
s-

Proletari din toate țârils, unifi-vâ I

cintelaineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

ÎN NUMĂRUL DE AZI :
— Ins- NICOLAE IONETE: Organizarea 

cursurilor de minim tehnic la uzina „Tehno- 
frig“ din Cluj (pag. 2-a).

— CONSTANTIN BUCUR : Florile tinereții 
(pag. 2-a).

— SZEREDOY ALEXANDRU: în întîmpi- 
narea Festivalului (pag. 2-a).

Jurnal artistic. — „Cei cinci din strada 
Barska“ (pag. 2-a).

Cea mai fierbinte năzu'ntă a popoarelor este 
năzuința spre pace (pag. 3-a).

Călătoria delegației guvernamentale f
U-R-S.S. în R. D. Germană (pag. 3-a).

— Pe toate meridianele — Festivalul.
— PAOLO PESCETTI: Gata pentru Var

șovia.
— NICOLAI CAZACOV: Tinerii bulgari 

înaintea marii sărbători.
— Comitetul Internațional ne comunică:
— LUIS ASCARATE: Studenții lumii în în- 

tîmpinarea Festivalului (pag. 4-a).

f Anul XI Seria Il-a Nr. 1941 4 PAGINI — 20 BANI Miercuri 27 iulie 1955

Pentru bunăstarea 
poporului muncitor 
IN ULTIMII ANI, a devenit o tradiție pentru oamenii mun

cii din patria noastră ca la perioade egale de timp să facă 
bilanțul muncii lor pline de avînt. Asemenea unui bun 

'gospodar, întreprinderile economiei naționale și-.au făcut în 
aceste zile bilanțul realizărilor și lipsurilor manifestate în 
munca de zi cu zi pe cel de al doilea trimestru al anului 1955.

In comunicatul Direcțiunii Centrale de Statistică de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R.P.R. cu privire la îndeplinirea pla
nului de stat pe trimestrul II 1955, publicat în ziarele de dumi
nică, se vede munca rodnică a clasei muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii, care sub conducerea partidului nostru, merg 
idin victorie în victorie. Adăugindu-se la șirul succeselor ante
rioare obținute de economia națională în anii puterii populare, 
realizările pe cel de al doilea trimestru al anului 1955 vin 
Bă întărească puterea economică a țării noastre, să contribuie 
la creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc. Pe cel de 
iai doilea trimestru 1955, planul producției globale a fost înde
plinit pe întreaga industrie socialistă în proporție de 109 la 
sută. Cifrele care oglindesc rezultatele obținute de industria 
noastră grea șiret dovezi grăitoare ale politicii juste a partidu
lui în domeniul dezvoltării industriei grele, temelia temeliilor 
economiei naționale. Un lucru de preț este faptul că, pe 
trimestrul II 1955, planul producției globale a fost îndeplinit 
și depășit de toate ministerele, cu excepția Ministerului 
Industriei Lemnului, Hîrtiei și Celulozei. Valoarea producției 
globale industriale pe trimestrul II 1955 a crescut cu 11,9 la 
sută față de aceeași perioadă a anului 1954. Lărgirea sorti
mentelor a fost și în această perioadă una din principalele pre
ocupări ale întreprinderilor noastre industriale. In trimestrul 
II s-au produs noi tipuri de mașini și utilaje: tractoare 
K.D.P.-35 pe șenile, turbine de foraj de 10 țoii, s-a fabricat 
de asemenea un nou tip de aparat de radio-recepție, aparate 
electro-medicale, aparate electro-casnice și altele.

îmbunătățirea continuă a procesului de producție a consti
tuit o preocupare de seamă pentru cei ce muncesc în indus
trie. In semestrul I 1955, au fost introduse peste 12.500 pro
puneri de raționalizări, perfecționări tehnice și inovații care 
aduc statului importante economii anuale.

Ca urmare a creșterii productivității muncii, a reducerii 
Consumului de materii prime, materiale și combustibil, prețul 
de cost în industrie a fost redus pe primele 5 luni ale anului 
1955 cu 0,9 ia sută față de prețul mediu din 1954.

Comunicatul Direcțiunii Centrale de Statistică oglindește de 
asemenea succesele obținute de către oamenii muncii din agri
cultură. Suprafața cultivată pentru recolta anului 1955 depă
șește cu 160 mii hectare suprafața cultivată pentru recolta 
anului 1954. Pe baza întăririi continue a alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare, în trimestrul II 1955, 
agricultura a fost înzestrată cu încă 1625 tractoare (conven
ționale de 15 C.P.), 521 pluguri pentru tractor, 429 semănă
tori, 287 batoze, precum și cu multe alte mașini agricole.

Datorită străduinții pline de avînt a oamenilor muncii, cir
culația mărfurilor în semestrul I 1955 a continuat să crească. 
Cu 34 la sută mai multă carne, cu 78 la sută mai multe brîn- 
zeturi, cu 23 la sută mai-muit zahăr, cu 21 la sută mai multă 
încălțăminte, de peste două ori mai multă mobilă, medicamente 
cu 13 la sută și alte mărfuri alimentare și industriale au fost 
date în cantități sporite spre consum celor ce muncesc, în 
cursul semestrului I 1955 față de aceeași perioadă a anu
lui 1954.

Tineretul muncitor al patriei noastre și-a dat aportul la obți
nerea acestui însemnat succes. In dorința de a întâmpina cel de 
al V-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților și ziua 
de 23 August cu noi succese în muncă, tineretul muncitor s-a 
avfntat cu și mai multă hotărîre în întrecerea socialistă. Acțiu
nii patriotice de a da cit mai multe acumulări socialiste peste 
plan, tineretul muncitor i-a răspuns cu mult elan. Auto
camioanele SR.-101 al căror preț de cost a fost egalat prin 
economiile realizate de tinerii de la uzinele „Steagul Roșa“ 
în urma alăturării la acțiunea de reducere a consumului de 
metal la fiecare fabricat sînt gata să ia drumul uzinelor, gos
podăriilor agricole colective, gospodăriilor agricole de stat, 
șantierelor. Cele două garnituri de foraj al căror preț de cost 
tinerii de la uzinele „1 Mai“-Ploești s-au angajat să-l acopere 
prin economii de metal sînt aproape terminate. Ultimul din 
cele trei trenuri cu metal peste plan pe care s-au angajat să 
le dea patriei tinerii siderurgiști din Hunedoara, va porni din 
gară peste cîteva zile. La îndeplinirea planului de stat pe cei 
de a! doilea trimestru, un ajutor de seamă l-a adus tineretul 
prin acțiunea de strìngere a fierului vechi. Planul de transport 
al fierului vechi a fost îndeplinit.

Comunicatul Direcțiunii Centrale de Statistică de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R.P.R. secate însă în evidență și fap
tul că unele ministere nu și-au îndeplinit întocmai sarcinile 
prevăzute. Ministerul Industriei Cărbunelui — de pildă — în 
acest trimestru nu și-a îndeplinit sarcinile de plan la cărbu
nele brun extras, iar Ministerul Industriei Metalurgice și Con
strucțiilor de Mașini la unele sortimente de laminate.

Rezultatele îndeplinirii planului de stat pe trimestrul II 1955 
trebuie să constituie pentru tineretul muncitor din țara noas
tră, ca și pentru toți oamenii muncii, un nou prilej de inten
sificare a întrecerii socialiste.

In același timp, comitetele organizațiilor de bază U.T.M. 
de la sate au datoria de a antrena tineretul la încheierea cu 
succes a muncii de strìngere a recoltei și de îndeplinire a pla
nului de colectări, de a-1 antrena în pregătirea cu succes a 
campaniei agricole de toamnă.

Comitetele organizațiilor de bază U.T.M. în colaborare cu 
■ organele sindicale au datoria de a îndruma tineretul ca e’ 

să folosească mult mai rațional agregatele cu care este 
dotată industria noastră socialistă, să lupte permanent pentru 
creșterea producției și productivității muncii, împotriva risipe' 
de orice natură. Un aport deosebit în această direcție smt 
menite să-l dea formele de muncă specifice tineretului. Bri
găzile și posturile utemiste de control sînt forme de muncă 
care îl fac pe tînăr să muncească mai bine azi decît ieri, mai 
bine mîine decît azi, să obțină zi de zi, noi succese în producție.

Antrenarea tineretului în întrecerea socialistă între om și 
om. echipă și echipă, pe baze reale, va face posibilă îndepli
nirea angajamentelor pe care tineretul muncitor și le-a luat 
în cinstea Festivalului de la Varșovia și a zilei de 23 August.

In cinstea Zilei minerului
In primul semestru al acestui an, minerii de la Comănești 

au îndeplinit planul de extragere a cărbunelui în proporție 
de 100,74 la sută. In fruntea întrecerii s-au situat minerii de 
la exploatarea Leorda, care și-au îndeplinit planul semestrial 
in proporție de 106 la sută.

Acum, ei se întrec în cinstea Zilei minerului obținînd reali
zări de seamă. De la 1 la 20 iulie, la mina Galion au fost date 
peste plan însemnate cantități de cărbune, iar la Leorda planul 
a fost depășit cu 2 la sută. In acest timp grupa de mineri 
condusă de Nicolae Buzaru de la mina Galion a extras peste 
plan 40 tone de cărbune, iar cea condusă de Ion Buzaru a 
extras în plus 35 de tone.

Să grăbim secerișul și treerișul!

Primul combiner din regiunea Bîrlad care a Intrat cu mașina în lan a fost 
utemlstul Eugen Artenie de la S.M.T. Zorlenl. El a început la 4 Iulie recoltatul 
orzului la gospodăria colectivă „Dezrobirea“ din satul Mitoc, raionul Bîrlad.

Prima zl de muncă a fost și primul succes care l-a făcut cunoscut pe utemls
tul Artenie în întreaga regiune. în această zi el a recoltat orzul de pe 2,78 ha. 
In magazia colectivei au Intrat 12.633 kg. orz, ceea ce înseamnă 4544 kg. orz la 
hectar. Contlnuînd munca cu aceeași atenție, el a terminat la 7 Iulie cele 12 ha. 
de orz ale gospodăriei de pe care s-au obținut 48.200 kg. orz adică peste 4.000 
kg. la hectar. Acum utemistul Artenie Eugen recoltează grîul colectiviștilor 
din Sîrbi.

In fotografia noastră : utemistul Artenie Eugen la volanul combinei.

Foto: D. PAVALAȘCU

Pilda fruntașilor să fie urmată
CONSTANȚA. — (De la 

corespondentul nostru).
Tractoristul Paraschiv 

Constantin de la S. M. T. 
Mihai Viteazu, regiunea 
Constanța, e cunoscut ca 
unul din cei mai harnici 
mecanizatori din stațiune. 
In campania de primăvară 
el a fost fruntaș nu numai 
pe stațiune, ci și pe raion. 
Acum cînd ne aflăm în 
marea bătălie a recoltării, 
tractorul duduie z, și noap
te pe ogoarele colectiviști
lor din comuna Istria. Fo
losind tractorul ziua la ba
toză, pentru treieratul ra- 
piței și noaptea ța dezmi- 
riștit, împreună cu schim
bul său, el a reușit ca în 8 
zile să treiere 40 hectare 
de rapiță, terminînd în a- 
celași timp și dezmiriștitul 
suprafeței de pe care s-a 
recoltat rapița...

In scurtul timp de cînd 
a ieșit în campanie, ute
mistul Paraschiv a și reali
zat deja mai bine de jumă
tate din planul de lucrări 
ce i se cuvin în campania 
de vară. Dar succesele lui 
nu sînt izolate. întreaga 
brigadă din care face parte 
luptă pentru realizare-, a 
1 000 hantri de flecare trac, 
tor.

Alături de aceste succese 
se adaugă rezultatele celor

lalte 16 brigăzi ale stați
unii. care se află angajate 
în bătălia recoltării.

Munca plină de avînt a 
majorității tractoriștilor a 
situat pînă acum S. M. T. 
Mihai Viteazu pe locul III 
în campania de recoltare 
(din cele 30 S.M.T. ale re
giunii Constanța). Anul tre
cut acest S.M.T. se afla, cu 
„renume", printre stațiu
nile codașe. Organizînd mai 
bine munca în această 
campanie, S.M.T.-ul Mihai 
Viteazu și-a îndeplinit pla
nul pe campanie pînă de 
curînd în proporție de 18,26 
ja sută. Mult mai bine decît 
S.M.T.-ul Mihai Viteazu se 
prezintă S.M.T. Topraisar. 
Acest S. M. T. a realizat 
24,79 la sută din planul pe 
campanie, situîndu-se. pri
mul pe regiune. Și S.M.T. 
Chirnogeni a înregistrat 
rezultate mulțumitoare, si- 
tîndu-se imediat, în ce pri
vește realizările, după 
S.M.T- Topraisar. Volumul 
lucrărilor executate de el 
se ridică la 3013 hantri.

Totalizînd realizările ob
ținute de S.M.T.-urile din 
regiune, rezultă un volum 
de lucrări egal cu 37.400 
hantri. Desigur că aceste 
rezultate puteau fi dubla
te dacă în toate S.M.T.- 
urile munca s-ar fi desfă

șurat normal. Din păcate 
in regiunea Constanța 
sînt S.M.T-urț unde lu
crările agricole se des- 
desfășoară destul de încet. 
Viteza zilnică nerealizîn- 
du-se, S.M.T. Făcăeni, de 
pildă, care-și căpătase o 
faimă printre stațiunile 
jruntașe pe regiune în 
campania de primăvară, de 
astădată se află în rîndul 
celor codașe, avînd de-abia 
4,43 la sută din plan reali
zat. In asemenea situație se 
află și S.M.T.-urile Casim- 
cea, care are 3,86 la sută 
din plan și Hîrșova, cu 
4,33 la sută etc.

Slabele rezultate de pînă 
acum din aceste S.M.T.-uri 
își găsesc explicația în 
proasta organizare a mun
cii și, mai ales, în faptul 
că reparațiile și revizuirile 
la mașini și tractoare au 
fost făcute de mântuială. 
Toate acestea au făcut ca 
S. M. T.-urile respective să 
nu-și poată îndeplini obli
gațiile ce și le-au asumat 
față de gospodăriile colec
tive și întovărășirile agri
cole în această campanie. 
Problema accelerării ritmu
lui de lucru se impune cu 
toată seriozitatea în S.M.T.- 
urile rămase în urmă cît și 
în cele cu realizări așa-zise 
mulțumitoare.

Dragoste de meserie
...Era în primăvara acestui an. Gheor- 

ghe Baiaci lucra la S.M.T. Făurei, regiu- 
rea Galați, ca șef de brigadă. într-o zi 
conducerea stațiunii l-a anunțat că-i ne
voie să plece la o școală de combineri. A 
primit cu bucurie...

N-a fost ușor. Cu multă dragoste se 
apleca utemistui Baiaci pe filele cărților, 
în orele libere deseori îl găseai studiind, 
iar seara, cînd mai toate becurile se stin
geau, ei tot nu se îndura să se despartă 
de cărțile care-1 învățau cum să devină 
Un bun combiner.

Zilele examenului l-au răsplătit sîrgu- 
ința. Baiaci se afla printre elevii care au 
luat examenul cu „foarte bine“. Jnțors în 
stațiune, i-a fost repartizată o auto-com- 
bină. De îndată a și trecut la verificarea 
ei. Voia ca odată cu începerea muncii la 
cîmp, să nu se mai oprească de loc. Ast
fel sporul va fi mai mare

Calendarul arăta ziua de 14 iulie. Ba
iaci făcea ultima probă la combină, cînd 
pe poarta stațiunii intră tovarășul D. Săn- 
dulescu de Ia gospodăria agricolă colec
tivă din Surdila Greci. Se înțelesese în
dată cu directorul S.M.T. și...

De atunci, combinerui Gheorghe Baiaci 
ajută cu sîrg colectiviștilor din Surdila 
Greci să strîngă grînele.

Datoria combinerului este să recolteze 
într-o oră 1,80 hectare. Orienbîndu-se ca 
la fiecare tură să se umple buncherul 
combinei cu boabe pentru ca la descăr
care să nu facă timpi morti, Baiaci » 
reușit într-o oră să recolteze 1,90 hectare. 
Iar producția — aproape 3500 kg. boab<* 
aurii la hectar. Bogată recoltă !

în liniștea serii, Baiaci este ultimul ce 
se întoarce din cîmp. Așa-i el: începe lu
crul primul și-l părăsește cel din urmă. 
Nu poate altfel. Așa-i cînd iubești meseria 
pe care ai îndrăgit-o.

CoresDondent 
M. ANGHEL 

----- <>-----

Cale liberà cerealelor
IAȘI (de la corespondentul nostru).
Zilele acestea ®m vizitat printre alte 

unități ale Căilor Ferate și direcția re
gională C.F.R.-Iași. Am discutat cu tinerii 
despre condițiile in care se va face trans
portul de cereale și depozitarea lor.

— Sîntem pregătiți, au spus tovarășii 
de la serviciul vagoane al direcției gene
rale C.F.R. Sînt create cele mai bune 
condiții pentru transportarea cerealelor. 
Cerealele nu vor fi nevoite de loc să aș
tepte. Le punem ]a dispoziție aproape 1700 

• vagoane. Cu 200 mai mult decît s-a cerut. 
Atelierele C.F.R. Pașcani au transformat 
in vagoane de transportat cereale circa 
80 vagoane descoperite. Lucrătorii, tehni
cienii și inginerii de la ateTerele C.F.R. 
„Iile Pintilie“ din Iași se ocupă și ei de 
aceste prefaceri ia vagoane. Apoi, în stații, 
formăm depozite de vagoane pe care echi
pe speciale le pregătesc și atunci cînd vor 
fi cerute, ele vor fi repartizate pentru 
transportul cerealelor.

Cele 1700 vagoane reparate, etanșate șl 
reeîntărite sînt gata să fie puse în cir
culație.

Pregătiri intense se fac și la C.F.R. Iași.
— Noi, au spus și tovarășii de aici, 

nu mai aștep'iăm, am început treaba. Am 
primit deja primele sute de tone de ce
reale. Laboratorul, cîntarele au fost deja 
puse la punct, magaziile curățate și desin- 
fectate. Oamenii au fost deja instruiți. 
Pentru lărgirea spațiului am amenajat 
magazii noi.

Drum bun, 
soli ai tineretului din R.P.R.!

Un tren părăsește astăzi Bucureștiu-1. Hris-tu Tănase, pescar 
pe Marea Neagră, Buhai Ion de la minele din Baia Mare. 
Ana Simo de la G.A.S. „1 Mai“ din Tg. Mureș și mulți alții 
pleacă acum la Varșovia. Cîteva sute de tineri din oîmpiile și 
munții Republicii noastre populare călătoresc spre orașul cara 
va fi pentru două săiptămîni Capitala tineretului lumii.

Pileacă spre Varșovia trimișii tinerei generații din minuna-»,\ 
ta noastră țară. Pleacă trimișii celor ce din adîncul pămîntuluf 
scot la ziuă cărbunele, pîinea uzinelor ; trimișii tinerilor cui 
fețele bronzate de soare care strîng de pe cimpii aurul holdelor; £ 
trimișii bacilor și ai crescătorilor de vite din creierii munților1' 
noștri failnici.

Drum bun, soli ai Romînlei populare Ia marea tntîlnire ai ■ 
tineretului lumii ! Sînteți 800 de delegați, dintre cei mai vred-^’J 
nici tineri care aveți marea cinste de a fi trimișii milioanelor . 
de inimi tinere de la noi. De fapt voi nu sînteți numai 800. La’ i 
Varșovia pleacă milioane, tot ce e tînăr și freamătă de viață.- 
Cu inima și cu gîndul, este alături de voi întreaga noastră; 
generație tînără care v-a încredințat mandatul de a duce la» 
Festival mărețele sale năzuinți.

Să strîngeți puternic mina prietenilor francezi, sovietici,- 
italieni, africani, austriaci, a gazdelor — tinerii polonezi — și 
a celor din alte țări, în numele nostru, al tuturor. Poate vă veți 
întîlni la Varșovia cu prieteni vechi, care au fost acum doi ani 
oaspeții noștri. Transmiteți și acestora salutul nostru 
frățesc. Povestiți-le despre însuflețirea cu care tineretul nostru 
a întîmpinat Festivalul ; despre brigada lui Mihai Ștefan de la' 
Petrila care a extras peste plan o cantitate de cărbune egală 
cu aceea necesară transportului delegației tineretului din 
R.P.R. pînă la Varșovia, despre miile de vagoane cu cărbune 
date peste plan și despre trenurile cu fier vechi strinse în 
ultimele săptămini, despre alte și alte numeroase fapte de 
muncă ce ilustrează dorința fierbinte de pace, de muncă paș
nică a tinerei noastre generații.

Vă cerem, dragi delegați, să duceți în inimile voastre această 
mare năzuință de a munci și trăi în pace, de a fi prieteni cu 
toți tinerii cinstiți de pe glob.

Spuneți tuturor celor care se vor stringe pe malurile Vistu- 
lei, să pună nădejde și încredere în noi, căci sintem gata ori- 
cìnti să apărăm umăr la umăr marea cauză a lumii, pacea. Să 
povestiți despre patria noastră nouă, despre harnicul nostru 
popor, stă-pîn deplin al vieții sale noi.

Vouă tineri cîntăreți, dansatori și artiști vă cerem să faceți 
cunoscut prietenilor noștri minunățiile artei și folclorului nos
tru. Vă dorim succes pe nenumăratele scene ale Varșoviei.

Vouă, tineri sportivi, vă cerem să luptați cu avînt în cadrul 
marilor întreceri sportive prietenești. Să faceți ca drapelul țării 
noastre să fie înălțat de tot mai multe ori pe stadioanele Var
șoviei. Noi, cei care vă vom urmări din țară, vă dorim succes 
în lupta pentru gloria sportivă a patriei.

Iar în ziua cînd într-o mare piață din Varșovia mii și mii 
de tineri și tinere se vor aduna să depună marele jurăm’nt al ’• 
Festivalului închinat prieteniei, fericirii și păcii tinerei gene
rații, vă cerem să jurați și voi ! Jurați fierbinte, în numele 
nostru, al milioanelor de tineri din patrie, că nimic nu vom 
precupeți în lupta cea mare pentru triumful vieți', tinereți’ și 
al păcii.

Drum bun, dragi delegați !
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Pe șantierele naționale ale tineretului

PLOAIE Șl SOARE
Miercuri dimineață prin aceste locuri a 

plouat, iar miercuri noaptea din nou cerul 
și-a desfăcut băierile.

Joi dimineață pămîntul era clisos, no
roiul trecea de carîmbii bocancilor, iar 
în sectorul Pod-Jiu săpăturile au fost opri
te. Necaz pentru brigadieri, care au vor
ba lor transmisă prin viu grai din anii 
cînd se construia conducta Agnita-Bo- 
torca și pînă în zilele noastre :

„N-am venit să ne odihnim, 
Am venit ca să muncim...“
Lucrul continua doar la marele 

unde Se turna betonul.
La club, l-am întâlnit pe Iosif Mihai.

pod,

Era și el necăjit că din cauza 
ploii nu se poate lucra pe șantier și se 
răzbuna mîncînd bătaie la șah. Avea însă 
marele dar de a suporta înfrîngerile în 
tăcere, spre deosebire de un tovarăș de-al 
lui, oacheș la chip, născut pe pămînturi 
arădene. Acesta a cîștigat la început cî
teva partide și a început să creadă cu 
toată tăria că nu are 
adversar în sector.

— Măi, îmi pun le
gătura ia ochi și tot 
vă bat, pe toți vă 
bat, m-auziți ?

L-au lăsat băieții 
să se creadă un timp 
campion, iar mai 
apoi i-au pus în fată 
un nou adversar. Si
gur de victorie, ară
deanul s-a grăbit să 
facă schimb de re
gine (se știe că la 
marile turnee de șah 
reginele sînt primele 
victime, dar a rămas 
surprins cînd adver
sarul l-a anunțat că-; 
mat. La a doua par
tidă „campionul“ era 
puțin nervos, așa în- 
cît înfrîngerea a fost 
justificată. Pentru

înfrîngerile suferite în următoarele trei 
partide n-a mai existat nici o justificare. 
„Campionul“ a încercat să pară indiferent 
un timp, dar pentru că batjocura celor
lalți începuse să-l ațîțe, a sfîrșit prin a 
se răzbuna pe piese. Atunci a intervenit 
grijuliu responsabilul clubului.

Intrăm din întâmplare într-un dormitor 
al brigadierilor. Băieții aveau 
Unii scriau acasă, alții citeau, 
citite cărți în acest sector sînt 
de Moscova" și „Bărbăție".

Brigadierii sînt băieți veseli 
reți.

în acele momente, obiectivul lor era 
Ancuța Ion, șef de echipă, pe care înce
puseră să-1 zgîndăre fără răutate : teh- 
nlcianule în sus, tehnicianule în jos, toate 
astea numai pentru că pasiunea lui An
cuța este să facă cubajul gropilor săpate. 
Ancuța nu s-a supărat. Pe el alte gînduri 
îl muncesc: dorul de nevastă. „Mai stau 
trei luni și pe urmă plec acasă" — spune.

ocupații. 
Cele mai 
„Departe

și vorbă-

Di la Cerna-Jiu se transmite:
J

Pe șantierul național al tineretului Cerna-Jiu construirea liniei ferate forestiere 
] se desfășoară înîr-un ritm viu. Sute de brigadieri, însuflețiți de hotărîrea patriotică 
J de a termina înainte de termen linia ferată, obțin însemnate rezultate în producție.

I’E LUNA IUNIE, PLANUL VALORIC PE ÎNTREG COMPLEXUL A FOST 
j DEPĂȘIT CU 30%, DINTRE SECTOARE SITUÎNDU-SE ÎN FRUNTE B1LTA-

Acest rezultat se datorește intensificării întrecerii socialiste între brigăzi în 
{cinstea Festivalului șl a zilei de 23 August. Astfel, în sectorul Tismana, brigada con- 
) dusă de Bonea Ilie a realizat o depășire a normei de 30%, iar brigada a Il-a, condusă 

de Stroe Gh. o depășire de 29%. In secto rul fruntaș Bîlta s-a evidențiat brigada 
{condusă de Cioroiu Vaslle, care a obținut o depășire de 48%.
) “ ’ ........................................ .........................
J 

i 
J 
I )

De puțină vreme pe șantierul național al tineretului Cerna-Jiu AU FOST 
ÎMPĂRȚITE PRIMELE INSIGNE DE BRIGADIER. Printre primii brigadieri care 
au primit insignele se numără cei care au împlinit trei luni pe șantier, evidențiindu-se 
totodată în muncă.

In sectorul Pod-Jiu, printre alții care au primit insigna sînt Iofcea Grigore șl 
Keler Zoltan. Acesta din urmă a fost prim u| brigadier sosit aici. Pentru el, acesta este 
al patrulea șantier, după Hunedoara, „23 August" și Bicaz. Fără îndoială că după 
terminarea lucrărilor, Keler va merge șl pe alte șantiere.

Au mal primit insigna brigadierii Bărbulescu Ștefan, Goleanu ion șl alții.

Se pare că „tehnicianul” nostru nici 
dorului nu-i dă voie să întreacă măsura.

Joi dimineață printre brigadieri au po
posit doi reporteri de la radio, cu mag
netofonul.

înregistrarea n-a fost însă de loc ușoa
ră. Grupul electrogen nu voia să porneas
că nici măcar atunci cînd în șopronul 
care-1 adăpostea a intrat în persoană in
ginerul Rădulescu Alexandru. Pînă ce 
grupul să scapere curent, inginerul a avut 
vreme să blagoslovească de rău pe niște 
nepricepuți proiectanți care-1 întocmiseră 
un plan absurd și costisitor pentru con
fecționarea plăcilor de beton de la căp
tușeala digului. ,,A trebuit să alcătuim 
altul — spunea el- Așa lucrăm acum și 
nu e rău“.

Pînă la urmă motorul a pornit, dar în. 
registrarea nu s-a făcut ; curentul nu 
era cel potrivit. S-au parcurs cîțiva kilo
metri pe jos, s-a găsit o sursă de curent 
alternativ și vocile brigadierilor s-au în

registrat pe bandă. 
Pe urmă, ea divertis- 

- -------- ----------- . ment tovarășii de la 
j radio au scos o ban- 
j dă de magnetofon șl 
( în felul acesta Mița 
( Păun ne-a zis un cîn- 
j tec popular, după 
( care a urmat o dis 
( cuție despre muzica 
1 de operetă- 
( Cînd am părăsit 
( sectorul, nori; se ri- 
j sipiseră și ieșise soa- 
( rele. Tinerii se înco- 
j lonau și se pregăteau 
f să se îndrepte spre 
( șantier.
I Așa-i aici, la Cer- 
{ na-Jiu. Dacă ziua de 
1 muncă nu poate în- 
1 cepe la 6 dimineața, 
j poate începe și la a- 
I ceeași oră în amurg. 
I ION MATEI
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A «CUI DC TRIUMF

Duminică 31 iulie, ora 9 dimineața, Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lîngă Consiliul de Miniștri și ziarul 
„Scînteia tineretului" organizează finala Campionatului R.P.R. 
auto-moto de viteză pe circuit închis pe traseul „Arcul da 
triumf".

Delegația tineretului bulgar 
în trecere prin țara noastrâ

Ieri dimineață, gara orașului Giurgiu, frumos pavoazată cu 
drapele lozinci i-a așteptat pe solii tineretului din țara soră 
și prietenă R. P. Bulgaria, în drum spre Varșovia.

Numeroși tineri din întreprinderile orașului, precum și pio
nieri, i-au primit pe oaspeți cu flori și brațele deschise.

Tovarășul Radu Constantin a urat în numele tineretului din> 
R.P.R. drum bun prin țara noastră solilor tineretului bulgar,, 
A răspuns din partea oaspeților, mulțumind pentru frumoasă 
primire, Venelin Koțev.

Cele două garnituri de tren în care călătoresc cei 800 di 
delegați bulgari au pornit prin țara noastră spre orașul de în> 
tîlnlre a tineretului lumii Varșovia.



IN INTIMPINAREA FESTIVALULUI Zi de sărbătoare
Entuziasmul cu care se pregătește gene

rația tînără a patriei noastre pentru ma
rea sărbătoare a tineretului lumii — al 
V-lea Festival Mondiali de la Varșovia — 
însuflețește și tineretul din regiunea noa
stră.

In uzine și pe ogoare, tineri; muncitori, 
și țărani muncitori își depășesc propriile 
lor angajamente luate în cinstea Festiva
lului. Delegații tineretului din regiunea 
noastră la cel de al V-lea Festival vor 
putea vorbi și despre frumoasele realizări 
obținute de tovarășii lor de muncă, de co
lectivele în care muncesc.

In cinstea celui de al V-lea Festival 
Mondial de la Varșovia, 48.000 de tineri 
din regiunea noastră sînt antrenați în în
trecerile socialiste. Numărul celor care 
depășesc planul crește pe zi ce trece. Așa, 
de exemplu, tovarășul Nițes'cu Toma de 
la „Steagul Roșu”-Orașui Stalin lucrează 
în contul lunii noiembrie 1959, tovarășul 
Folea Nicolae de la „Balanța“-Sibiu depă
șește zilnic norma cu 130% ; mulți tineri 
de la „Vasia Vasilescu‘‘ Mediaș, ,,11 Iu
nie“ Sighișoara și din alte fabrici și uzi
ne, depășindu-și sarcinile de plan, gră
besc îndeplinirea cincinalului.

Demne de remarcat sînt și rezultatele 
pe care le obțin brigăzile utemiste de pro
ducție. Brigada I. de la F.A.T. Codlea lu
crează în contul anului 1961, brigada de 
la secția sculărie „Steagul Roșu”, condusă 
de tovarășa Egit Iuliana, lucrează în 
contul anului 1957. In cinstea Festivalu
lui, au luat ființă 68 noi brigăzi de pro
ducție care obțin succese însemnate în 
îndeplinirea planulu; cincinal.

Acțiunea tineretului de la uzinele „Cle
ment Gottwald” din București în vederea 
reducerii consumului de metal la fiecare 
fabricat a găsit, un ecou larg și în regiu
nea noastră. Un număr de 10 brigăzi com-

Cinci tineri se întîlnesc într-o încăpere 
aflată în ruina unei case din Varșovia. 
De la fereastră^ acelei încăperi se vede 
fața desfigurată a orașului martir, dărâ
măturile pe care le-au lăsat în urma lor 
barbarii ocupanți fasciști. Cel care vizio
nează filmul „Cei cinci din strada Barska" 
își dă seama limpede că tabloul orașului 
mutilat apare și ca o imagine a suferin
țelor poporului polonez, ca o imagine a 
sufletului schingiuit al fiecăruia din cei 
cinci tineri eroi ai filmului. Căci războiul, 
acest flagel care a distrus viața a milioane 
de oameni, nu a adus mei puțin rău celor 
pe care i-a lăsat în viață sădind mai ales 
ura și disprețul față de om în sufletele 
fragede ale unor tineri lipsiți de 
o educație sănătoasă. Fasciștii, dușmanii 
poporului au făcut tot ce le-a stat în pu
tință pentru a perverti tineretul polonez, 
pentru a face din el o unealtă oarbă a 
planurilor lor criminale.

Tîrîți în mod inconștient lîn mrejele 
călăilor poporului, ce; cinci prieteni fură 
și comit acte de huliganism, ucid din im
prudență un alt tinăr și participă chiar la 
pregătirea unor acte de diversiune, pînă 
în clipa cînd înțeleg adevărul și cînd lo
vesc cu atît mai plini de ură în aceia care 
au speculat naivitatea vîrstei lor. Patria 
nu precupețește însă eforturi pentru a-i 
readuce pe drumul cinstei și al muncii, 
redînd pe acești tineri vieții avîntate care 
luminează străzile orașului renăscut din 
ruine.

Operei de asanare morală a acestor ți
neri, operei de educare a tineretului în 
spiritul marilor idealuri comuniste și pa
triotice îi este închinat filmul care poate 
fi socotit pe bună dreptate un „poem pe
dagogic cinematografic“ al noii Polonii.

Fiecare din cei cinci tineri arată altfel, 
fiecare are alt caracter, toți sînt însă le

CLUJ (de la corespondentul nostru).
Pentru folosirea în chip plăcut și in

teresant a timpului liber al studenților 
clujeni aflați în vacanță sau în practică 
în instituțiile și întreprinderile din oraș, 
de curând s-a deschis un club de vară 
pentru întreg centrul universitar. Clubul 
a fost înzestrat cu cele necesare de către 
institutele de învățămînt superior din 
Cluj. Pentru organizarea și desfășurarea

Diti activitatea organizațiilor 
U.T.M. din regiunea Stalin

plexe de economii care au luat ființă au 
și început să obțină realizări importante. 
Brigada condusă de inginerul Adam Ni
colae a obținut pînă în prezent economii 
egale cu prețul de cost a 12 autocamioane.

Conducerile administrative ale mai mul
tor întreprinderi au trimis comitetului 
regional scrisori de mulțumire pentru 
felul în care a mobilizat tineretul la strîn- 
gerea fierului vechi. Cifra de 1.878.980 
kg. fier vechi. exprimă cantitatea de fier 
vechi adunat de tinerii noștri, dar mai 
exprimă în același timp și dragostea cu 
care au răspuns tinerii la această impor
tantă acțiune de interes obștesc.

La sate, în agricultură, întîmpinarea 
Festivalului coincide cu strângerea recol
tei. Pregătirile pentru Festival au fost 
pentru Comitetul nostru regional un 
prilej de antrenare mai activă a ti
neretului la muncile agricole de vară. Și 
în regiunea noastră, tineri; din întreprin
deri, din școli, pionierii merg în timpul 
lor liber pentru a ajuta țărănimii munci
toare la recoltat și la întreținerea cultu
rilor. Pînă la 10 iulie, peste 3500 de ti
neri au mers la sate și au contribuit prin 
munca lor la strângerea la timp a recoltei.

Tovarășa Munteanu Garofina de la 
G.A.C. Hărman — aleasă de tineri ca 
delegată la Festival — va putea vorbi și 
despre realizările tinerilor noștr; de la 
sate, despre cei 320 de tineri care au con
tribuit la combaterea manei în vii, des
pre harnicii pionieri care nu lasă să se 
piardă nici un bob de grîu.

„Cei cinci din strada Barska“

gați de aceeași năzuință către o viață mai 
bună și mai frumoasă; în sufletul fiecă
ruia există îngropată, sub zgura păcate
lor cu care i-a molipsit războiul și ocupa
ția fascistă, un sâmbure de cinste și dem
nitate. Comunistul care a fost numit tu
tore al celor cinci își face o datorie de 
onoare: aceea de a da o nouă strălucire 
acestui siîmibure, purificând sufletele tine
rilor în procesul muncii constructive, cu 
ajutorul colectivului care-i înconjoară cu 
dragoste.

Clubul studenților
activității clubului a fost ales un comitet 
de club dintre studenți și asistenți.

încă din primele zile ale deschiderii 
clubului, cele 4 săli de șah și lectură, de 
audiții muzicale, de tenis de masă și în
căperea unde este organizat Colțul Festi
valului sînt ,des frecventate de studenți- 
romîni și maghiari din Cluj și din alte 
orașe ale țării: București, Timișoara, Iași, 
Tg. Mureș, aflați în practică la Cluj.

In -puținele zile care au trecut de la 

în întreaga regiune, dorința tineretului 
de a întîmpina Festivalul cu noi succese 
în muncă se îmbină armonios cu o bogată 
activitate culturală și sportivă. Echipele 
artistice de amatori au popularizat prin 
programele lor marea întîlnire a tinere
tului lumii. La stațiile de radioamplifi
care, în cadrul emisiunii „Festival’’, bri
găzile artistice de agitație popularizează 
rezultatele obținute de tineretul nostru 
în întîmpinarea Festivalului și fac cunos
cut felul în care s-au pregătit tineri; de 
peste hotare pentru marea sărbătoare a 
tineretului.

La Concursurile Sportive ale Tineretu
lui au participat pes'te 36.000 tineri și ti
nere. Cu mult entuziasm au fost primite 
în satele și orașele regiunii noastre șta
fetele raionale și cea internațională care 
va transmite la Varșovia și hotărîrea ti
neretului nostru de a apăra pacea, de a 
lupta pentru înflorirea patriei noastre 
dragi. în cadrul pregătirilor pentru Festi
val, tinerii din regiunea noastră au con
struit 28 terenuri sportive și au amenajat 
alte 58 de terenuri sportive.

S-ar mai putea vorbi despre multe rea
lizări ale tineretului, despre acțiunea de 
înfrumusețare a satelor și orașelor noa
stre, despre dragostea cu care a lucrat 
daruri pentru prietenii noștri din lumea 
întreagă.

Toate acțiunile tineretului din regiunea 
Stalin sînt însă expresia dragostei sale 
fierbinți de patrie, expresia hotărârii sale 
de a lupta pentru pace, pentru ca tine
rețea noastră să fie tot mai luminoasă.

SZEREDOY ALEXANDRU 
secretar al comitetului regional U. T. M. 

Stalin

Este meritul talentatului regizor Ale
xander Ford și al colectivului de actori 
de valoare care interpretează cu prospe
țime și spontaneitate rolul tinerilor prie
teni de a fi creat un film în care fiecare 
episod vorbește cu ajutorul unor imagini 
îndrăznețe despre victoria impetuoasă a 
noului asupra vechiului. La capătul unui 
drum greu, cei cinci prieteni vor cunoaște 
adevărata fericire a muncii pașnice, con
structive, puse în s.lujba unui înalt ideal 
omenesc : socialismul.

deschiderea clubului au avut loc deja în
treceri sportive între studenți ia șah, te
nis de masă și altele.

De asemenea au fost organizate emisi
uni muzicale, seri de dans, s-a vizionat în 
colectiv filmul „Neamul jurbintlor".

Pentru zilele următoare comitetul de 
club și-a propus ca studenții să viziteze 
expoziția de arte plastice din Cluj și să 
plece în excursie la Cheile Turzii.

1 Duminică de dimineață pe străzile < 
f Olteniței apăruseră grupuri de tineri ; 
î din satele și comunele raionului, venlțî, 
| să participe la festivalul tineretului.
f Imbrăcați în straie de sărbătoare, ; 
I flăcăii cu flori la pălării șl fetele cu ,
♦ flori în păr aveau intr-adevăr aspectul1
♦ unor tineri gătiți să sărbătorească o zi! 
î a tinereții.
♦ Locul unde avea să se desfășoare 
î festivalul era stadionul din oraș. Deși 
I este un stadion cît se poate de obișnuit,
♦ în această zi arăta altfel, mai frumos ca

I
de obicei. Aleea de plopi din spatele 
tribunelor, abundența de drapele și lo
zinci îi dădeau un aspecț sărbătoresc. 
Sute de tineri și tinere s-au pregătit cu 
mult înainte să petreacă împreună o 
seară închinată păcii și prieteniei cu 
tinerii de pe întreg globul pămîntesc.

Către seară cînd soarele nu ma; ajungea 
să lumineze decît vîrful plopilor înalți, 
pe stadion au început să vină tinerii, braț 
la braț, fete și băieți. Cînd reflectoarele 
s-au aprins luminînd scena, tribuna era 
plină. Echipele' artistice care aveau să 
susțină programul făceau ultimele pregă
tiri.-.

A răsunat imnul F.M.T.D. Spectatorii 
au urmărit cu interes programul, inter
pretat cu mult suflet de către tinerii din 
echipele căminului cultural orășenesc, 
Casa Pionierilor, căminul cultural din 
Luica și echipa artistică a Șantierului 
Naval. Aceste echipe s-au întrecut în a 
prezenta spectatorilor cîntece și jocuri 
dintre cele ma; frumoase.

„Cîntecul prieteniei“ în interpretarea 
corului de la căminul cultural orășenesc 
s-a bucurat de mult succes. Soliștii vocali 
și instrumentiști s-aiu întrecut apo; și ei 
în a prezenta cintecele și doinele cele mai 
frumoase din cîte știau ! Spectatorii au 
răsplătit cu aplauze vii, buchetul de 
cîntece ales cu grijă și prezentat de cei 
doi tiner; din Luica : Stoica M. Cristea și 
Mielu Ghirocescu. Primul la flaut și al 
doilea la cimpoi au fermecat a-uziul spec
tatorilor cu melodiile cînd săltărețe, cînd 
duioase ale sârbelor șj doinelor.

Foarte plăcut a fost și duetul „Zamfira“ 
interpretat de pionierele Rodica Bîrzale și 
Ana Criveteanu, care au cîntat cu multă 
gingășie.

Programul serii a continuat cu dans în 
aer liber- Tinerele colectiviste au dansat 
cu marinari; cei voinici și veseli, tracto
riștii au dansat valsul cu muncitoare 
din oraș, iar toți laolaltă au j-ucat hora 
tinereții, a dragostei de viață.

Cîntecele și râsetele au răsunat pînă târ
ziu.

V. NEDELCU

La strînsul 
fierului vechi

Utemiștii și pionierii din raionul Tg. Jiu 
intîmpină cel de al V-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de la Varșo
via, prin noi și frumoase realizări.

Astfel, de la data de 10 mai și pînă în 
prezent s-a colectat in cuprinsul raio
nului 19.450 leg. fier vechi.

Numai unitățile de pionieri de la Școala 
medie fete Tg. Jiu a adunat și depus 1® 
I. C. M. cantitatea de 1500 kg. fier vechi.

Elevii Școlii elementare de 7 ani din 
comuna Arcani, au colectat 1200 kg. fier 
vechi, cei de la Școala elementară nr. 1 
Tg. Jiu, în frunte cu Voicu Florin, L. 
Grăjdeanu și alții au adunat 500 kg. fier 
vechi, 300 becuri și borcane netfolosibile. 
Asemenea realizări au obținut și tinerii 
de la Școala pedagogică Tg. Jiu și de la 
școlile elementare din comunele Pcștișani. 
Brădiceni, Cornești, Roșia-Jiu; din satele 
Rogojelu, Drăguțești, Văduleni etc.

Corespondent
IOAN SBIRC1OG

IN EDITURA DE STAT PENTRU 
LITERATURA POLITICA

vor apare:

K. Marx— Capitalul voi. III, par
tea Il-a.

V. I. Lenin — Opere voi. XXVIII. 
Mao Țze-dun — Opere alese voi III. 
A. Gramsci — Scrisori din închi

sori.
-------------------- ----------------------------- ,

Organizarea cursurilor de minim tehnic 
la Uzina „ lehnofrig“ din Cluj

Ridicată în anii regimului de democra
ție populară, uzina „Tehnifițg'* clin Cluj 
își sporește necontenit capacitatea de pro
ducție și îmbunătățește calitatea agrega
telor construite.

O problemă importantă, fără de rezol
varea căreia este imposibilă reaTi zarea 
complexelor șgrcițjj de proijygjie, ca^e J-a 
stau în fața noastră, o constituie continua ®c 
ridicare a calificării muncitorilor Uzinei.

Peni ru a mânui cu sacces tehnica de” 
care dispunem se cere o pregătire Serioasă. ' 
Marea majoritate a cadrelor de muncitori întreprindere. Comitetul 
de la noi o constituie îțisă fineții lipsiți în tetia să sprijine în moft
bună .parte de o experiență' îndelungată 
în producție, de cunoștințele practice și 
teoretiee necesare. Din această cauză re
zultă o serie de lipsuri serioase: parcul
de strunguri nu este folosit cu randament 
maxim, mal sînt încă rebuturi, într-o se
rie de sectoare există gâtuiri.

Conducerea întreprinderii, în colabo
rare cu comitetul sindical, avînd sprijinul 
nemijlocit al organizației efe bază P.M/FL 
a luat o serie de măsuri menite să ducă 
la calificarea muncitorilor tineri., Astfel, 
la sfârșitul anului trecut a luat ființă un 
curs de minim tehnic condus de trei 
maiștri primi, pe specialități diferite, nu
mărând 70 de elevi. O serie de tiner; ca 
Foray Iosif, Racz Iuliu, Bitay Czabo, 
Nagy Arpad și alții -au urmat cu regulari
tate cursurile, însușindu-ș; cu seriozitate 
lecțiile predate. Acest lucru a făcut ca 
munca lor în producție să se îmbunătă
țească. De unde -înainte cu greu puteau 
realiza normele, astăzi e; obțin depășiri 
însemnate, iar calitatea lucrărilor execu
tate este net superioară. Totodată cîștigu- 
rile lor s-au îmbunătățit simțitor. Din 
păcate însă, datorită lipsei de control a 
conducerii întreprinderii, a comitetelor 
sindicale și U.T.M., frecvența a scăzut cu 
timpul, iar în luna martie cursurile și-au 
întrerupt activitatea.

Lipsa cursului de mini-m tehnic s-a fă
cut imediat simțită, mai ales că în între
prinderea noastră vin mereu noi ș; noi 
contingente de tineri.

Organizația U.T.M. e întreprinderii, a 
sezis-at organizația de partid și conducerea 
uzinei de situația creată. In cadrul unei 
adunări generale U.T.M. s-a pus în fața

Pe urmele materialelor publicate

„Locomotiva 50.346 a căzut în T. G.“
Mecanicii Vasele Hrișcu și Petru Oancea 

de la depoul Iași erau tare necăjiți. Loco
motiva 50346 ,,a căzut în T.G.” (termen 
de garanție). Și doar 43 de zile a funcțio
nat. Alte două locomotive au pățit același 
lucru.

Din ce cauză s-au defectat ? Cuzineții 1 
de la ei, porneau defectele. Se încălzeau 
peste limita normală, la unii apăruseră 
chiar „bătăi“.

Deci din neatenție la turnarea sau mon
tarea cuzineților, din cauza reparațiilor 
de calitate necorespunzătoare executate 
la Complexul C.F.R. Grivița Roșie, de 
aici tot necazul.

Despre aceasta se scria în articolul „Lo
comotiva 50346 a căzut în T. G." apărut 
nu de mult în ziarul nostru.

In răspunsul trimis ziarului nostru, ni 
se comunică acum măsurile luate pentru 
a îmbunătăți calitatea reparațiilor.

„Colectivul de conducere al atelierului 
a examinat cu fiecare șef de secție în 
parte deficiențele indicate de articol și 
a luat măsuri operative pentru înlătu
rarea lor.

Amintim doar pe cele mai importante:
— La turnătoria de bronz s-a luat mă

sura ea la fiecare șarjă să se facă ana
liza chimică a materialului, iar piesele 
respective să fie poanson-ate cu numărul 
de ordine al șarjei, pentru a putea iden
tifica și localiza orice deficiență ce 
s-ar ivi.

Tot -aici s-au pus la punct ultimele 
amănunte în legătură cu aplicarea meto
dei sovietice de turnare a cuzineților de

tinerilor problema ipluării cursurilor, cari 
a, lost r' —
teSPcslîK 
lui 'ingme 
în strìnsi 
revadă pi: 

i cu entuziasm.
. ,-izarea cursurilor de minim 

_ .rasat sarcini precise țovarășu- 
: Tofaai Francisc. El va trebui, 

colaborare cu direcțiunea, să 
inurîle de îtivățămînț și să pună 
toate amănuntele reorganizării 

ice^ui curs. în același'timp s-a stabilit 
data reînceperii lecțiilor 1b 1 auftust 1955.

Sarcini de seamă revin in «teastă di
recție ’coffiitetutUi Organizației U.T.M. din 

“ “ il U.T.M. are da-
_____ strins acest curs,

asigurând participarea tuturor celor în
scriși la lecții. Cu aceasta însă sarcinile nu 
pot fi considerate ca fiind Tezolvate. Este 
necesar ca în mod organizat să fie create
în îhtreprittdere asemenea condiții facît 
tinerii să poată frecventa cursul de mi
nim tehnic. Pentru aceasta este nevoie ca 
în ziua fixată pentru școală tinerii să nu 
fie încerca#;, cu nici un fel de alte sarcini 
pe 'flmic de U.T.M., sindicat sau' producție. 
Cadrele de producție și organizație trebuie 
să știe că în tiu a în care se țin cursurile, 
nu am drepții să arftiteneze pe tineri la 
mei uri fel de alte acțiuni. De toate aces
tea comitetul U.T.M. trebuie să se pre
ocupe cu -multă grijă și atenție.

La terminarea cursurilor partlcipant.it 
vor trebui să posede toate cunoștințele 
necesare pentru a putea căpăta categoria 
IV de salarizare, în ramurile de speciali
tate în care se țin cursurile: strungărie, 
lăcătușerie, montaj.

în sprijinul hotărârii adunări; generale, 
U.T.M. din întreprindere, organizația «e 
partid a luat o serie de măsuri. Astfel câte 
doi-trei tineri au fost repartizați >pe lingă 
un membru -de partid muncitor experi
mentat. Acesta îi va ajuta să-și însușească 
maj bine materiile predate și să-și ridice 
calificarea la locul de muncă. în același 
timp, membrii de partid din cadrul gru
pelor sindicale au datoria să controleze 
felul în care g-rupa îi ajută pe tineri să-și 
însușească meseria.

Noi sintem oonvinș; că măsurile luate 
vor duce la o ridicare serioasă a cal’ficării 
tineretului, factor activ în creșterea pro
ductivității muncii din uzina noastră.

Ing. NICOLAE IONETE 
membru în biroul crvaniz-’i-il 

de bază P.M R

bronz direct în cutia de grăsime, tumîn- 
du-se cîte o garnitură pentru fiecare tip 
de locomotivă pe care o reparăm.

Ca urmare a acestor turnări, începînd 
cu luna iulie metoda va f; introdusă pe 
scară industrială.

— La turnătoria de compoziție s-a ho
tărât să se măsoare duritatea materia
lului de antifricțiune înainte de turna
rea lui in cuzinet, nu numai după tur
nare — așa cum s-a procedat pînă în pre
zent — în scopul de a putea identifica 
materialele necorespunzătoare ce even
tual ar fi fost livrate de întreprinderea 
furnizoare.

Secția 4 mecanică va institui un minu
țios control al cuzineților după aspect, 
punînd in lucru doar acele piese care nu 
prezintă nici un defect sau urmă de po- 
rozltăți.

La secția 2 montaj s-a luat măsura ca 
determinarea paralelismului să se facă în 
condițiuni optime. In acest scop s-a 
creat o echipă specială compusă din 3 
tovarăși care au sarcina exclusivă de a 
verifica la fiecare lăsare a locomotivei pe 
osii ridicarea corectă a penelor de trac
țiune. a jocului lateral și longitudinal al 
cutiilor de grăsime în fălcile de osii pre
cum și măsura distanței între centrele 
osiilor.

Sintem convinși că aceste măsuri luate 
sub conducerea organizației de partid — 
spune în încheiere răspunsul — și ajuto
rul concret pe care ni-1 dă organizația de 
U.T.M. vor duce în scurt timp la îmbu
nătățirea muncii noastre 1“

S-a așezat el la masă, am luat loc și 
eu. Alături stătea soți® lui, lîngă mine, 
prietena mea. Mai schimbam cu tovară
șul Constantin cîte o vorbă din cînd în 
cînd. Se vede treaba însă că eram preocu
pați mai mult de persoanele de lîngă noi 
— el de soție și eu de prietenă. Așa e 
și firesc. Pe el îl văd toată ziua în fabrică, 
iar pe ea... Și-apoi... Cînd melodia pornea 
pe nesimțite ca un izvor lin, de cristal, în
cepeau să alunece ca valurile perechile 
de dansatori. între ei eram și noi. Cînd 
ne potriveam să fim alături, îl priveam 
așa, numai cu coada ochiului și zîm- 
beam. Nu fiindcă secretarul mai călca 
pe piciorul partenerei sale de dans, 
încurcînd tangoul cu valsul. Nu. De ce 
să rid de om ? doar nimeni nu s-a născut 
învățat. Și totuși eram tare bucuros. Pri
virea ochilor lui mari, de culoarea boabe
lor de cafea, parcă-mi spunea :

— Ei, vezi ! Nu-i mai bine așa, să ai 
o prietenă, să dansați împreună, să dis
cuți. Eu înțelegeam totul și fără cuvinte 
și de bucurie mă avîntam mai repede în 
dans.

Pantea se opri din povestit pentru cî- 
teva clipe. Cu mîna dreaptă își înălță 
cîteva din șuvițele ce-i căzură pe frunte 
din păru-i ondulat.

— Știi de ce ți-am povestit toate as
tea ?

Și, după cîteva clipe de tăcere, în timp 
ce scormoni cu gândul în amintirile sale, 
începu să povestească :

— E o poveste întreagă... Ere în pri
măvara lui 1954, cînd pe crengile golașe, 
amorțite ale copacilor, mugurii verzi sco
teau capul spre primele raze de soare ca
re-i mîngîiau cu blîndețe, cu căldură. Se

Scìntela tineretului”
Pag. 2-a 27 iulie 1955 

organizase de către comitetul U.T.M. o 
reuniune. Am mers și eu alături de mal 
mulți tineri de la noi, de la „Iosif Ran- 
gheț”. Negrită, un , utemist de la noi din 

' uzină, venise și el cu prietena sa. După 
ce orchestra a intonat marșul de sfîr- 
șit, am vrut să o conduc eu acasă pe prie
tena lui. N-o cunoșteam, dar îmi plăcea 
de ea. Negrită s-a supărat foc pe mine ; 
de aici a ieșit o ciorovăială... Fapta mea 
a ajuns la urechile secretarului organi
zație; de bază U.T.M. M-a chemat în 
sediu și a început discuția despre alte lu
cruri, mi se pare cerîndu-mj părerea des
pre un articol apărut în ziar în care se 
vorbea de uzina noastră. Eu, drept să-ți 
spun, parcă stăteam pe jăratic. Am pri
ceput eu unde vrea să ajungă. Iar cînd a 
început să-mi spună : „să zicem că te-ai 
plimba pe stradă cu o fată, pe malul Mu
reșului chiar, aț; discuta prietenește, ai 
merge la un film cu ea și cînd ai ieși din 
sala de spectacol cineva te-ar îmbrânci ca 
să conducă el fata acasă. Ce-ai zice ? 
Ți-ar place? Ei, dar ce-ți spun eu ție toate 
astea. Mi se pare că tu nici n-ai vre-o 
prietenă. Știi de ce ? Nu le respecți, nu 
vorbești Cu ele tovărășește. Eu plecasem 
capul în pămînt, privind aiurea, între cră
păturile unei scânduri din dușumea. Aș fi 
vrut în clipele acelea să se crape pămân
tul, să intru cît mai adânc în el. Cum 
să nu-mi fie rușine ? Cu cîteva zile îna
inte mă 'lăudase pentru realizările mele. 
Și acum ? Uite-te Pantea în oglindă și 
vezi ce-ți poate capul. Aș f; vrut să-mi 
recunosc vina, să-i spun că are dreptate, 
că n-o să se mai întâmple niciodată, dar 
rușinea apăsa cu greutate de plumb pe 
privirea înțepenită între crăpăturile du- 
șumelii. Tovarășul Constantin a înțeles că 
mă mustră cugetul și mi-e zis :

— Acum mergi și vezi-ți de treabă, mai 
gîndește-te la ce ți-am spus. Tu ești bă
iat bun, ce dracu...

Cînd m-arn ridicat de pe scaun, mi se 
părea că am picioare de ceară. înaintam 

spre ușă- In minte îmi veneau ultimele 
sale cuvinte : „ești băiat bun-..“ Din nou 
am simțit cum vigoarea pica strop cu 
strop, în sufletul meu. „Ești băiat bun”. 
Și pasul a început să-mi devină mai ho
tărât.

De-atuncî s-a trezit în mine dorința de 
a munci cu o încăpățânare fără seamăn, 
înflăcărarea mea după o vreme începuse 
să se topească. Ce folos că eu vream să 
strunjesc orice piesă iar maistrul îmi dă
dea numai ce vrea el, după vorbele sale 
lucrul mai de „mîna doua”. Cu toată ci
căleala mea, văzînd că maistrul o ține tot 
pe a lui, mi-am zis : ca să arăt tovarășu
lui secretar că eu, Pantea, sînt în stare 
de ceva, voi pleca din uzină ca educator 
la școala profesională unde terminasem 
ultima clasă. O să le „rup gura“, gîndeam 
eu. Sincer să fiu, nu știu ce aș f; putut 
face mai deosebit c® educator. Mă gîn 
deam doar cu bucurie la faptul că toți 
„pruncii”, adică cei mai mici ca mine 
din rândul cărora am plecat în uzină, mă 
vor asculta, vor face tot ce voi spune eu. 
Dar înainte de a face acest pas am venit 
să cer sfatul secretarului organizației de 
U.T.M. După ce i-am povestit de ce vreau 
să plec, a început să mg privească atent, 
cu doi ochi curioși, întrebători, care parcă 
voiau să-mi spună ; „măi, Pantea, lasă 
gândurile astea să le ducă apa Mureșului 
la vale“.

— Și te-ai gândit bine ? — îmi zise. 
Nu-ți ma; place meseria ? începuseși doar 
să lucrezi bine !

— Da, dar meșterul... Și i-am spus a- 
tunci toată tărășenia.

— Așa-i ? Și de ce ai tăcut pînă acum, 
ți-a fost limba ferecată ? Ia mai gîndeș
te-te frate și ascultă la mine, n-o să-ți 
pară rău că n-ai plecat.

Nu știu ce a vorbit la organizația de 
partid, cu maistrul, că n-am fost de față, 
dar chiar de a doua zi și la noi la roți din
țate am început să primim la strunjit piese 
după puterile noastre...

Știi dumneata ce frumoasă■; strungă- 
ria ? A avut dreptate cine a zi® că mese- 
ria-i brățară de aur. Dar mai frumoasă ca 
brățara asta, nuwcred să mai fie alta. 
Prinzi în universal bucata de oțel, dai 
drumul strungului de te ia amețeala 

se învârte și iese o 
altceva! Sînt apoi 

ele, ca în poveste,
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cît de repede 
piesă, bijuterie nu 
montate și din 
crește un strung nou-nouț, purtând marca 
uzinei noastre — „Iosif Rangheț”-Arad. 
Spunea un tovarăș într-o zi, venit îmi 
pare de la București, că ma; în fiecare fa
brică din țară întâlnești unul sau chiar 
mai multe strunguri fabricate de noi. Stau 
cîteodată și mă gîndesc. Pentru cîte 
aceste strunguri n-am strunjit și 
piese, că doar lucrez aici din 1953. Și 
cuprinde un sentiment de fericire.

Cuvintele Iu; Pantea, zîmbetul său 
galnic îmi aduceau în față pe Constantin 
Gheorghe, secretarul organizației de bază 
U.T.M. In minte începusem să caut ima
ginile din clipa în care l-am cunoscut.

...Pe scaune, în jurul mesei, stăteau 
oîțiva tineri — responsabili de brigăzi de 
tineret, membri din comitet, ingineri 
care discutau cu secretarul organizației 
de bază U.T.M. sarcinile pe care și le-a 
propus comitetul să le înfăptuiască 
întîmpinarea Festivalului 
neretului de la Varșovia, 
ușa sediului, se strecura 
un cîntec fără de sfîrșit, 
al strungurilor, frezelor, rabotezelor.

— Uzina noastră și-a îndeplinit cinci
nalul cu un an și trei luni mai de vreme. 
Acest lucru, cunoscut de noi toți, trebuie 
să ne fie în muncă un imbold fără sea
măn...

în 
Ti
de 
ca

Mondial al
De dincolo 
în surdină,
glasul metalic

Ascultam cuvintele tovarășului Con
stantin și parcă dintr-odată mașinile se 
găseau tot mai aproape, iuțeala lor creștea 
ca vigoarea unei simfonii măiestre: „vom 
face...’’ și se pomenea despre schimbul de 
experiență și cu alți strungari și frezori 
din oraș, despre un steag de brigadă frun
tașă, despre echipele de volei și canotaj... 
Parcă tot ce se discuta, ce se propunea 
enau contribuții neprețuite la îmbogățirea 
acestei opere mărețe pe care o înalță 

neîncetat și acești tineri în marele ansam
blu al uzinei, stăpâni pe mașinile cu mer
sul lor cadențat — „tot maj multe și mi
nunate strunguri românești „Iosif Ran- 
gheț“. Și el, Constantin Gheorghe, ca un 
dirijor al acestei „orchestre” ’ de tineri 
care daiu și ei patriei mașini unelte, îi în
drumă, îi înflăcărează, cu experiența 
vieții și muncii lui, cu căldura inimii lui, 
stând în mijlocul lor, ascultîndu-le fră
mântările, sfătuindu-i cum e mai bine să 
procedeze.

Pantea se oprise din povestit. Privirea 
lui iscoditoare »burase undeva, departe. 
După un timp reîncepu cu un ton grav, 
serios. Vorbea ca un om jignit în amorul 
propriu-

— Auzi ce om și Nicu, adică Cilaft Ni
colae, băiatul acela slăbuț de colo și mi-1 
arătă cu privirea ageră. Este priete
nul meu. într-o vreme își pierduse capul. 
Ce om ? E muncitor calificat și vrea să 
schimbe strungăria pe un biet post de ma
gazioner. E drept, e muncă mai ușoară, 
dar s-o lepezi pe cea de strungar e o pro
stie, cînd corpul ți-e sănătos, miinile vîn- 
joase și plus de asta mai ai și școală pro
fesională unde ani de-a rîndul ai învățat 
cum să stăpînești mașina. De hotărîrea lui 
mi-a zis mai întâi mie. Dar n-am putut 
eu să-l conving ca prieten. I-am vorbit 
și în calitate de secretar de organizație de 
secție U.T.M., că uitasem să-ți spun, ute
miștii din secția noastră m-au ales ca se
cretar. L-am luat cu „măi Nicule“, apoi 
cu „tovarășe Cilan”, el tot pe a lui o ți
nea. Atunci i-am zis : Dacă pleci, să nu 
mai spui nimănui că ai fost prieten cu 
mine.

N-am lăsat-o eu moartă. L-am așteptat 
a doua zi de dimineață pe tovarășul Con
stantin, că el vine odată cu schimbul I. 
11 recunoști repede dintr-o mie de oameni; 
e un tînăr înalt, cu părul negru cum e 
pana la corb, calcă cu pas ușor, sprinten 
și dă binețe tuturor cunoscuților pe care-i 
întâlnește. Vine de vreme, că-s multe de 
făcut și la noi : să organizezi munca, 
să îndrumi cu grijă oamenii și cîte 
multe altele. Și cine altul decît el 
în primul rând trebuie să știe ne
cazurile noastre și să ne ajute să le înlă
turăm ? Așa că l-am oprit și i-am povestit 
de-a fir a păr, tot baiul. Și-a notat în car
net ș{ mi-a zis că o să discute și el. Numai 
ce-1 văd mai tîrziu că-1 cheamă pe 

Nicu să-i vorbească. Eu am început să 
zîmbesc. îmi venea să-i strig: hai Nicule, 
pune și tu capul să judece că d-aia îl porți 
pe umeri, poate așa ți-o veni mintea la 
locul ei în ceasul al doisprezecelea. Ești 
în fața unui comunist care te-a chemat 
să-ți deschizi sufletul și să arunci tot ce-i 
mucegăit din el. E doar spre binele tău.

Mie îmi place un lucru: cînd spun una, 
bună să fie I Cu Nicu am rămas prieten, 
așa cum se spune, la cataramă.

în acele clipe, prin glasul lui Pantea, 
prin accentul firesc pe care îl dădea fie
cărui cuvânt, vedeam, cum cresc tinerii fa
bricii — Dragoș..., Cilan..., Țimbal..., Di- 
neș..., iar el secretarul organizației de 
bază U.T.M., comunistul Constantin 
Gheorghe, îi sfătuiește, îi îndrumă, îl 
înalță. Le dăruiește în fiecare zi, în fie
care clipă, din căldura inimii sale. Se 
simte atras de muncă. E și el muncitor 
turnător. Utemiștii uzinei i-au încredințat 
sarcina să fie secretar de organizație de 
bază U.T.M. și el caută să se achite cu 
cinste de ea. Fotografia lui n-ai s-o întil- 
nești la nici un panou de onoare din fa
brică, că a depășit norma cu atît la sută, 
că a făcut cutare inovație. Dar în rezul
tatele fiecărui tânăr din fabrică, în bogă
ția sufletească a fiecăruia caută și ai să 
găsești cîte ceva bun, înălțător, dăruit 
de el-

Mi-am amintit de sediul organizației. 
Stă acolo, prin® de un perete un drapel 
roșu de mătase, brodat cu litere aurii, de
cernat de aproape un an de zile de către 
Comitetul Orășenesc U.T.M. Arad „Celei 
mai bune organizații de bază U.T.M.”. E 
și acesta un semn că la uzinele de mașini 
unelte .„Iosif Rangheț” Arad conștiința 
utemiștilor crește neîncetat, dar că și el, 
Constantin Gheorghe își duce la îndepli
nire sarcina încredințată de partid.

la început, reluă firul 
povestirii Pantea, de o reuniune organi
zată la uzina noastră. Acolo, am fost in
vitat ca făcând parte dintre fruntașii din 
munca de organizație și în producție. To
varășul Constantin mi-a zis: „Ai grijă să 
vii și cu prietena ta, să te simți cît 
mai bine”. Și cum era să nu joc să sca
pere podelele? Altfel, și-ar uita panto
farii meseria.

Și Pantea Vaslle începu să ridă cil 
poftă.

CONSTANTIN BUCUR

partlcipant.it


Cea mai fierbinte năzuință a popoarelor
este năzuința spre

STATELE UNITE
NEW YORK 26 (Agerpres). — TASS 

transmite: în comentariile, sale, presa 
americană continuă să aprecieze în mod 
pozitiv rezultatele conferinței de la Ge
neva. Articolele redacționale ale ziarelor 
și observatorii în comentariile consacrate 
încheierii conferinței de la Geneva ex
primă părerea comună că conferința șefi
lor guvernelor a dus la micșorarea pri
mejdiei de război, la micșorarea încor
dării în relațiile internaționale și îmbună
tățirea relațiilor dintre Est și Vest. Tot
odată, anumifi observatori ca de pildă co
respondentul ziarului „New York Herald 
Tribune”, Stewart Alsop, pun principalul 
accent nu pe realizările conferinței, ci sub
liniază faptul că șefii guvernelor n-au re
zolvat în .întregime problemele litigioase. 
Același „New York Herald Tribune” sub
liniază însă într-un .articol redacțional că 
directivele către miniștrii Afacerilor Ex
terne „transformă conferința la cel mai 
înalt nivel într-un succes care nu era de
cât de așteptat”. După ce arată că „mai 
sînt fărlă îndoială dificultăți”, ziarul își 
exprimă speranța că șefii guvernelor le 
vor rezolva cu succes, așa cum s-a în
tâmplat la Geneva, „pentru a sprijini 
mișcarea lumii pe calea spre pace”. Zia
rul consideră că cea mai mare însemnă
tate a conferinței constă în aceea că ea 
„a deschis calea spre noi tratative”... „Pri
mul pas, arată în 
făcut. Rezultatele 
multora”.

într-o știre din 
ziarului „New York Herald Tribune”, Dru- 
mmond, scrie : „Orice apreciere a rezul
tatelor conferinței celor patru mari numai 
pe baza celor așternute pe hîrtie, ar fi 
cu totul nejustă. Conferința a obținut rea
lizări memorabile...” Totodată însă, Dru- 
mmond încearcă să pună ia îndoială sin
ceritatea declarațiilor delegației sovietice 
în cadrul conferinței. Pronunțindu-se ca 
adept al politicii „de pe poziții de forță”, 
Drummond cere Statelor Unite „să ră- 
mînă vigilente” și „să nu-și slăbeasciă apă
rarea” pentru a avea „cele mai multe 
șanse ca tratativele care urmează să aibă 
loc în viitor să fie, în cele din urmă, în
cununate de succes”.

într-o știre din Paris, corespondentul 
ziarului „New York Times”, Sulzberger, 
scrie: „Posibilitatea izbucnirii unu; răz
boi în viitorul apropiat s-a micșorat con
siderabil datorită conferinței de la Ge
neva... Ca urmare a relațiilor stabilite 
acum între cei patru mari, se poate .pre
supune că vor fi întreprinse toat© efor
turile pentru a evita serioase neplăceri în 
Asia. Această întîlnire a conducătorilor de 
state este semnificativă datorită în pri
mul rînd atmosferei psihologice care s-a 
creat acolo, deoarece această atmosferă 
a fost neobișnuită. Dar tocma; așa s-au 
petrecut lucrurile la Geneva.

Rezultatele concrete ale tratativelor nu 
sînt prea mari... Totuși, stabilirea oficială 
a situației de pace este prin ea însăși un 
mare eveniment...”

„Conferința celor patru mari de ia Ge
neva, scrie „New York Times”, a obținut 
rezultate mai bune decît orice conferință 
similară de la sfîrșitul celui de al doilea 
război mondial”. Ziarul arată că confe
rința de la Geneva înseamnă folosirea 
„unor metode noi” de rezolvare a proble
melor internaționale.

Deși presa americană apreciază în gene
ral pozitiv rezultatele conferinței de la 
Geneva, în paginile unor ziare apar totuși 
comentarii care dovedesc că anumite 
cercuri sînt nemulțumite de perspectivele 
îmbunătățirii relațiilor dintre Răsărit și 
Apus. în această privință este semnifica
tiv ce spune unul dintre adepții „războ
iului rece”, comentatorul ziarului1 „New 
York Herald Tribune”, David Lawrence.

Recunoscînd că „în prezent încordarea 
militară a fost slăbită”, el consideră că 
aceasta „implică unele primejdii” deoarece 
se creează impresia ca Occidentul va ac
cepta ideea rușilor privitoare la „coexis
tența pașnică”.

Declarații și comentarii 
cu privire la rezultatele 
conferinței de la Geneva

încheiere ziarul, a fost 
au depășit așteptările

Geneva, corespondentul

conferința de la Geneva a fost încununată 
de succes”. într-un articol redacțional 
„Manchester Guardian” scrie: „Confe
rința a fost un succes. Ea a îndepărtat 
primejdia războiului, a înlăturat unele 
piedici pe calea spre un acord referitor 
la viitorul Europei”. Subliniind în conti
nuare că conferința de la Geneva a fost 
„doar începutul unui proces îndelungat 
de tratative pentru realizarea unor acor
duri și stabilirea încrederii”, ziarul con
sideră că „deocamdată nu există certitu
dinea în încheierea cu succes a acestor 
tratative”. „în orie© caz, 
începutul a fost bun”.

Ziarul „Scotsman” scrie 
redacțional: „Cu toate că 
existența pașnică a fost se pare asigurată, 
mai există în Extremul Orient probleme 
care poartă în ele germenii unei explozii 
și care au fost ocolite Ia Geneva”.

FRANȚA
PARIS 26 (Agerpres). — Ziarele pari

ziene continuă să comenteze cu satisfac
ție rezultatele conferinței de la Geneva. 
Materialele și comentariile consacrate con
ferinței ocupă pagini întregi ale ziarelor.

„Acordul realizat la Geneva — scrie 
ziarul „Le Monde” — provoacă satisfacție 
generală în întreaga lume... Presa între
gii lumi salută această victorie a încrede
rii și își exprimă dorința ca tratativele 
din lunile următoare să fie pătrunse de 
spiritul Genevei”.

într-un alt articol despre rezultatele 
conferinței de la Geneva, „Le Monde” 
scrie că cele patru puteri „au încheiat 
un armistițiu în războiul rece” și „au fă
cut un pas înainte pe calea rezolvării pro
blemelor ce se pun pe calea înlăturării 
litigiilor inutile și a fricii”.

„Șefii guvernelor — scrie ziarul — 
dat, ascultare chemării popoarelor. Tocmai 
de aceea ei împuternicesc pe miniștrii 
Afacerilor Externe nu numai să exami
neze anumite probleme ci totodată să 
propună măsuri eficiente pentru 
varea lor.”

adaugă ziarul,

într-un articol 
în Europa co-

rezol-

INDIA
(Agerpres). — TASS 
cum relatează ziarele

ANGLIA
(Agerpres). — Ca și zia- 
cele mai mari ziare de

LONDRA 26 
rele londoneze, _ 
provincie din Anglia salută rezultatele 
conferinței de ta Geneva care a contri
buit la slăbirea încordării internaționale.

Observatorul diplomatic al ziarului 
„Birmingham Post” scrie că conferința de 
la Geneva „a obținut ceea ce și-a propus 
ș* anume crearea unei atmosfere de bună
voință”.

Ziarul „Yorkshire 
articol redacțional :

Post” scrie într-un 
„Este indiscutabil că

pace
constă în faptul că ea a apropiat popoa
rele de colaborare și de pace-

„Este de la sine înțeles — scrie ziarul 
— că de la acest prim pas, care insuflă 
speranță și încredere în viitor, pînă la 
realizarea scopului final, cînd va fi înlă
turată orice primejdie de ciocniri militare, 
mai este o cale lungă. Ea va putea fi par- 
cursiâ mai lesne și cu mai mult succes 
dacă participanții la conferință vor men
ține și vor dezvolita prin eforturile lor spi
ritul constructiv și năzuința spre stabili
rea încrederi, și colaborării, care s-au 
manifestat, la Geneva”.

*

BELGRAD 26 (Agerpres). — Agenția de 
presă iugoslavă Tanjug relatează că ime
diat după publicarea directivelor șefilor 
guvernelor celor patru puteri către mi
niștrii Afacerilor Externe, observatorul 
guvernului R.P.F. Iugoslavia la conferința 
de la Geneva, A. Bebler, a subliniat că 
conferința de la Geneva s-a soldat cu un 
mare succes. A. Bebler a subliniat că con
ferința de la 
este posibilă o adevărată reglementare a 
unor probleme importante ca securitatea 
europeană, unificarea Germaniei și de
zarmarea.

Geneva a demonstrat că

JAPONIA

trans-
„Hin-

DELHI 26 
mite : După 
dustan Times” și „Times of India”, primul 
ministru al Indiei, Nehru, luînd cuvîntul 
în ședința din 24 iulie a fracțiunii par
lamentare a partidului Congresul Națio
nal indian, a declarat că conferința de la 
Geneva a șefilor guvernelor celor patru 
puterj s-a încheiat cu succes, întrucît ea 
a apropiat punctele de vedere ale partici- 
panților la conferință. Succesul confe
rinței constă și în faptul că a fost creată 
o atmosferă în care țări pînă acum opuse 
una alteia au putut să ducă tratative în
tr-un spirit de prietenie.

în aceasta, a subliniat Nehru, constă 
marea însemnătate a rezultatelor confe
rinței. Este bine, a spus el, că miniștrii 
Afacerilor Externe au căzut de acord să 
se întîlnească din nou. Acesta este un in
diciu fericit că contactele stabilite la Ge
neva se vor dezvolta.

Referindu-se la problemele care privesc 
țările Asiei, Nehru și-a exprimat dorința 
de a se convoca o conferință separată 
pentru discutarea acestor probleme. Dacă 
puterile interesate vor discuta problemele 
privind Taivanui și Indochina, a spus el, 
aceasta va duce ja slăbirea considerabilă 
a încordării internaționale. „O asemenea 
conferință după modelul celei de Ge
neva, a spus Nehru, ar fi utilă nu numai 
Asiei ci șl întregii lumi”.

în declarația sa, Nehru a subliniat încă 
odată dorința Indiei de a rezolva pe cale 
pașnică problema teritoriului Goa.

în declarația s-a, Nehru și-a împărtășit 
de asemenea impresiile despre vizita în 
Uniunea Sovietică.

IUGOSLAVIA
BELGRAD 26 (Agerpres). —TASS trans

mite ; Ziarele iugoslave apreciază confe
rința de la Geneva a șefilor guvernelor 
celor patru puteri ca începutul unei etape 
noi în relațiile internaționale și în primul 
rînd în relațiile dintre marile puteri.

Astfel, ziarul croat „Viesnik” scrie în
tr-un articol de fond că importanța con
ferinței de la Geneva, succesul ei real

Vizitele delegațiilor 
agricole sovietice în SUA 

și Anglia

TOKIO 26 (Agerpres). — După cum 
transmit posturile de radio japoneze, 
menii politici de seamă din Japonia, 
mentînd rezultatele conferinței de la 
neva a șefilor guvernelor celor patru 
teri, sînt de părere cu toții că această 
ferință a contribuit la slăbirea încordării 
internaționale.

Potrivit unei știri transmise de posturile 
de radib, primul ministru Hâtoyama, luînd 
cuvîntul la 25 iulie într-o comisie a Ca
merei consilierilor a parlamentului japo
nez, a declarat că după părerea sa în ur
ma conferinței de la Geneva „situația in
ternațională s-a schimbat în bine". în 
legătură cu «068513, el și-a exprimat do
rința de a se infăpiui pe cît este posibil 
o reducere a forțelor de apărare ale Ja
poniei.

într-o altă informație transmisă de pos
turile de radio st spune că Savada, fost 
observator al Japoniei la Organizația Na
țiunilor Unite, care în zilele conferinței se 
găsea la Geneva, a declarat coresponden
ților ziarelor japoneze că „în urma con
ferințe; șefilor guvernelor celor patru pu
teri, încordarea internațională a slăbit“. 
El și-a exprimat speranța că subcomitetul 
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, bazîn- 
du-se pe rezultatele conferințe; de la Ge
neva, va elabora propuneri concrete în 
vederea slăbirii continue a încordării in
ternaționale.

oa- 
co- 
Ge- 
pu- 

con-

GERMANIA OCCIDENTALĂ

IOWA FALLS 26 (Agerpres). — TASS 
transmite: Membrii delegației agricole 
sovietice, împărțindu-se în două grupuri, 
au petrecut zilele de 23 și 24 iulie în ora
șele Iowa Falls și Jefferson. Cei care au 
plecat iîn orașul Iowa Faills au vizitat una 
din cele mai mari fabrici de nutrețuri din 
S.U.A. Un alt grup a vizitat o mare fermă 
din localitatea Jefferson, care produce 
semințe de porumb din hibrizi.

Majoritatea membrilor delegației sovie
tice au petrecut seara de sîmbătă și o 
mare parte a zilei de duminică în casele 
fermierilor. Membrii delegației sovietice 
s-au întâlnit cu numeroși fermieri și au 
răspuns la întrebări cu privire la viața 
oamenilor muncii din agricultură din 
U.R.S.S. în seara zilei de 24 iulie, V. Maț- 
kevici, șeful delegației, a oferit o recepție 
în ciristea oamenilor de știință de la co
legiul statului Iowa și a proprietarilor de 
ferme situate în apropierea orașului Ems, 
care au fost vizitate de delegația sovie
tică.

în seara 
plecat spre

BERLIN 26 (Agerpres). — Ziarele vest- 
germane publică articole redacționale în 
care se comentează rezolvarea problemei 
germane în lumina conferinței de la Ge
neva. Ocupîndu-s<e de calea pe care tre
buie s-o urmeze Germania pe viitor, zia
rul social-democrat „Neue Rhein-Zeitung” 
scrie : „Va trebui să ne gîndim cu mai 
multă seriozitate ca pînă acum ce impor
tanță concretă are pentru noi în cadrul 
destinderii internaționale statutul de 
membru ai N.A.T.O. și dacă nu cumva 
inițiativa în vederea reunificării ar tre
bui s-o ]uăm în primul rînd noi”...

La rîndul său, ziarul burghez „Süddeut
sche Zeitung” din München scrie : „Tre
buie să reflectăm asupra multor chestiuni 
și nu în ultimă analiză asupra rolului și 
rostului pe care 1© mai poate avea în con
dițiile de astăzi înarmarea Germaniei oc
cidentale”.

într-un editorial, ziarur „Die Welt” 
comandă : „Este în interesul politicii | 
mane să dea dovadă de inițiativă în : 
cial prin începerea de 
U.R.S.S.”.

„Badische Allgemeine 
apare la Karlsruhe, scrie : 
trebuie întreprins nimic ce ar putea umbri 
din nou atmosfera de destindere Care s-a 
creat. Ce sens ar putea să mai aibă graba 
în formarea diviziilor vest-germane ? 
Crearea de noi fapte împlinite ar putea 
doar să aibă o influență nefastă asupra 
rezultatelor conferinței din octombrie a 
miniștrilor Afacerilor Externe”.

Ziarele vest-berlineze comentează și ele 
pe larg rezultatele conferinței de ia Ge
neva. Ziarul guvernamental „Der Tag” 
este de părere că „guvernul federal are 
acum o răspundere sporită în ce privește 
problema reunificării. Aceasta dă o și mai 
mare importanță viitoarei călătorii a can
celarului Adenauer la Moscova”.

tratative

re- 
ger- 
spe- 

cu

Zeitung”,
„în prezent nu

care

zilej de 24 iulie, delegația a 
orașul Humbolt, statul Iowa.

★

26 (Agerpres). — TASS trans-LONDRA
mite ; Delegația sovietică a specialiștilor 
în agricultură, în frunte cu I. A. Benedik
tov, ministrul Sovhozurilor aj U.R.S.S., 
continuă să viziteze Anglia luînd cunoș
tință de organizarea agriculturii în acea
stă țară.

Un grup de delegați specialiști în pro
blemele creșterii, vitelor au vizitat în 
cursul aceste; săptămîni instituții de cer
cetări științifice, ferme de creștere a ani
malelor, de creștere a păsărilor și a vite
lor de lapte. Un alt grup de delegați a 
vizitat mai multe stațiuni de experimen
tare a soiurilor și diferite instituții știin
țifice, mai multe ferme care se ocupă cu 
cultivarea legumelor, cerealelor și a altor 
produse agricole.

Vizita delegației agricole 
a S.U.A. in U.R.S.S.

E. Faure acordat unui corespondent 
al ziarului „France Soir“

PARIS 26 (Agerpres). — Ziarul „France 
Soir“ a publicat, la 25 iulie un interviu 
acordat de Edgar Faure unui corespondent 
al său. Președintele Consiliului de Mini
ștri și-a exprima; satisfacția față de re
zultatele conferinței de la Geneva a șe
filor guvernelor celor patru puteri- „Pînă 
în prezent, și nu fără temei — a spus el 
— s-a atribuit importanță contactelor per
sonale, discuțiilor leale, schimbului direct 
de păreri, ceea ce a devenit cu putință în 
urma conferinței de la Geneva. într-ade- 
văr acest lucru este foarte important- Cum 
s-ar putea stabi.li o înțelegere între po
poare dacă reprezentanții lor nu ar reuși 
să se cunoască reciproc. Aceste legături 
personale au în ultimă instentă impor
tanță numai atunci cînd ele fac posibil 
un acord concret. Nu voi snuine că in toate 
problemele discutate la Geneva au fost 
realizate asemenea acorduri. Nu există 
însă nici o problemă a cărei rezolvare să 
nu fi progresat în urma discuției duse de 
noi*'.

Faure a relevat între altele că cele pa
tru nuteri reprezentate la Geneva 
liniat răspunderea lor comună în 
privește unificarea Germaniei și

F-

Interviul lui

au sub- 
ceea ce 
au de-

clarat că această unificare trebuie să con
țină garanții de securitate pentru toți. El 
a arătat că în ultimă instanță propune
rile prezentate în scopul organizării secu
rității europene se apropie într-o măsură 
însemnată una de alta, că au fost for
mulate idei noi în ceea ce privește dezar
marea și că nu a fost respinsă studierea 
nici uneia dintre ele. Cele patru guverne, 
a declarat Faure, au confirmat necesi
tatea contactelor între Răsărit și Apus

„Ar fi iluzoriu să se creadă — a spus 
Faure —- că simplul fapt al întîlnirii șe
filor guvernelor ar fi putut duce la o re
zolvare a tuturor problemelor care s-au 
d'sflutat. Ar f.i însă de asemenea periculos 
dacă în urma conferinței noastre nu s-ar 
ivi nici un element pentru rezolvarea fie
căreia din aceste nrobfeme Nu se poate 
face totul într-o singură zi, dar odată și 
od-’+ă lneenuti.il trebuie făcut”.

în încheiere. Faure a arătat că „ti a fost 
încă lich'dată scindarea Eurone; si a Ger
maniei si că încetarea ..războiului rece" 
si sțlăh’ren încordării ’ntemaHonale tre 
bu’e să fie urmate de .tendința sore o 
activ-'fete con'^ruct'vă caro trebuie să 
marcheze O eră a păcii”.

încetarea din viată a compozitorului I. Dunaevski
MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 25 iulie a încetat subit din 
viață eminentul compozitor sovietic Isaak 
Dunaevski, autorui „Cîntecului Patriei'* 
cunoscut în întreaga lume- Prima frază 
muzicală a acestui cîntec care se tran
smite în pauză la posturile de radio cen
trale sovietice 
continentele.

Dunaevski s-a 
din copilărie a 
pentru muzică și la vîrsta de 19 ani a 
absolvit conservatorul din Harkov. Tină- 
rui muzician a desfășurat o intensă ac 
tivitate ca dirijor și compozitor la teatrele 
din Harkov, Moscova, și Leningrad. în- 
cepînd din anul 1920 el a compus primele 
gale operete iar din 1932 a compus muzică

este cunoscută pe toate

născut în anul 1900. încă 
dovedit o mare pasiune

pentru filme. Timp de zece ani (între 1938 
1948) Dunaevski a fost conducătorul artis 
tic al ansamblului de cântece și dansuri 
aț Casei centrale de cultură a feroviar’lor 
din Moscova.

Dunaevski a fost unul din creatorii 
operetei sovietice („Valea de aur”, 1937, 
„Vînt de libertate", 1947, „Fiul Clownu 
lui”, 1950 și altele).

Lui Isaak Dunaevski i-a fost conferit tit 
Iul de artist al poporului din R.S.F.S.R. 
El a fost distins de două ori cu Premiu! 
Sta’.in — pentru muzica din filmele „Cir 
cui” și „Volga-Volga” (1941) și „Caza 
cii din Kuban" (1954), a fost decorat cu 
ordine și medalii ale U.R.S.S Dunaevski 
era deputat în Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R.

Călătoria delegației guvernamentale a U. R« S. S. 
Germană
persoanele care o însoțesc au vizitat apoi 
combinatul chimic „Buna-Werke“ — una 
din cele mai mari întreprinderi ale Repu
blicii Democrate Germane.

în numele oamenilor muncii din între
prindere, N. A. Bulganin, N. Ș. Hrușciov 
și O. Grotewohl au fost salutați de rrost 
secretar al organizației P. S. U. G. de la 
combinșt ■ - --•*-
recției.

în fața 
tul N. S 
lutat cu 
ționat dn 
vietice.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov a fdst 
subliniata în repetate rînduri prin aplauze 
furtunoase.

în clădirea direcției uzinei, N. A. Bul
ganin și N. S. Hrușciov s-au interesat de 
diferitele aspecte ale vieții întreprinderii. 
Șefii combinatului au vorbi; despre suc
cesele obținute în muncă de colectivul 
combinatului „Buna-Werke“.

în încheierea convorbirii, 
ganin și N. S. Hrușciov au 
nilor muncii de la combinat, 
în muncă.

în seara zilei de 25 iulie, delegația gu
vernamentală 
soanele care 
Berlin.

BERLIN 26 (Agerpres). — TASS trans- ] 
mite : La 25 iulie, delegația guvernamen- i 
tală a Uniunii Sovietice formată din N. A. < 
Bulganin, președintele Consiliului de Mi- 1 
niștri al U.R.S.S. și N. S. Hrușciov, mem
bru el Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care se află în Republica Demo
crată Germană, a făcut o călătorie prin 
țară.

Delegația guvernamentală sovietică a 
fost însoțită de O. Grotewohl-, primul mi
nistru al Republicii Democrate Germane« 
P. Scholz, locțiitor al primului ministru, 
H. Matern, K. Schindewan, F. Oelssner, 
membri ai Biroului Politic al G. C. al 
P.S.U.G., E. Muckenbenger, secretar al 
C.C. al P-S.U.G., și miniștrii Selbmann și 
Reichelt. Delegația a fost -însoțită de ase
menea de G. M. Pușkin, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în 
Republica Democrată Germană.

Pretutindeni, populația Republicii De
mocrate Germane a salutat călduros dele
gația guvernamentală sovietică și persoa
nele care o însoțeau. Străzile și piețele 
orașelor și satelor din republică prin care 
a trecut delegația guvernamentală sovie
tică erau pline de oameni. Au fost arbo
rate drapelele de stat ale U.R.S.S. și Re
publicii Democrate Germene.

în apropiere de Dessau, pe podul de pe 
Elba, delegația a fost întâmpinată de re
prezentanții oamenilor muncii din distric
tul Halle. A avut loc un scurt miting.

Participanții la miting au ascultat cu 
mare atenție cuvîntarea lui N. S. Hruș
ciov, care a vorbi; pe scurt despre lucră
rile coriferinței de îa Geneva șl a carac
terizat poziția guvernului sovietic în pro
blema germană. In aplauzele furtunoase 
ale celor prezenți, N. S. Hrușciov a rostit 
cuvinte de salut in dinstea marelui popor 
german, în cinstea prieteniei germano-șo- 
vi etice.

Delegația guvernamentală sovietică și 
persoanele care o însoțeau au vizitat In
stitutul pentru cultura plantelor din Bem- 
burg (în apropiere de Halle). Colaboratorii 
institutului și populația au salutat căldu
ros <pe oaspeții dragi, N. A. Bulganin, N. 
S. Hrușciov și O. Grotewohl.

N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov s-au 
interesat de activitatea institutului, au stat 
de vorbă cu conducătorii și oamenii de 
știință de la această instituție. N. S. Hruș
ciov s-a interesat în special de activitatea 
institutului în domeniul cultivării pofv 
bului și a dat cu acesț prilej o serie de 
sfaturi colaboratorilor institutului.

N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov și O. 
Grotewohl au -făcut însemnări în cartea 
bașpețîlor dh onbate &i institutului.

Delegația guvernamentală sovietică șî

Decorarea sporfivelor Angelica Rdzeanu și Ella Zeilor
Marți dimineața, la Palatul M-arii Adu. 

nări Naționale, tovarășul dr. Petru Groza, 
pfesedintete Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, a înmânat Ordinul Muncii-, 
clas« I. rhaestrei emerite a spartului An
gelica Rozeanu pentru performanței© deo*.

și de Mol, reprezentantul di-

oamenilor muncii a luat cuv’n- 
Hrușciov. Cei prezcnți l-au sa- 
aplauze furtunoase și au tve- 
cinstea prieteniei germano-șo-

N. A. Bul
li,rat oatne- 
noi succese

sovietică, împreună cu pe'r- 
o însoțeau, s-a reîntors la

(Agerpres). — A.D.N. trans-

ODESA 26 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 25 iulie a sosit la Odesa dele
gația agricolă americană aflată în vizită 
în U.R.S.S.

Abia coborâseră oaspeții din avion cînd 
a început să plouă. împreună cu cei care 
veniseră în întimpinarea lor, ei au rămas 
o oră în pavilionul de vară al restauran
tului de lingă aerodrom. S-a legat o con
vorbire însuflețită.

— Voi ne-ați adus ploaia și bine ați 
făcut, este venită tocmai ia timp — spune 
președintele colhozului ,,Budionîi‘‘, M. A. 
Posmitnîi, adresîndu-se conducătorului de
legației americane, W. Lambert.

— Și nu va dăuna grînelor ? întreabă 
oaspetele.

— Nu, nu va face decît să mai adauge 
la recoltă ; mă gindesc la suprafețele în- 
sămînțate cu porumb.

în numele colhoznicilor, M. A. Posmitnîi 
a invitat delegația să viziteze colhozul pe 
care-1 conduce.

Un ajt grup mai măre de delegați l-a 
asalta; cu întrebări pe președintele colho
zului „Karl Liebknecht", M. P. Grigoriev 
Oaspeții voiau să știe ce suprafață ocupă 
colhozul, cîți membri are și câți dintre ei 
sînt apți d« muncă, ce plante agricole 
cuiltivă. Nici o întrebare nu a rămas fără 
răspuns.

— Sîntem gata nu numai să vă povestim 
totul, dar să și vă arătăm totul — a în
cheiat convorbirea plugarul ucrainean. 
Vă poftim să ne vizitați, ușile hoastre nu 
se închid niciodată în fața oamenilor de 
treabă. Dar din ceea ce ați putut vedea 
la noi în Ucraina, ce v-a plăcut mai mult?

Răspunsul l-a dat fermierul Olsen 
cu aprobarea unanimă a membrilor dele
gației, adunați în jurul lui Grigoriev.

— Ucraina este o țară minunată și pri
mul lucru care te impresionează este po
porul vostru însuflețit de spiritul muncii 
creatoare. Acesta este lucrul 
marcabil.

în seara zilei de 25 iulie, 
vizitat Institutul unional de
și genetică ,,D. T. Lîsenko”, unde s-au 
interesat îndeaproape de activitatea sa.

oaspeții au 
selecționare

I

Pregătiri pentru conferința studenților din Asia
DJAKARTA 26 (Agerpres). — China 

Nouă transmite : Comitetul național indo
nezian de pregătire a conferinței studen
ților din Asia a propus înființarea unui co
mitet internațional pentru pregătirea aces
tei conferințe care urmează să se țină la 
Bandung, la 12 septembrie. Din acest co
mitet urmează să facă parte reprezentanți 
ai studenților din India. Blrmania, R. P. 
Chineză, Filipine, Japonia, Liban, Iran și 
Indonezia.

i Comitetul național Indonezian a declarat 
reprezentanților presei că pregătirile pen
tru conferința studenților din Asia se des
fășoară cu succes. Scopul acestei conferin
țe este promovarea înțelegerii reciproce 
șl a unei prietenii mal strînse între stu
denții asiatici, discutarea și soluționarea 
problemelor lor comune, dezvoltarea cola
borării pe tărîm cultural și sportiv pre
cum și a schimbului de studenți.

Scurte știri
• La 26 iulie delegația guvernamentală 

sovietică în frunte cu M. A. Suslov, mem
bru în Prezidiul C. C. al P.C.U.S., secre
tar al C. C. al P.C.U.S., care a luat parte 
la festivitățile cu prilejul Zilei renașterii 
Poloniei, a părăsit Varșovia plecînd spre 
Moscova.

• Amiralitatea americană a anunțat că 
in cursul acestei veri va trimite în Arc
tica 117 vase pentru a transporta mate
rialul necesar construirii unei linii de sta
țiuni Radar în scopuri militare. Două li
nii asemănătoare de instalații Radar sîht 
în prezent în construcție în Partea de 
nord a Canadei.

• După dezbateri care au durat 12 ore 
senatul american a aprobat noi alocări în 
sumă de 420 milioane dolari sub titlul de 
fonduri militare ce vor fi adăugate la pro
gramul de „ajutor” pentru străinătate 
propus de președintele Eisenhower. Sena
torul Byrd, membru al partidului demo
crat, a criticat întregul proiect de ajutor 
militar 
pășeșe 
porta“.

• La
matei Sovietice „M. V. Frunze“, a avut 
Ioc o întâlnire a participanților la răscoa
la armată de pe crucișătorul „Potemkin” 
sosiți din Republica Populară Romînă, cu 
potemkinilștll perticipanți la revoluția din

și economic 
capacitatea

25 iulie, la

declarînd că el „de- 
națiunii de a-1 su-

Casa Centrală a Ar-

anii 1905—1907. care locuiesc ja Moscova, 
cu oameni ai muncii din Moscova, precum 
și cu ostași ai armatei sovietice și ai fio 
tei maritime militare sovietice.

• Agenția France Presse relatează că 
la 25 iulie, luând cuvîntul în parlamentul 
indian, primul ministru Nehru a declarat 
că ,,în urma refuzului sistematic al Por
tugaliei de a duce tratative cu India în 
legătură cu eliberarea coloniei portughe
ze Goa, guvernul indian consideră că în 
actuala situație legația portugheză de la 
Delhi nu îndeplinește nici un scop util 
și, prin urmare, a cerut închiderea ei“.

• In comunicatul Direcției de statistică 
a R.S.F.S.R. sînt publicate datele cu pri
vire la rezultatele îndeplinirii planului de 
stat de dezvoltare a economiei naționale 
a republicii pe primul semestru al anului 
1955. In industrie, planul producției glo
bale a fost îndeplinit în ansamblu în pro
porție de 104 ja sută.

• Agenția „Press Trust of India” reia 
tează că primul ministru Nehru a decla
rat la 25 iulie în parlament că în curînd, 
cîțiva oamenj de știință-atomiști indieni 
vor vizita Uniunea Sovietică pentru ,,a 
continua discutarea problemelor“ legate 
de propurierea Uniunii Sovietice de a 
acorda Indiei ajutor în dezvoltarea cer
cetărilor atomice.

BERLIN 26 . „ . ,
mite: Cu prilejul vizitei în R- D. Ger
mană a -delegației guvernamentale sovie
tice alcătuită din N. A. Bulganin. preșe
dintele Consiiiu'ui de Miniștri al U.R.S.S. 
și N. S. Hrușciov, membru în Preziditxl 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., la Berlin 
a avut loc la 26 iulie un miting de masă 
al oamenilor munci; din Berlin, convocat 
de Consiliul national al Frontului Național 
al Germaniei democrate.

Mitingul a fost deschis printr-un cuvînt 
introductiv de către G. Loch, locțiitor ai 
primului ministru al R. D. Germane, care, 
în aplauzele furtunoase ale asistenței, a 
dat cuvîntul primului ministru al R. D. 
Germane, O- Grotewohl.

A urmat la cuvînt N- S. Hrușciov, El 
a fost salutat cu aplauze furtunoase și în
delungate. Cuvîntarea lui N. S. Hrușc’ov 
a fost ascultată cu mare atenție și sub
liniată în repetate rînduri prin aplauze 
furtunoase.

După aceea, în cadrul mitingului a luat 
cuvîntul un activist al partidului social
democrat, din Berlinul, occidental.

în încheiere, participant la miting au 
adoptat un mesaj al Frontului National al 
Germaniei democrate, adresat Uniunii So
vietice, în care se mulțumește Unii’hii 
Sovietice pentru poziția adoptată la con
ferința de la Geneva.

sebit de valoroase obținute în cadrul cam
pionatelor mondiale de tenis de masă din 
anul 1955. De asemenea, a fost distinsă 
cu Ordinul Muncii, clasa a IlI-a, maestra 
emerită a sportului EUa Z-eller.

Miting aviatit la Oradea
(de Ia corespondentul nostru), 
după amiază aerodromul 
din Orașul Oradea a găzduit

ORADEA 
Duminică 
T.A.R.O.M. 
peste 10.000 persoane, care eu asistat timp 
de cîteva ore la mitingul aviatic organi
zat de A.V.S.A P. Mitingul a fost deschis 
de tov. Muscalagiu Marin, comandantul 
aeroclubului central A.V.S.A.P.

în cadrul mitingului spectatorii au apre
ciat mult acrobațiile executate de fostul 
muncitor tipograf Mânu Paul și acroba
țiile individuale cu avion cu motor, exe
cutate de pilotul Calotă Ștefan. Au plăcut 
și demonstrațiile celor două formații de

cîte trei avioane, una dintre formații con
dusă de fosta muncitoare telefonistă Sî- 
mina Elena Roman, cît și vînătoarea de 
balonașe executată de Dumitrescu Ion. Din 
avioane au fost lansați apoi instructori și 
10 .elev; parașutiști din regiunea Oradea. 
Printre ei se aflau instructorul Magyarl 
Zoltan, elevii Dudaș Zoltan, strungar la 
fabrica „DObrogeănu Gherea“ din Oradea, 
Farkaș Irin'a, soră medicală din comuna 
Ținea. La desfășurarea mitingului aviatic 
și-a dat contribuția -și personalul navigant 
al aeroclubului central București.

P© scurt
MOSCOVA. — La 24 iulie, a avut loc 

pe hipodromul din MOscova concursul 
unional al crescătorilor de cai de călărie. 
La competiții au luat parte caii pur s-înge, 
aparținînd hergheliilor din diferite regiuni 
ale țării.

Spectatorii au urmărit cu mare interes 
disputarea principalelor premii tradițio
nale, stabilite încă acum 25—30 de ani.

Pe hipodrom au avut de asemenea loc 
curse de trap. într-o singură zi au parti
cipat peste 120 de cai. Aceste curse au 
fost eliminatorii, în vederea concursului 
hipic internațional care va avea loc la 
Moscova în Cursul lunii august. La aceste 
întreceri vor lua parte cai trăpași si de 
galop din U.R.S.S., R. P. Ungară, R. D. 
Germană, R. P. Polonlă, R. Cehoslovacă și 
R. P. Română.

VARȘOVIA. — La 24 iulie s-a desfă
șurat în orașul Gdansk întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipele Gwardia 
(R. P. Polonă) și Ruda Hvezda Brno din

Funeraliile acad.
Marți la amiază au avut loc funeraliile 

academicianului Gheorghe Spacu, directo
rul Centrului de cercetări chimice din 
București al Academiei R.P.R.

în cursul dimineții academicieni, profe
sori universitari, cercetători științifici, 
prieteni și elevi au venit în sala Acade
miei R.P.R. să aducă dispărutului ultimul 
omagiu. La catafalc au fost depuse co
roane de flori din partea Prezidiului Aca
demiei R.P.R., Ministerului Învătămîntu- 
lui, Ministerului Industriei Chimice, 
Universității ,,C. I. Parhon“ etc. Din ul
tima gardă la căpătîiul celui dispărut au 
făcut parte academicienii St. Milcu, Iorgu 
Iordan, I. Gh. Maurer, precum și Mihail 
Florescu, ministrul Industriei Chimice, 
N. Dinulescu, prim locțiitor al ministru
lui învățămîntului și prof. Al. Saniele- 
vici, membru corespondent al Academiei 
R.P.R.

La ora 12,30 a avut loc adunarea de 
doliu.

Au luat cuvîntul aCad. Emil Petrovici, 
președintele Filialei din Cluj a Acade
miei R.P.R.. Dumitru Cănllă, locțiitor al 
ministrului Industriei Chimice, acad. C. 
Nenițescu, în numele Prezidiului Acade
miei R.P.R. și al Secției de științe chi
mice a Academiei R.P.R., prof. univ. N. 
•Sălăgeanu, membru corespondent al Aca
demiei R.P.R., rectorul Universității ,,C. 
I. Parhon“ din București, prof. univ. V. 
Gheorghiu, membru corespondent al Aca
demiei R.P.R.

Incinerarea a avut loc la Crematoriul 
„Cenușa“.

La ceremonia funebră a luat cuvîntul 
Marieta Stah, decanul Facultății de Chi
mie a Universității ,,C. I. Parhon“ care 
a spus : „Prin stingerea din viață a acad, 
prof. Gh. Spacu, știința din țara ncastră 
pierde pe unul din cel mat de seamă sa-

R. Cehoslovac®. Fotbaliștii polonèzi au 
repurtat victoria cu scorul de 1^—0 (1—0).

HELSINKI. — La Iamiarla au avut loc 
competiții internaționale ale aerombdeliș- 
ti.lor la care au participat reprezentanți 
ai Uniunii Sovietice, Finlandei și Suediei. 
Au fost lansate aeromodele de Clasa A—2.

Primul loc a fost ocupat de Sportivul 
sovietic Sokolov, al cărui model s-a men
ținut în aer 711 secunde.

Pe locul doi s-a clasat finlandezul Mur- 
minen. Modelul său s-a menținut în aer 
704,5 secunde.

PARIS. — Marți s-a desfășurat cea de 
a 18-a etapă a Turului ciclist al Franței. 
Cei 70 de cicliști care au mai rămas în 
cursă s-au întrecut pe distanța Saint 
Gaudens-Pau (206 km.).

Victoria a revenit belgianului Brankart.
în clasamentul general L. Bobet (Fran

ța) se află pe primul loc cu timpul de 
109 h 16'09“, urmat de coechipierul său 
A. Rolland cu 109 h 22'13“ și Gaul 
(Luxemburg) cu 109 h 23'52“.

prof. Gh. Spacu
vanți al cărui renume a trecut de mult 
granițele patriei. învățămîntul 
unul din cei mai apreciați 
dascăli care ani de-a rîndul 
cadre de elită ce au contribuit 
maestrul lor, sau independent, 
tarea științei chimice în țara noastră și au 
pus temelia industriei noastre chimice.

A vorbit apoi prof. Eugen Angelescu, 
membru corespondent al Academiei R.F.R. 
„Cu profesorul Spacu — a spus vorbito
rul — dispare una dintre cele mai lumi
noase figuri ale școlii romînești. Acum 
în momentul suprem al despărțirii, toți 
foștii colaboratori și elevi ai profesorului 
Gh. Spacu își iau angajamentul să-i 
cinstească amintirea aplicînd în munca 
lor de zi cu zi ceea ce au învățat de la 
dînsul“.

în numele colaboratorilor academicia
nului Gh. Spacu a vorbit dr. Teodor 
Pirtea.

în numele foștilor studenți ai acad. 
Gh. Spacu a vorbit Marieta BrezeaHu. 
„Deși a plecat pentru totdeauna din mij
locul nostru, Gh. Spacu va rămîne întot
deauna profesorul nostru drag care ne-a 
îndrumat cu răbdare și dragoste părin
tească. Gh. Spacu ne-a fost profesor, pă
rinte și sfătuitor. în drumul pe care el 
ni l-a deschis ne vom strădui să-i urmăm 
sfaturile“.

în sunetele marșului funebru de 
Beethoven, a urmat apoi ceremonia fu
nerară.

pierde pe 
și distinși 
a pregătit 
alături de 
la dezvol-

(Agerpres)
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Numeroși tineri ita
lieni sînt în aștep
tarea momentuluț so
lemn al deschiderii 
celui de al V-lea

Comitetul Internațional ne comunică: GATA PENTRU VARȘOVIA
* ÎN CINSTEA FESTIVALULUI de la 

Varșovia între 31 iulie și 31 august va 
avea loc primul festival național al tine
retului japonez- Programu, deosebit de 
variat are drept scop să popularizeze 
Festivalul de la Varșovia în masele largi

. ale tineretului japonez. O mare ștafetă se 
desfășoară in întreaga Japonie cu două 

, ramuri importante : de nord și de sud. La 
31 iulie, după ce au parcurs sute și sute 

, de kilometri, sportivii vor aduce la Tokio 
mesajul de pace și prietenie al tineretu- 

- lui din numeroasele regiuni străbătute.
* PERSECUȚIILE și discriminările 

care au loc în Africa de sud împiedică 
tineretul acestei țări să fie reprezentat la 
Festival printr-o delegație corespunză
toare. Tinerij din Africa de sud vor săr
bători însă Festivalul de la Varșovia or. 
ganizînd un festival național cu un bogat 
program artistic și sportiv.

* ÎN ZIARUL „IOCHD“, organul Uni
unii tineretului olandez, a apărut un arti
col din care reiese că peste 750 de tineri 
și tinere reprezentînd diferite organizații 
de tineret sportive și culturale din Olanda, 
și-au exprimat dorința de a lua parte la 
Festivalul Mondial al Tineretului și Stu
denților. Aceasta este cea mai numeroasă 
delegație din istoria mișcării de tineret 
din Olanda.

* DELEGAȚIA OLANDEZĂ va pre
zenta spectacole de balet de copii sub di
recția Floriei Rodrigo. Baletul de copii 
pregătește printre altele „Dansul Păcii“.

* PRINTRE FILMELE englezești pe 
care le vor viziona participanții la Festi
val se numără ; „Cucerirea muntelui Eve- 
rest“, „Obraznicule, nu plînge” (film care 
înfățișează episoadele unei catastrofe mi
niere), „Henrich al IV-lea‘‘ (din reperto
riul clasic), „Secolul înaintaș" (film docu
mentar despre progresul tehnic în seco
lul XX) și filmul comic „Genevilye".

k '"Vz
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* POETUL NAZIM HIKMET 
va fi oaspete de onoare al Festi
valului precum și membru al ju
riului concursului internațional 
literar-

♦ LA 9 AUGUST, delegațiile 
tineretului din țările coloniale 
vor invita pe prietenii lor veniți 
la Festival la un mare foc de 
tabără, asemănător focurilor tra
diționale din țările Africei. So
lemnitatea va începe prin cere
monia baterii tobelor. După a- 
ceea, delegațiile tineretului țări
lor coloniale vor apare în co
stume colorate, naționale, fiecare 
prezentîndu-șl dansurile șț cînte
cele specifice țării sale-

Dacă am face în aceste zile o călătorie ne 
aripile vântului de a lungul și de-a latul pă

mântului, ca-n lumea basmelor, ochilor noștri 
le-ar fi dat să vadă desfășurindu-se un tablou 
măreț, plin de optimism. In toate țările, tine
retul — floarea și viitorul omenirii — se pre
gătește cu cîntec pe buze pentru tradiționala săr
bătoare a păcii și prieteniei care va avea loc 
anul acesta la Varșovia intre 31 iulie și 14 
august.

Pregătirile șl desfășurarea celor patru festi- 
— 1947, Budapesta — 1949, Ber- 

, București — 1953) au constituit o 
mare demonstrație a unității mereu crescînde a 
tinerei generații în lupta pentru triumful aspi
rațiilor el. Importanța celui de al V-lea Festi-

-X. /x, ^X, 'X. -X. /Xz -X, '"X.

valuri (Praga 
lin — 1951,

bulgari înaintea

n n multe țări, tinerii animați de do- ] 
rința de pace șl solidaritate au ho. j

ț tărît să acorde ajutor fraților lor) 
( din țările coloniale pentru a veni la j 

' j Festival. In acest scop au fost organi- )
( zate serbări, colecte etc. Astfel, Corni- J 
(tetul suedez pentru pregătirea Festiva- ] 
[ lulul a inițiat strângerea de fonduri și J
f Inventar sportiv pentru tinerii din Si>- 
'( dan ; în felul acesta el vor putea parti- j 
j cipa în număr mai mare și mai bine J 

i ( pregătiți la întîlnirea internațională a j 
i f tineretului de la Varșovia. Tineretul) 
• ( finlandez a hotărît să acorde ajutor ti- J
i ( nerllor din Senegal. Au participat de j 

j asemenea cu sume însemnate de bani j 
j 1 la fondul solidarității tinerii din Anglia, Jif (

I f

șl Statele j

I
i

Franța, Austria, Islanda 
Unite.

In fotografie: o listă pentru colec
tarea de fonduri editată de Comitetul 
Naționali al Festivalului din Olanda.

* COMITETUL DE PREGĂTIRE a ce
lui de al V-lea Festival Mondial al Tine- 
retului și Studenților a făcut cunoscut că 
Paul Robeson a fost invitat să ia parte 
la Festival în calitate de oaspete de

'onoare și membru al juriului pentru con
cursul interpreților de cîntece populare. 

',,Tineretul din toate țările, se spune în 
scrisoarea de invitație, speră că veți putea 

■(veni la Varșovia, ca împreună să putem 
lupta pentru pace și prietenie“. Dar. 
după cum bine se știe încă începînd 
din anug 1950, Departamentul de stat al 
S.U.A. refuză să-i elibereze pașaportul lui 

. Paul Robeson. în legătură 
Paul Ro-beson s-a adresat 
federal.

* LA VARȘOVIA a sosit primul grup 
de delegați la cel
Mondial al Tineretului și Studenților- Din 
acest grup fac parte 185 de delegați ai ti
neretului din Siria, Liban, Irak, Iordania 
și Sudan.

După o scurtă ședere la Varșovia tinerii 
delegați din Siria, Liban. Irak. Iordania 
și Sudan au plecat spre Olsztyn unde vor 
rămiîne pînă la începerea Festivalului. La 
Olsztyn, delegaților li s-a făcut o primire 
călduroasă de către populația orașului.

cu aceasta. 
Tribunalului

de al V-lea Festival

Șoseaua ca o suliță albă pornește din 
orașul Blagoevgrad spre inima satului 
Strumșco. Pe ea, ipe șoseaua aceasta albă 
care leagă Blagoevgradu] de Strumșco, 
gonea în ziua aceea un camion plin cu 
tineri gălăgioși, înflăcărați. Erau tinerii 
muncitori din Blagoevgrad, care mergeau 
la Strumșco să ajute la strângerea recoltei. 
Rezultatul muncii comune din acea zi 
a muncitorilor și țăranilor a fost îmbucu
rător : a fost strînsă recolta de pe 45 de
cari orz și 40 decari ovăz. Seara, tinerii 
au petrecut împreună ; au cîntat, au dan
sat și s-au veselit. în seara aceea de ne
uitat, cuvintele secretarului organizației 
D.S.N.M. (Uniunea Tineretului Popular a 
lui Dimitrov) din cooperativa de producție 
și unitatea din Blagoevgrad au exprimat 
gîndurile celor prezenți:

— Prin munca depusă în această zi, 
prin cîntecele și voioșia din această seară 
trimitem salutul nostru miilor de tineri 
care se vor aduna la Varșovia — orașul 
Festivalului — pentru a-și manifesta vo
ința lor de pace și colaborare internațio
nală așa precum azi noi am arătat prin 
fapte, în chip viu, unitatea între tinerii 
muncitori și țărani din scumpa noastră 
patrie democrat-populară.

Cu gindul la Varșovia orașul în care 
peste puțin timp se vor Întâlni tineri negri 
și albi, muncitori, țărani și studenți, tră. 
iește și muncește în aceste zile tineretul 
patriei noastre, tineretul Bulgariei noi. 
Nenumărate sînt exemplele care oglindesc 
entuziasmul cu care tineretu] nostru se 
pregătește pentru Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților de la Varșovia. 
Ei a început să se pregătească pentru 
această grandioasă sărbătoare încă din 
ultimele zile ale anului 1954. începînd de 
atunci, tineretul bulgar, manifestîndu-și 
tot mai puternic dorința de pace și cola
borare cu tineretul din toate țările lumii, 
organizează festivaluri locale, spartachia- 
de, serj de carnavaj și multe alte ma
nifestări cultural-artistics și sportive, 
între altele, au fost luate măsuri1 pentru 
perfecționarea programului corurilor și 
ansamblurilor care vor pleca la Varșovia. 
La concursurile pentru cei mai buni ar
tiști s-au prezentat un număr de peste 
500 tineri talentați, dintre care 16 cân
tăreți și cîntărețe, 27 pianiști, 25 violo-

niști, 69 flautiști, 22 balerini și balerine, 
30 acordeoniști, 13 chitariști, 210 cîntăreți 
și muzicanți populari. Examinarea celor 
mai bune colective artistice de tineret din 
Blagoevgrad, de pildă, s-a făcut în două 
etape. Primul concurs al instrumentiștilor 
și cîntăreților s-a disputat în luna februa
rie, iar cel de al doilea în luna martie. 
Niciodată pînă acum, la concursurile di
naintea festivalurilor din anii trecuți, nu 
au participat un număr atît de mare de 
tineri. Rezultatele au arătat că, în țara 
noastră, din sînul poporului s-au ridicat 
multe tinere talente care vor prezent-a cu 
cinste tradițiile artei poporului bulgar la 
Festival și arta noastră nouă socialistă. 
Anul acesta, 
va cuprinde 
estradă.

Comitetul
nea compozitorilor și Uniunea scriitorilor 
bulgar; au organizat un concurs pentru 
cîntecele de masă închinate Festivalului, 
prieteniei între toate popoarele și parti
cipării tineretului nostru la construirea 
socialismului. Cele mai bune __ _
o parte dintre ele aprobate, vor d 
prezentate și în cadrul concursurilor in
ternaționale ale Festivalului. Au luat sfîr- 
șit apoi concursurile naționale la care au 
participat oameni de artă, compozitori, 
sculptori, pictori. Cei care s-au clasat au 
luat parte la organizarea festivalurilor 
orășenești, raionale și regionale. Mai mult 
de 5.000 tineri din regiunea Sofia, veniți 
în orașul minerilor Dimitrovo și-au arătat 
iscusința în coruri și cîntece. Toate festi
valurile au fost reușite manifestații ale 
bucuriei și frumuseții, ale vieții noi din 
patria noastră.

La grandioasa sărbătoare de la Varșo
via, tineretul nostru va îj reprezentat de 
o delegație compusă din 750 de tineri și 
tinere. Din delegație fac parte corul tine
rilor de pe lîngă școlile medii din Sofia, 
coruri de băieți, ansamblu, pentru cîn
tece populare și dansuri, grupa de tineri 
de pe lîngă sfatul regional al sindicatelor 
din Plovdiv, grupuri de tineri cîntăreți, 
instrumentiști șl dansatori, o grupă de 
concert a laureaților festivalurilor tre
cute, un mare număr de sportivi. Dele
gația noastră la Festival va face cunos
cut tinerilor din întreaga lume viața noa-

delegația noastră la Festival 
și o gruipă de concert de

Centrai al D.S.N.M., Uniu-

/ (“V/ FXy ''V, FVz »

val Mondial este și mal mare. Festivalul de la 
Varșovia are loc în momentul cînd tineretul 
lumii, în rînd cu toți luptătorii cinstiți pentru 
pace, face eforturi sporite pentru întărirea 
cooperării internaționale. Forțele păcii care și-au 
legat speranțele de conferința de la Geneva a 
șefilor guvernelor celor patru puteri salută cu 
căldură rezultatele pozitive obținute la pceastă 
conferință spre înțelegere șl slăbirea încordării 
internaționale. Plini de optimism, de încredere 
în viitorul pașnic șl luminos, tinerii de pe toate 
meridianele globului se pregătesc pentru Fes
tivalul păcii șl prieteniei de la Varșovia.

Redăm aci doar cîteva din manifestările ca
racteristice acestor pregătiri.

'■'V' /-Xz 'Vz

Festival Mondial al Tineretului. In timp ce 
în incinta stadionului construit de entu
ziastul tineret polonez va răsuna imnul 
F.M.T.D. mulți își vor aminti de imagi
nile și fețele vesele întîlnite pe alte sta
dioane și alte orașe în care au avut loc 
Festivalurile trecute. Orașelor Praga, 
Budapesta, Berlin, București, care au lă
sat celor care au participat la Festivalu
rile respective amintiri dintre cele mai 
frumoase, acum li se adaugă un altul 
— Varșovia.

Mulți tineri italieni vor participa acum 
pentru prima oară la un Festival, aceasta 
și datorită caracterului larg, reprezentativ 
al delegației noastre. Delegația italiană la 
Festival cuprinde, de pildă, tineri demo- 
crat-creștini, care acum 2 ani priveau 

Festivalul prin prisma propagan
dei războiului rece și care astăzi 
încep să înțeleagă că drumul 
coexistenței, ai prieteniei între 
popoare, trece și prin Varșovia. 
In ciuda presiunilor și a inter
vențiilor înaltelor ierarhii ecle- 
siastice și ale partidului demo- 
crat-creștin, acești tineri au ho
tărît să participe la tradiționala 
sărbătoare ă păcii șj prieteniei de 
la Varșovia.

Delegația italiană care va par
ticipa la Festival 
gație numeroasă, 
într-atîta pe cit 
numărul tinerilor 
doresc să plece la Varșovia- Căl-

* *

stră nouă, liberă, înflăcărarea cu care 
participă tineretul la construirea socia
lismului, tradițiile dragostei de pace a 
poporului nostru, realizările culturii noa
stre socialiste.

A sosit ziua cîr.d delegații noștri 
au pornit spre orașul Festivalului — Var
șovia, unde, ca și la București pe stadio
nul „23 August” în urmă cu doi ani, gla
sul tinerilor bulgari se va uni cu glasul 
tuturor solilor tineretului lumii ce vor 
cînta în zeci de limbi imnul F.M.T.D., 
imnul păcii, unității, al tinereții. Acolo, 
sub cerul senin aj Varșoviei eroice, ini
mile tinerilor bulgari vor bate alături 
de cele ale tinerilor de pretutindeni care 
sînt animați de năzuința comună de a 
trăi în pace și prietenie.

Acestea sînt gîndurile care animă pe 
tinerii noștri înaintea Festivalului.

NICOLAI CAZACOV
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clnd legile in vigoare, autoritățile italiene 
au refuzat să elibereze pașaport multor 
tineri. Iată un fapt petrecut de curînd la 
Siena; trei tineri țărani au solicitat elibe
rarea pașapoartelor pentru a putea pleca 
la Varșovia. Cererile lor au fost însă res
pinse de către autorități.

Invingind greutățile ivite în cale, tine
retul italian va trimite la Varșovia o de
legație cuprinzătoare care să-l reprezinte 
cu cinste.

Delegația italiană la Festivaț a pregătit 
un bogat program cultural și sportiv. In 
întîmpinarea Festivalului U.I-S.-P. (Orga
nizația italiană a sportului popular) a or
ganizat concursuri naționale și provinciala 
de atletism, patinaj (pe roate), ciclism, 
box, la care au luat parte mii de tineri 
sportivi amatori.

Printre cele mai Interesante manifestări 
cu caracter cultural care se vor organiza 
la Varșovia și care au atras atenția tinere
tului nostru se află Seminaruț cinemato
grafic internațional. Acest seminar va da 
posibilitate tinerilor din întreaga lume 
șă vizioneze cele mai importante filme

_ . _ . realiste italiene. El va
PSO.O PSSCGTzI prilejui totodată dis-

Corespondentul „Seinteil tineretului“ cuții asupra cinema-
la Roma tografiei realiste in-

— ternaționale. La Se
minarul cinematografic internațional vor 
participa cei mai cunoscuți critici ai cine
matografiei italiene. Pregătirile pentru 
acest seminar au fost sprijinite de perso- 
salități de seamă, care fac parte din Co
mitetul italian de pregătire a Festivalului, 
Printre aceștia se numără, regizorul fil
mului „Hoți de biciclete“. De Sica și 
celebrul scenarist Cesare Zavattini, lau
reat aj Premiului Păcii.

Diverse grupuri folcloristice, ansambluri 
de dansuri regionale, coruri, printre care 
corul culegătoarelor de orez din Bologna, 
se vor produce în cadrul diverselor ma
nifestări din cadrul programului Festi
valului.

Delegația italiană va prezenta de ase
menea la Festival o mare expoziție docu
mentară asupra vieții, muncii și luptei ti
neretului italian pentru pace și indepen
dență națională.

In aceste zile activitatea Comitetului 
Național al Festivalului este din ce în ce 
mai intensă. După ultimele concursuri 
naționale de selecție, se organizează călă
toria delegaților. Se iau măsuri de găz
duire a delegațiilor din țările îndepărtate, 
din Africa și America Latină, care trea 
prin Italia.

De curînd Comitetul Național al Festi
valului a lansat un apel către tinerii ita
lieni în care sînt rugați ca să dea o parte 
din sumele strînse pentru trimiterea dele
gaților lor, pentru ajutorarea delegaților 
din țările dependente șț coloniale. Apelul 
a fost primit cu căldură de tinerii ita
lieni iubitori de pace.

Astfel un grup de tinere culegătoare de 
orez din Regio-Emilia care cu mari sacri
ficii a strîns suma necesară trimiterii, la 
Varșovia a două delegate, a hotărît să tri
mită una singură și să depună suma ră
masă la fondul de solidaritate.

La 31 iulie solii tineretului italian din 
Roma, Milano, din sătulețul răzleț al Sar
diniei, din regiunile industriale din nor
dul Italiei, muncitori, țărani, studenți, cu 
toții vor fi prezenți la întîlnirea de la 
Varșovia.

Dar Festivalul nu este numai sărbătoa
rea acelora care merg la Varșovia, ci a 
tuturor tinerilor care luptă pentru cauza 
păcii și prieteniei între popoare. Cînd dele
gația italiană va defila pe marele stadion 
din Varșovia, un grup de tineri alpiniști 
va împlînta pe vîrful Mont Blanc drape
lul păcii șț drapelu] Festivalului — un 
mesaj minunat al dragostei de pace și prie
tenie de care este animat tineretul italian^ 
către solii tinerei generații de la Varșovia 
care timp de 15 zile vor cînta braț la braț, 
înfrățiți pe străzile capitalei Poloniei 
populare în sărbătoare.

Roma, Iulie 1955.

va fi o dele- 
bineințeles nu 
de mare este 

italieni care

cîntece, •

Studenții lumii în întâmpinarea Festivalului

in dorința de a face cit mai cunoscută marea sărbătoare a 
păcii și prieteniei de la Varșovia și pentru a antrena cit mai 
mulți tineri la munca de pregătire a Festivalului, în multe țări 
s-au editat publicați] speciale închinate acestui eveniment. Co
mitetul de pregătire a Festivalului din Germania occidentală, 
de pildă, a scos la Stuttgart o revistă lunară ilustrată sub 
titlul „Tinerii prieteni în întîmpinarea Festivalului".

In numărul doi al acestei reviste întîlnim o serie de repor
taje interesante, povestiri, informații precum și multe fotografii 
și schițe. In cuvîntul introductiv de pe prima pagină, 
redacția adresează un apel tinerilor germani de a răspîndi 
ideile Festivalului și de a difuza în toate colțurile țării această 
revistă. După cîteva scurte informații din diverse țări cu pri
vire la pregătirile pentru Festival, întîlnim în paginile revistei 
o povestire despre cunoscutul sportiv Miltenberger — zidar In 
uzina Haspe, care va veni la Varșovia. Revista cuprinde apoi 
o serie de știri cu privire la activitatea Comitetului de pre
gătire a Festivalului din Bielfeld, un fotoreportaj despre viața 

■ studenților etc. O pagină specială este consacrată desenelor 
umoristice reproduse din săptămînalele poloneze.

în fotografie : un montaj cu publicațiile apărute în diverse 
țari cu prilejul Festivalului.

Tineretul vietnamez s-a pregătit activ in vederea marei 
sărbători a păcii și prieteniei de la Varșovia. în întim- 
pinarea Festivalului în multe localități ale R. D. Viet
nam au avut loc Festivaluri locale, concursuri etc. De o 
mare popularitate s-au bucurat concursurile literare, mu
zicale, plastice și sportive.

In fotografie : în întâmpinarea Festivalului o reprezen
tație a ansamblului de cintece și dansuri al armatei popu
lare vietnameze.

După cum se știe, progra
mul Festivalului cuprinde și 
activități speciale pentru stu
denți. Scopul acestora este de 
a crea studenților partici- 
panți la Festival cadrul nece
sar unor întîlniri î-n care să 
se schimbe puncte de vedere 
asupra 
specifice 
apărarea 
tale.

Două 
din programul 
privind studenții vor fi semi
narul internațional de cine
matografie și seminarul inter
național de literatură. Temele 
acestor seminarii sînt : pentru 
primul — „Omul simplu în 
film”, pentru al doilea — 
„Tradiția umanismului în 
operele clasice ș, influența 
lor asupra literaturii contem- 
porane’-. •

Desigur că asemenea teme 
permit largi discuții, deoarece 
ele sînt de actualitate și sînt 
obiectul unor discuții în ca
drul multor școli și universi
tăți. Dezbaterile în jurul unor 
asemenea probleme vor per
mite participanților să cu
noască tradițiile culturale ale 
diferitelor școlj de cinemato
grafie, ale literaturii, vor con. 
tribui la strângerea unității 
studențimii iubitoare de pace 
și progres.

în diferite țări, pregătirea 
studenților pentru a participa 
la activitățile din cadrul pro
gramului Festivalului se face 
pe baza discuțiilor care au loc 
în universități, la locurile de 
studiu. Dar, pregătirile stu. 
denților pentru Festival nu se 
rezumă la aceasta.

în legătură cu participarea 
studenților ja marea întîlnire 
a păcii și prieteniei de la Var
șovia, există între altele un 
aspect foarte important și pe 
care noj nu-1 putem neglija — 
anum8 strângerea fondurilor 
necesare acoperiri; cheltuieli
lor de călătorie a delegațiilor 
ce vor participa la seminariile 
și întîlnirile din timpul Fes
tivalului. în Franța, de pildă, 
pentru pregătirea seminaru
lui filmului, studenții în ci-

diferitelor probleme 
privind educația și 

. intereselor lor vi-

activități principale 
Festivalului

Luis Ascarate 
membru în Comitetul 
Executiv al U. I. S.

nematografie au emis timbre 
pentru Festival pe care le pun 
în vînzare. Suma realizată 
este destinată acoperirii chel
tuielilor participanțilop la 
Festival- Totodată studenții 
francezi au organizat chiar în 
cadrul pregătirii seminarului 
un concurs de filme — arbi
trat de actorul și regizorul 
Claude Autant Lara. Filmele 
selecționate vor fi trimise la 
Varșovia spre proiectare in 
cadrul ședințelor seminarului 
de cinematografie organizat 
în timpul Festivalului. în alte 
țări mai îndepărtate, ca Ja
ponia, studenții se pregătesc 
în chip asemănător pentru a 
participa la seminarul de ci
nematografie. Ei organizează 
largi dezbateri asupra diferi
telor rapoarte și intervenții 
asupra filmelor pe care le vor 
aduce cu ei. Un profesor ja
ponez de la școala de cinema
tografie din Tokio va însoți 
grupul de studenți pentru a 
aduce contribuția sa la discu
țiile asupra cinematografiei. 
S-ar putea cita și alte nume
roase exemple din alte părți 
ale lumii ; în țările Orientu
lui Mijlociu și în special în 
Siria și Liban, în facultăți se 
fac discuții ample în jurul te
melor fixate. în India, ca 
urmare a mobilizării largi fă. 
cute pentru Festival în dife
rite state, s-au desfășurat nu
meroase concursuri regionale, 
în această țară au șj fost aleși 
delegați; care vor participa la 
programul studențesc din 
timpul Festivalului. Se înțe
lege de la sine că participa
rea studenților la Festival nu 
se va limita la programul 
specific activității lor, deoare
ce ei își vor da concursul la 
toate activitățile programate.

în numeroase țări, studen
ții fac parte din diferite co
mitete naționa'e, regionale 
sau locale de pregătire a Fes
tivalului. Astfel în Anglia, la 
universitatea din Cambridge, 
a luat ființă un comitet local

studențesc de pregătire 
Festivalului-

Aceste comitete sînt 
sprijin serios în munca 
pregătire a Festivalului.

un 
de 

___ , în 
multe țări au fost întreprin
se o seamă de acțiuni care 
s-au bucurat de sprijinul larg 
al studenților. Din inițiativa 
studenților Academiei de Arte 
Frumoase din Olanda, a fost 
organizat un concurs grafic 
pentru un afiș împotriva răz
boiului și a remilitarizării 
Germaniei occidentale. Inte
resantă este inițiativa studen. 
ților universității din Michi
gan (Statele Unite) ; oi au or
ganizat în cadrul pregătirilor 
pentru Festival o expoziție 
de artă sovietică, , poloneză, 
cehoslovacă, germană etc. Tot
odată. la această universitate 
s-a prezentat filmul despre 
reconstrucția Varșoviei. în 
alte țări, publicațiile studen
țești existente aduc un aport 
important în acțiunea de pre- 
gătire_ a Festivalului. Revista 
lunară a studenților progre
siști „Spectakel‘‘, care apare

la Amsterdam, a închinat 
unul din numerele sale Fes
tivalului

Majoritatea organizațiilor 
studențești își trimit repre
zentanți la Festival. Uniuni 
naționale ale studenților ca 
cea din Japonia, Federația 
pan-indiană a studenților, 
Uniunea națională a studen
ților din 
generală a 
sieni, Asociația 
algerieni și multe 
zații oficiale ale 
își vor trimite 
Festival. Uniunea 
studenților din Brazilia a r”- 
mit la recentul congres d‘n 
Brazilia pe delegații săi- Defe
ritele uniuni și federații c.”8 
alcătuiesc -Confederați i națio
nală a studenților din Ch“e 
au trimis de asemenea dele
gați.

De pe acum, trenurile și va
sele care vor aduce pe oaspe
ții din diferite țări au și 
pornit, iar noi facem în pre
zent ultimele pregătiri pentrp. 
ca, alături de ceilalți soli :>! 
tineretului lumii, studenț'i 
să poată contribui într-o lar
gă măsură la tcate activitățile 
bogate și variate ale Fest’va- 
lului, la reușita lui deplină.

Indonezia, Uni-unea 
studenților tun!- 

studenți’cr 
alte organi- 
studenților 

delegați la 
națională a

A Pe tot cuprinsul 
Uniunii Sovietice, în 
fabrici, școli, universi-

6 tăți și colhozuri tine- 
>S retul s-a pregătit cu 
>> entuziasm în vederea 
>> Festivalului. Un nu- 
>) măr considerabil de

tineri au participat 
>> la concursurile orga- 
>/ nizate în întîmpinarea 
>/ marii sărbători a păcii
7 și prieteniei de la 
7 Varșovia. La concursu- 
Y rile preliminare de la 
7 Moscova au participat 
7 peste 500 de tineri 
7 cîntăreți, instrumen- 
7 tiștj și dansatori. Peste 
7 100 de tineri și tinere 
7 au fost aleși pentru a 
7 participa la Festivalul 
7 de la Varșovia.
7 La competițiile spor- 
a tive de la
7 vor participa 
7 de tineri
7 fruntași.
7 Delegația 
7 sovietici la __
7 de la Varșovia 

prezenta de asemenea
>$ expoziții de artă și 
>> documentare ilustrînd 
>> condițiile de muncă și 
>> de studiu ale tineretu- 
7 lui din Uniunea Sovie- 
7 tică.
7 In fotografie : Va- 
7 lentina Diemina, ar- 
7 tistă la Circul de Stat 
'/ din Moscova, delegată 
/ la cel de al V-lea 
< Festival Mondial al 
? Tineretului.

Varșovia 
peste 400 

sportivi 

tinerilor 
Festivalul 

va
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