m’-ați 

adresat și pentru referatele principale anexate, 
prezentate în cadrul celei de-a doua conferințe 
internaționale de la Pugwosh a oamenilor de 
știință atomișt’, care a avut loc in aprilie a.c- 
în Canada cu ajutorul și contribuția dv. activă.

Studiind materialele interesante ale conferin
ței țin să subliniez marea importanță a eforlu-' 
rilor depuse de oamenii de știință d!n diferite 
țări ale lumii pentru înlăturarea primejdiei 
groaznice a războiului nuclear care planează 
deasupra omenirii. Opinia competentă a oame
nilor de știință în această problemă crucială a 
actualității prezintă fără îndoială un mare in
teres pentru guvernele diferitelor țări.

In această ordine de idei aș dori să relev că 
guvernul sovietic, dîndu-și perfect seama de

care îi revine pentru destinelerăspunderea
lumii și în strădu nța lui de a contribui la în
lăturarea primejdiei unui război atom c și la 
întărirea păcii, a hotărit ca prim pas practic 
pe această cale, să înceteze in mod unilateral 
experiențele cu toate t purite de arme nuc eare 
în speranța că acest exemplu va fi urmat și d; 
celelalte state care dețm arma atonreă. Din 
păcate pînă in prezent celelalte state nu s-au 
alăturat acestei inițiative.

Aș dori de asemenea să sublimez rolul im
portant pe care îl aveți dv. personal, contri
buind la eforturile oamenilor de știință d n 
lume în lupta lor împotriva primejdiei atom'ce 
și la stabilirea înțelegerii și încrederii reci-și la stabilirea înțelegerii și încrederii 
proce între' țările noastre.

Răspunsul lui N. S. Hrușc'ov a produs 
asupra lui Cyrus Eaton o profundă impresie

NEW YORK 6 (Agerpres), — 
După cum transmite coresponden
tul din Cleweland (Ohio) al agen
ției UPI, cunoscutul industriaș 
american Cyrus Eaton a făcut o 
declarație în legătură cu răspun
sul lui N. S. Hrușciov la scrisoa
rea trimisă de acesta.

Am fost profund mișcat, a de
clarat Eaton că N. S. Hrușciov 
mi-a răspuns și că a fost întru to
tul de acord cu concluziile cons
fătuirii internaționale a oamenilor 
de știință. Toți oamenii de știință 
au recunoscut că cele două mari 
puteri din lume trebuie să puuă

capăt neîncrederii care sporește 
între ele și să elaboreze un plan 
pentru a evita exterminarea totală 
a sutelor de milioane de femei și 
copii lipsiți de apărare.

Eaton a declarat în continuare 
că asupra sa a produs o profundă 
impresie declarația lui N. S. Hruș
ciov că își dă perfect de bine 
seama că Rusia poartă o parte din 
răspundere pentru destinele lumii.

Eaton a anunțat că a adresat 
șefilor a 18 state și Papei de la 
Roma scrisori consacrate țelurilor 
și concluziilor consfătuirii oame
nilor de știință.

Situația din Indonezia
DJAKARTA 5 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția An- 
tara, aviația indoneziana a dis
trus în cursul ultimelor operații 
militare unsprezece avioane ale 
rebelilor. Purtătorul de cuvînt al 
aviației indoneziene, căpitanul 
Agus Suroto, a adăugat că ma
joritatea avioanelor rebelilor au

fost distruse pe aerodromurile din 
Celebes. Eliberarea insulei 
Morotai, a declarat căpitanul Su
roto, a constituit o grea lovitură 
pentru rebeli deoarece în Morotai 
se află o mare bază aeriană care 
poate fi utilizată de bombardiere 
grele și ușoare.

Cu respect sincer, 
N. HRUȘCIOV

BEIRUT 6
tuația in Liban continuă să fie 
critică. Intr-un comunicat oficial 
ai autorităților libaneze se arată 
că în ultimele 24 de ore trupele 
guvernamentale au intensificat 
operațiile împotriva detașamen
telor de răsculați pe întreg teri
toriul Libanului. Unitățile guver
nului folosesc împotriva insur
genților aviație și tancuri. In 
valea Bekaa, unități b.inda.e sint 
angajate in lupte crîncene împo
triva răsculațiior. In nordul țării 
în apropiere de orașul Halba, au 
continuat ciocniri armate. Se 
semnalează lupte și in partea de 
sud a țării. Agenția France Pres- 
se anunță că trupele guvernului 
încearcă să recucerească cartie
rul Basta din Beirut controlat 
de răsculați.

R.D. GERMANA
Programul de 

construcții 
șantierului 
val Warnow 

Warnemünde 
este foarte vast. 
Se construiesc 
noi vase mari
time. Cu ajuto
rul macaralelor 
cu cabluri, un 
element al
suprastructurii 

vasului este 
transportat pe 
bordul unui car- 
gebot de 10.0C0 

tone.

al 
na- 
din

Alianța și 
baza

cu Uniunea Sovietică
și ideologică 

externe poloneze
Declarația lui J. Cyrankiewicz la cea de a 3-a sesiune a Seimului polonez

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția PAP 
la 6 iunie și-a reluat lucrările 
cea de-a 3-a sesiune a Seimului 
polonez. La ședință au participat 
W. Gomulka, prim secretar al 
C.C. al P.M.U.P., A. Zawadski, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Polone, J. Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului 
niștri, și alți conducători 
tului polonez.

La primul punct de pe 
de zi J. Cyrankiewicz a 
declarație cu privire Ia 
tuirea de la Moscova a 
tului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de Ia 
Varșovia și la vizitele de priete-

de Mi
ai sta-

ordinea 
făcut o 
Consfă- 
Comite-

Evoluția situației politice din Franța
* De Gaulle și-a încheiat călătoria în Algeria * El 
intenția de a schimba orinduirea de stat a Franței

și-a reafirmat
★ Ee Gaulle 

a declaraț că va conduce personal treburile algeriene și că 
reprezentantul său în Algeria va fi generalul Salan

ției să organizeze alegeri gene
rale în metropolă și în Algeria.

La Oran De Gaulle a declarat 
că, în urma acestor alegeri vor 
fi create noi organe ale puterii de 
stat în care Algeria va avea re
prezentanți proprii. In încheierea 
cuvîntării sale De Gaulle a salu
tat Oranul ca „pămînț francez“.

După părerea unor ccmcnta ori 
membrii așa-zise’.or ..Comitete de 
salvare publică“ < 
puterea în Algeria, caută să-și 
întărească pozițiile și să obțină 
ca De Gaulle să recunoască a- 
ceste comitete ca organe ale pu
terii. Ei au încercat într-un mod 
cu totul original să-și exprime 
nemulțumirea fată de componența 
guvernului De Gaulle. In timp ce 

De Gaulle vorbea la Alger ei au 
închis într-o clădire pe min.ștrii

nie făcute de delegația de par
tid Și guvernamentală a R.P. Po-

Și

* ► A trecut mult timp de cind
sute de mii de tineri din toate 

«, colțurile Uniunii Sovietice au
< ► pornit spre meleaguri puțin cu-
< * născute, la desțelenirea pămin-
«, turilor virgine. Intr-o grupă
< ► comsomolistă a raionului Lenin
<* din Moscova, care se îndrepta
* t spre Cazahstan, se aflau și ti-
<► nerii Valia
< Condrahin.
* Pe noii

I
i-a primit 
ravana de 
moscoviți nici nu sosise bine și 
în stepa Cazahstanului a iz
bucnit un viscol. Mașinile s-au 
oprit înainte de a ajunge la 
destinație. A fost necesar să 
se trimită de urgență tractoare 
în ajutorul lor.

★
Tinerii moscoviți s-au obiș

nuit repede cu noul loc. După 
sosirea lor puteai să urmărești 
cu ochii cum se înălțau în ste
pă una după alta clădirile de 
cărămidă : magazine, cantine, 
cluburi, locuințe și sedii pen
tru sovhoz.

începutul nu a fost ușor. La 
Moscova, Valia era secretara 
unui ministru adjunct, iar idei 
împreună cu Andrei făcea 
muncă de zidar.

— Vreau să devin construc
tor — a declarat ea cind se
cretarul sovhozului i-a propus 
să lucreze ca dactilografă. Sea
ra în odăița lor îngustă, cind

in Alti

PARIS 6 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Franței și-a încheiat călătoria 
în Algeria. El a vizitat orașele 
Bone și Oran și Mostaganem.

In cuvîntările rostite în aceste 
orașe De Gaulle a vorbit din nou 
despre egalitatea în drepturi a 
tuturor locuitorilor Algeriei și 
despre participarea lor la viitorul 
referendum în problema reformei 
constituției. Luînd cuvîntul la 
Bone De Gaulle și-a reafirmat in
tenția de a schimba orînduirea 
de stat a Franței. „Conducerea 
țării și a statului trebuie reînoi- 
tă“, a spus el.

Comentatorii ziarelor pariziene 
consideră că din declarațiile lui 
De Gaulle se poate trage conclu
zia că el are intenția ca după re
ferendumul în problema constitu-

Elementele fasciste își continuă activitatea 
în Algeria și Franța

PARIS 6. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Elementele 
fasciste își continuă activitatea în 
Algeria și în Franța, Dună cum 
relatează corespondenții de pre
să , obiectivul principal al ăcti- 
ității acestora este în momen

tul de față crearea unui comitet 
de salvare publică la Paris.

Léon Delbecque, unul din mem
brii de frunte ai' comitetului de 
salvare publică din Algeria, a 
rostit joi seara un discurs la pos
tul de radio Alger în care a de
clarat deschis că trebuie create 
comitete de salvare publică în

Amînarea sine die a

întreaga Franță care să se ra
lieze în jurul unui comitet națio
nal de salvare publică cu sediul 
la Paris.

Declarații similare au fost fă
cute joi seara de purtătorul de 
cuvînt al generalului Salan, colo
nelul Lacheroy și de purtătorul 
de cuvînt al comitetului de sal
vare publică

Scupnia și Andrei

locuitori, stepa nu 
însă prietenos. Ca- 
mașini cu tinerii

cu

își

fetele dormeau, ea își privea 
disperare mîinile bătătorite 
totuși în ziua următoare 
continua dirzi munca. Cu exac
titate, repeta mișcările lui An
drei.

In sovhoz nu era om care 
să nu admire perseverența lui

Valia a primit. Din ziua 
aceea, în fiecare dimineață, ea 
se scula cu o oră mai devreme. 
In timp ce alții dormeau, Va
lia înarmată cu instrumentele 
necesare lua temperatura, fă
cea măsurătorile. La ora 8 fix, 
împreună cu colegii, o găseai

îm-Jaquinot și Lejeune, sosiți 
preună cu acesta, pentru ca ei să 
nu poată apare împreună cu șeful 
guvernului în balconul unde și-a 
rostit cuvîntarea. Ziarul „Figaro" 
scrie că după ce De Gaulle a a- 
flat despre acest incident gene
ralul Massu (unul din conducă
torii „Comitetului salvării publi
ce“ din Alger) a cerut scuze mi
niștrilor.

care au acaparat Din declarațiile lui De Gaulle 
reiese că deocamdată el nu in
tenționează să numească un mi
nistru pentru problemele Algeriei 
(un ministru rezident în Alge
ria). După cum se știe, membrii 
„Comitetului salvării publice“ din 
Alger ar dori ca acest post să fie 
ocupat de Soustelle. De Gaulle 
a declarat că va conduce perso
nal treburile algeriene și că re
prezentantul său în Algeria va fi 
generalul Salan.

Vineri seara De.Gaulle a ple
cat cu avionul la Paris.

Sîmbătă dimineața va avea loc 
un consiliu de Cabinet în cadrul 
căruia primul ministru va infor
ma pe ceilalți membri ai guver
nului despre vizita sa în Alge
ria.

lone în Bulgaria, Romînia 
Ungaria.

J. Cyrankiewicz a arătat 
participanții la Consfătuirea 
la Moscova au avut un sch . 
de păreri asupra actualei situații 
internaționale, au căzut de acord 
asupra acțiunilor viitoare și a 
propunerilor al căror scop este 
lărgirea posibilităților concrete 
de destindere a încordării inter
naționale. Nu pierdem niciun 
prilej, a spus vorbitorul, care ar 
putea opri cursa înarmărilor, 
crea un sistem de securitate co
lectivă și întări securitatea state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia. Această năzuință de- 
curge din însăși esența politicii 
țărilor socialiste a'.e cărei prin
cipii și-au găsit expresia și în 
Tratatul de la Varșovia — alian
ță defensivă a statelor socialiste.

POLITICA POLONIEI POPU
LARE, a continuat vorbitorul, 
URMĂREȘTE ASIGURAREA 
PĂCII ȘI SECURITĂȚII. PO
LONIA POPULARA DUCE O 
POLITICĂ CONSECVENTA DE 
ÎNTĂRIRE A PRIETENIEI 
FRĂȚEȘTI Șl A COLABORĂRII 
CU UNIUNEA SOVIETICA ȘI 
CU TOATE ȚĂRILE SOCIA
LISTE.

Arătînd pericolul crescînd al 
înarmării militariștilor vest-ger- 
mani, al înzestrării armatei vest- 
germane cu arma atomică, pre
cum și pericolul stocării de arme 
atomice americane și al instalării 
bazelor americane pentru rachete 
pe teritoriul Germaniei occiden
tale, președintele Consiliului de 
Miniștri a subliniat că Polonia 
populară, în alianță cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări so-

ca 
de 

imb

cialisde, va continua să lupte îm
potriva acestui pericol. ALIANȚA 
ȘI PRIETENIA STATULUI NO
STRU CU UNIUNEA SOVIETI
CA, CARE S-AU CĂLIT IN FO
CUL LUPTEI ÎMPOTRIVA CO
TROPITORILOR HITLERIȘTI, 
a spus el, CONSTITUIE BAZA 
POLITICA ȘI IDEOLOGICA A 
POLITICII EXTERNE POLONE
ZE, GARANȚIA SECURITĂȚII 
ȘI PĂCII.

ÎNCERCĂRILE DE A DESBI- 
NA TARILE SOCIALISTE SINT 
ABSURDE. ABSURDE SINT ȘI 
SPECULAȚIILE IN CE PRI- 
VEȘTE SLĂBIREA LEGATURI
LOR CARE UNESC POLONIA 
CU UNIUNEA SOVIETICA ȘI 
CU ÎNTREGUL lagar socia
list.

Referindu-se Ia vizitele dele
gației de partid și guvernamen
tale a R. P. Polone în țările fră
țești Bulgaria, Ungaria și Romî- 
nia, la primirea călduroasă și ex
trem de cordială . făcută delega
ției poloneze în cele trei țări ra
portorul a spus:

Am constatat cu satisfacție că 
prietenia dintre Bulgaria, Unga
ria, Romînia și Polonia este 
scumpă acestor țări, că relațiile 
noastre, bazate pe principiile le
niniste ale egalității, frăției și a- 
jutorului reciproc, se dezvoltă fa
vorabil, că ele aduc și vor aduce 
și pe 
valori 
rale.

După
declarației lui J. Cyrankiewicz, 
Seimul a aprobat politica externă 
a guvernului de consolidare a 
păcii și de întărire a unității și 
prieteniei dintre țările socialiste.

viitor popoarelor noastre 
politice, materiale și mo-

dezbaterile pe marginea

Lucrările Congresului al Vll-lea 
al P. C. Bulgar

S 6 (Corespondentul A- 
transmite: Comitetul de 

al partidului socialist 
a adoptat joi seara o Tezoiuție in 
care anunță amînarea sine die a 
congresului anual al partidului 
socialist, care urma să aibă loc 
la 19 iunie a.c.

stului Alexei Subin. Suprafața 
cultivabilă s-a întins pe un te
ritoriu de 6.000 hectare. S-uu 
recoltat 167 de mii chintale 
grîu de calitatea cea mai bună. 
In localitate s-au construit pa
tru străzi cu clădiri frumoase.

Dar intr-un an s-au petrecut 
și alte evenimente pe care Ale
xei a uitat să le menționeze în 
jurnalul său. Au apărut fami
lii noi. Prima nuntă a fost cea 
a Valiei cu Andrei.

★
Am avut de curînd din nou

TINERII LOCUITORI 
AI STEPEI

chiar o compàti-

Valia fu chemată 
directorului. Aici

Valia, unii 
meau.

Intr-o zi 
la cabinetul 
un tovarăș necunoscut, stringili-
du-i mina i-a zis :

— Sovhozul are nevoie de 
un meteorolog. Am holărît ca 
dumneata să-ți iei această sar
cină.

— Și ce am de făcut ?
— Să iei temperatura apei 

din lac, temperatura pămîntu- 
lui, să ții un jurnal.

de

CAZAHSTANULUI
IRINA MUHINA

șantierul de construcții.Pe .
Cind de la raion i s-a trimis 
primul salariu pentru postul 
de meteorolog, Valia putiînd 
banii în plic, i-a trimis înapoi. 
Considera obligațiile de meteo
rolog

In
nit o

ca sarcină obștească, 
scurt timp Valia a deve- 
zidăriță excelentă.

■k
pămîntul îndepărtat aPe

trecut un an. Ce a dat acest 
an tinărului sovhoz ? Să răs
foim o clipă jurnalul tractori-

prilejul să vizitez sovhozul 
„Lenin“ și am fost uimită cit 
de repede s-a schimbat aspec
tul orășelului. In locul celor 
patru străzi am găsit opt, ca
sele au crescut cu un etaj. 
Peste lot există canalizare și în 
fiecare 
lă. In 
copaci 
cuințe,
au sădit o livadă de pomi fruc
tiferi.

La club m-am întllnit cu ve-

clădire încălzire centra- 
jurul caselor sînt flori, 
tineri, iar dincolo de lo- 

gospodarii orășelului

' " T din Algeria, Neu- 
wirth. Acesta din urmă a declarat 
că comitetul de salvare publică 
este hotărît să-și ducă activita
tea pînă la capăt și „nimem nu 
va putea îndrăzni să-i ceară să 
se retragă“.

Congresului S. F. I. O.
In cercurile politice franceze 

se subliniază că această hotărîre 
oglindește îngrijorarea liderilor 
S.F.I.O. în legătură cu profunda 
sciziune ce există în prezent în 
sînul partidului în legătură cu 
poziția față de De Gaulle.

chii mei prieteni. Conducătorul < 
casei de cultură m-a informat < 
despre ultimele noutăți. Tere- * 
nul cultivat al gospodăriei a < 
crescut de trei ori, ceea ce în- < 
seamnă 18 mii de hectare. „Nu j 
e glumă — îmi spunea priete- J 
nul — să cultivi pămînturi vir- < 
gine, unde metodele de muncă 
sint complect deosebite de <' 
obișnuitele reguli agrotehni- 4, 
ce .- arături adinei, fără cor- 5 
mană. Astăzi avem un pămint <’ 
fertil de pe care obținem o re- X 
coltă de primă calitate. Sovho- > 
zul crește în prezent și porci, oi « 
și vite cornute. In curînd vom > 
trece la îngrijirea lacurilor. Pe < 
teritoriul nostru sînt peste zece 
lacuri. Vom crește păsări ac- > 
vatice și vom alcătui brigăzi < 
pentru pescuit, într-un cuvînt, K 
vom crește".

„Vom crește" — acest cuvînt « 
Hleborov l-a pronunțat nu nu- S 
mai cu mîndrie, ci și cu auto- 
ritate. 4,

Deodată orchestra a începui S 
să cînte. Spontan m-am întors, < 
și ca toată lumea am privit spre 
ușă. Intra o tînără pereche. S 
Bărbatul conducea femeia cu «* 
multă atenție. Nu era greu de \ 
ghicit că ea va fi în curînd » 
mamă. Erau soții Condrahin. < 
La felicitările mele Andrei > 
mi-a răspuns :

— Va fi băiat... și bine în- 
țeles băștinaș. <k

Iiitru’iirei Consiliului 
de Securitate pentru 
a discuti plințerea 

Libanului

SOFIA 6 (Agerpres). — In șe
dința din dimineața zilei de 6 iu
nie a Congresului al Vll-lea al 
Partidului Comunist Bulgar, Țo- 
la Dragoiceva, membră în C.C. 
al P.C. Bulgar, a prezentat ra
portul Comisiei de validare.

După raportul Comisiei de va
lidare au început discuțiile pe 
marginea raportului prezentat de 
Anton lugov, președintele Consi
liului de Miniștri, asupra directi
velor Congresului al Vll-lea cu 
privire la cel de-al treilea plan

cincinal de dezvoltare a Republi
cii Populare Bulgaria.

In ședința de seară a Congre
sului Partidului Comunist Bulgar 
s-au încheiat dezbaterile pe mar
ginea raportului lui Anton lugov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, asupra directivelor Con
gresului al Vll-lea al P.C. Bul
gar cu privire la dezvoltarea eco
nomiei naționale a Republicii pe 
anii 1958—1962. Toți acei care 
au luat cuvîntul au aprobat în 
unanimitate raportul.

Vizita lui N. S. Hrușciov 
la G. Damianov
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NEW YORK 6 (Agerpres). — 
In după amiaza zilei de 6 iunie 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit pentru a discuta 
plîngerea Libanului privind așa- 
zisa imixtiune a Republicii Arabe 
Unite în treburile sale interhe. 
Aducerea în fața Consiliu
lui de Securitate urmărește să 
pregătească terenul în vederea 

►unei intervenții a puterilor occi- 
► dentale în Liban sub egida Or- 
►ganizației Națiunilor Unite.

SOFIA 6 (Agerpres). — La 6 
iunie tov. IV. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și prim-secretar al C.C. 
al P.C.US., însoțit de tov. Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C, Bulgar, de tov. Dimitr Ga- 
nev, membru în Biroul Politic și 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar și 
de I. K. Prihodov, ambasadorul 
U.R.S'S. în R.P. Bulgaria, au fă
cut o vizită tovarășului Gheorghi 
Damianov, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria.

Tovarășul N. S. Hrușciov a în
mânat lui Gheprghi Damianov or
dinul „Lenin" cu care a fost dis
tins de Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.SS. cu prilejul celei 
de-a 65-a aniversări a zilei sale 
de naștere și pentru activitate în
delungată și neobosită consacrată 
întăririi prieteniei între popoare
le bulgar și sovietic. Intre N. S. 
Hrușciov și G. Damianov a avut 
loc o convorbire cordială și prie
tenească.

In Germania occidentală cresc în ultimul timp, prețurile la articolele e’imentare de bază, la 
pîine, cartofi, lapte, zahăr, precum și la cărbuni, săpun și alte articole de larg consum. Femeile 
care știu cel mai bine ce înseamnă stumpirea alimentelor organizează manifestații în centrele 
vest-germane cerînd sporirea corespunzătoare a salariilor.

In clișeu: o demonstrație a femeilor din R.F. Germană cerînd sporirea salariilor.
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