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MESAJUL TINERESC AL PĂCII SI PRIETENIEI

tată-le,

avea în reperto- 
un cîntec romi-

tineretul lumii de-atunci ? 
cu un singur prilej. Față în 
câmpurile de bătălie, pindin- 
se ucidă în șanțuri, cu arma

a colaborării rodnice, 
simțăminte ale tinere- 
vor manifesta încă 

mod deosebit de con- 
larg, cu prilejul mă-

Varșovia va avea 
internaționale noi, 
victoriile pe care

se
Se 
le

în viață 
progres.

Festival.'
vă vom transmite 

despre pr'mirea ce

Geneva 
în rela-

cunoască 
vor lega 
va putea 
al tinerei

îndreaptă gîndurile întregului 
a

mult că tine-
nu

Dumitru Arian
Erou al Muncii Socialiste

Delegații tine- 
vor oglindi la 

parte din fața nouă 
face cunoscute unele

VARȘOVIA (prin telefon 
de la trimișii noștri).

Cu ce să începem ? Im
presii multe, fapte deose
bite. Am ales însă pentru 
astăzi drumul nostru de 1® 
București la Varșovia, can. 
tonarea și desigur pe cu- 
rînd vizitarea orașului.

...Iată-ne în Ungaria ve
cină și prietenă. La fron
tieră domină îmbrățișările, 
voia bună și natural... ,,Pe- 
rinița“. Același lucru în 
nenumărate orașe din Un
garia.

La ora 13 intrăm în 
Cehoslovacia prin punctul 
de frontieră Sturovo. Aici 
ne așteaptă tineri și tinere, 
— membri ai Uniunii Tine
retului Cehoslovac purtînd 
pe bluze o insignă: Festi
val. Ei ne însoțesc pe tot 
teritoriul Cehoslovaciei. Ni
mic nu scapă atenției gaz
delor care se grăbesc să ne 
aducă ilustrate spre dimi
neață deoarece Cehoslova
cia am traversat-o în cea 
mai mare parte noaptea. 
Găsim în fiecare comparti-
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ment ilustratele însoțite da 
țigări, pachete de mîncare. 
în orice gară ne-am oprit, 
la orice oră, ne întîmpină 
cântecul unei fanfare care 
neapărat 
riul său 
nesc.

...Este 
niei. Cu o oră mai devreme 
ca cea a României. Am in
trat pe teritoriul R. P. Po
lone, gazda celui de al 
V-lea

Nu 
acum 
ni s-a făcut în tot lungul 
drumului, de la graniță și 
pînă la Varșovia, întrucît 
ospitalitatea poloneză me
rită mai mult.

Varșovia e uimitoare.
La gară sîntem salutați 

de reprezentanți ai Uniunii 
Tineretului Polonez și 
F.M.T.D. Răspunde din 
partea delegației noastre 
Petre Gheorghe, secretar al 
CC. al U.T.M.

In polonă și romînă, ră
sună lozinci despre priete
nia dintre popoarele noas
tre. Fiecare dintre noi are 
brațele pline cu florile ofe
rite da tinerele poloneze 
care ne așteptau.

...Se înserează șl-n acest 
cartier așezat pe malul Vis- 
tulei. cartierul unde se gă
sește prima fabrică de 
auto-turisme poloneze, via
ta își urmează cursul. Dnr 
un fapt nou a intervenit și 
acest lucru îl exprimă pre
ședintele sfatului popular 
raional care în numele 
populat’,ei ne adresează un 
călduros salut de bun ve
nit. In curtea cantonamen
tului din strada Felinskiego 
ne întâmpină nenumărati 
copii care pînă seara târ
ziu nu ne părăsesc.

...Și acum pe mîine, dragi 
cititori.

N GĂRILE VARȘOVIEI sosesc trenuri de pretutindeni. Pe străzile 
Iînvestmîntate sărbătorește au și sosit mii și mii de tineri din în

treaga lume. Peste tot se fac ultimele pregătiri.
Numai cîteva ceasuri și Festivalul va începe să dăruiască momente 

de neuitat celor peste 30.000 tineri veniți din 115 țări.
Mărețele idei ale păcii și prieteniei — sub semnul cărora se desfășoară 

și acest Festival — găsesc un puternic ecou în sufletele maselor largi 
de tineri din toate colțurile lumii. Tînăra generație este vital interesată 
în menținerea păcii, în consolidarea prieteniei între popoare ca o pre- 
miză absolut necesară în vederea înlăturării primejdiei unui nou război. 
In zilele noastre, cînd cauza păcii întrunește adeziunea tuturor popoa
relor, cînd ideea coexistenței pașnice a căpătat o autoritate incontesta
bilă, Festivalul își aduce partea sa de contribuție la înțelegerea între 
popoare, la destinderea încordării în situația internațională.

In zilele Festivalului solii sosiți la Varșovia, tineri de diferite convin
geri politice și.credințe religioase, se vor întîlni încălziți de aceeași năzu
ință de pace, hotărîți să întărească și mai mult legăturile de prietenie și 
colaborare, în numele păcii, în numele viitorului fericit al omenirii. Acum, 
după conferința de la Geneva, cînd în sufletele oamenilor simpli de pretu
tindeni s-a aprins cu mai multă putere ca oricînd flacăra speranței într-o 
pace trainică, Festivalul de la Varșovia va dovedi odată mai 
retul democrat reprezintă o mare forță, a cărui voință 
nesocotită.

Zilele petrecute la Varșovia îi vor face pe tineri să 
mai bine, iar cunoașterea poate aduce totdeauna prietenia, 
asemenea prietenii pe care nici distanțele, nici timpul nu 
destrăma. Festivalul va întări și mai mult simțul de răspundere 
generații, va dezvolta convingerea profundă că tinerii, în rindurile po
poarelor lor, pot și trebuie să aducă o contribuție sporită la eforturile 
nobile îndreptate spre înlăturarea pericolului unui nou măcel mondial.

Solidaritatea tinerei generații este o forță care acționează cu vigoare 
și eficacitate. Și fiecare Festival Mondial întărește acest spirit de solida
ritate a tineretului. Unitatea și solidaritatea tineretului își găsesc o pu
ternică expresie în existența și activitatea Federației Alondiale a Tine
retului Democrat și a Uniunii Internaționale a Studenților — sub egida 
cărora se desfășoară Festivalul. A lărgi neîncetat rindurile F-M.T.D. și 
U.I.S., a lărgi colaborarea dintre aceste organizații și alte organizații 

naționale și internaționale de tineret, a realiza unitatea de acțiune a 
tineretului lumii — sînt obiective de luptă pentru tinerii din toate țările, 
pentru toți acei care iubesc pacea, bucuria creației și care urăsc războiul 
și distrugerile.

Solii tineretului romîn, tineri cu care patria se mândrește, se găsesc 
de acum de cîteva ore în minunatul oraș de pe Vistula. Ei sînt înconju
rați de dragostea, atenția caldă, frățească, a reprezentanților tineretului 
din numeroase alte țări, tineret care nu a uitat zilele minunate petrecute 
la București. Reprezentanții tineretului romîn la Festival vor vorbi tutu
rora despre hotărirea nestrămutată a tinerei noastre generații de a-și aduce 
aportul la lupta generală pentru pace și prietenie. Ei vor vorbi despre 
marile posibilități de dezvoltare pe care le are tineretul romîn în patria 
sa liberă și independentă, sub soarele democrației populare. Ei vor povesti 
trimișilor tineretului cinstit al lumii despre realizările regimului nostru 
democrat-popular, despre hotărirea întregului popor de a apăra și conso
lida aceste realizări.

...Cîteva ore și trompetele vor suna anunțînd deschiderea Festiva
lului. Către Varșovia se îndreaptă gîndurile tinerilor cinstiți de pre
tutindeni. Către acest minunat oraș se 
tineret al patriei noastre. Sufletul, inima 
solilor tinerei generații din întreaga lume.

Salutul nostru fierbinte către cel de
Tineretului și Studenților pentru Pace și Prietenie 1

Calde urări întîlnirii
Două săptămîni de Acad. C. I. Parhon 

zile tînăra generație 
a lumii își va flutu- —
ra, sub soarele Var
șoviei, flamurile sărbătorești. Zeci 
de culori, alăturate în steagurile 
numeroaselor țări de pe toate conti
nentele globului, vor înscrie pe seni
nul cerului de vară simbolul unirii și 
al prieteniei.

Festivalul de la 
loc în împrejurări 
caracterizate prin 
voința de pace a popoarelor lumii 
le-a obținut în ultima vreme și prin 
existența unor fapte concrete ce do
vedesc posibilitatea unei largi des
tinderi internaționale.

Tineretul lumii și-a manifestat în 
ultimii ani de nenumărate ori do
rința fierbinte de pace, aceasta fiind 
prima condiție a unei vieți creatoare 
și luptătoare pentru fericire. Tinere
tul lumii urăște glasul exploziilor și 
al sîngelui și luptă împotriva ame
nințărilor morții, fiind convins că în
tre popoare, indiferent de locul geo
grafic și de evoluția acestora, limba
jul universal al dorinței de mai bine, 
limbajul științei și al artei pot și 
trebuie să aducă lumina înțelegerii, 
a prieteniei și

Toate aceste 
tului lumii se 
odată, într-un 
vingător șl de 
reței întîlniri din cadrul Festivalului.

Tinerii din patria noastră, la fel cu 
prietenii lor necunoscuți, dar apro- 
piați din toate punctele globului, s-au 
pregătit intens în vederea Festivalu
lui- Ei au întîmpinat această sărbă
toare a tinereții, a păcii și prieteniei, 
cu un entuziasm vrednic de cei ce, cu 
toată putered și vigoarea anilor lor

Mîine în Varșovia 
eroică a Poloniei de- 
mocrat-populare, zeci 
de mii de tineri se 
vor întîlni la marea sărbătoare a ti
nereții, păcii și prieteniei.

In numele brigăzii pe care o con
duc adresez tinerilor soli ai păcii și 
prieteniei un salut fierbinte pornit 
dintr-o inimă sinceră de 
cară iubește pacea.

Nu-i nimic mai înălțător 
decît să muncești pentru 
pentru fericire.

Tinerii petroliști întîmpină marea 
sărbătoare de la Varșovia ce se va 
desfășura sub lozinca ,.Pace și Prie
tenie“ cu o mie tone dc țiței dat pa
triei peste plan. O mie de tone țiței, 
acesta-i mesajul tineretului nostru 
petrolist adresat Festivalului. Pînă în 
prezent datorită aplicării înaintate
lor metode ale tehnica în extracția 
țițeiului, muncitorii schelei Tirgoviș- 
te, printre care mulți tineri, au dat 
patriei cu 4,07 la sută mai mult ți
ței și gaze. Obținerea acestor reali
zări o. fost posibilă și datorită apli
cării inițiativei geologilor, de repu-

* ........................t'rr

tinereții
tineri, croiesc patriei 
o viață nouă făurind 
pentru ei și pentru 
urmașii lor un viitor 

fericit.
R.P.R.

luminos și 
retului din 
Varșovia o 
a țării, vor . 
dintre realizările poporului nostru pe 
calea construirii socialismului. Ei se 
vor simți acolo, în mijlocul capitalei 
Poloniei luptătoare, frați buni cu toți 
tinerii lumii, de la vechii și neclintiții 

. lor prieteni sovietici pînă la tinerii 
veniți din cele două Americi, din 
Africa și din Asia. Alături de toți 
ceilalți participanți la Festivalul de la 
Varșovia, tinerii romîni își vor mani
festa cu hotărîre și cu demnitate do
rința lor nestrămutată de pace.
Măreția întîlnirii de la Varșovia o 

presimt și o știu nu numai tinerii din 
lumea întreagă, care-și îndreaptă cu 
toții privirile spre această sărbătoare. 
Alături de avîntul tinereții, inimile 
tuturor oamenilor cinstiți st chiar ale 
acelora pentru care propria lor tine
rețe este o simplă amintire întîmpină 
cu bucurie și cu nădejde Festivalul 
de la Varșovia. In asemenea prile
juri în care se afirmă sărbătoresc 
zorii rodnici ai unui viitor mai bun 
și mai fericit pentru întreaga ome
nire, inimile celor vîrstnici întineresc 
și ele și îmbrățișează cu dragoste gîn
durile curate ale unui tineret ce-și 
exprimă dorința de a construi, în pace 
și prietenie, o viață luminoasă.

Iată de ce țin să aduc un salut cald 
și urări de reușită deplină atît dele
gației romîne, cît și tuturor partici
panților la cel de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților 
de la Varșovia.

nere în producție a 
sondelor abandonate 
de capitaliști.

Printre cele patru 
producției după zeci 

se află și 
sondă ca 

aportul

sonde redate 
de ani de părăsire, 
sonda 211. La această 
și la celelalte și-au dat 
și tinerii noștri. Producția ce o 
dă azi sonda 211 a înlocuit forajul 
unei sonde de la început și pînă la 
sfirșit. Mulți tineri din brigada mea, 
ca maistrul sondor Năstăsescu Ion, 
Andrei Gheorghe, șofer pe granic. 
Rotaru Dumitru maistru sondor și 
alții, în cinstea marii sărbători a ti
neretului de la Varșovia, au realizat 
depășiri de 322 la sută la interven
țiile făcute sondelor de producție.

Lor li se alătură și petroliștii vîrst- 
nici care tot așa de fierbinte iubesc 
pacea. Strînși uniți, noi nu vom pre
cupeți nici un efort cînd e vorba să 
apărăm pacea și vă asigurăm pe voi. 
soli ai tineretului lumii că tineretul 
patriei mele își va înzeci eforturile 
în muncă pentru a face ca Republica 
Populară Romînă să fie mai puter
nică, mai bogată, mai frumoasă.

Este ușor de urmărit cu ochii pe 
harta Europei drumul străbătut de șta
fetele tinere ale păcii și prieteniei spre 
Varșovia, a cincea capitală a Festiva
lului. In avîntul lor sprinten, trecînd 
peste hotare și fluvii și munți, prin 
orașe și sate, și centre ■ industriale, și 
cetăți universitare, și porturi și gări, 
pe cîmpii cu holdele în seceriș și pe 
lîngă furnalele uzinelor, pe lîngă sta
dioanele de sport și șantiere, silozuri, 
cămine de odihnă și tabere de școlari 
în vacanță ; preluând dintr-o mină în 
alta, simbolica torță nestinsă a lampa- 
datorilor elini ; întîmpinați pretutin
deni cu aclamații de tineretul altor 
țări și popoare însetate de pace și prie
tenie — s-au apropiat zi cu zi, de ținta 
finală.

Iată-i ajunși 1
Ușor este de urmărit tot așa pe pla- 

nisferă drumul străbătut de solii tine
retului din toate ungherele planetei, de 
sub cerul polar și de la antipozi, din 
atolii de mărgean ai Pacificului, de sub 
alte constelații, din Țara de Foc și din 
Noua Zeelandă. din platourile înalte 
ale Mongoliei și din forfota Londrei, 
din fiordurile Norvegiei și de pe țăr
murile Nilului cu piramidele milenare, 
din Uniunea Sovietică, din Africa de 
Sud, din Antile, din Congo, din Cana
da, din țara celor o mie de lacuri, din 
China, din Franța universităților me
dievale și din Mexicul cu vestigiile 
unor civilizații stinse și altei civilizații 
renăscute, din Brazilia, din Australia, 
din ținuturile încă. sîngerate de urgia 
războiului, Coreea și Vietnam. Au por
nit toți din țările lor traversând mări și 
oceane și continente de jur-împrejurul 
planetei, ducînd cu dinții patriile lor 
deosebite, iubirea locului natal, graiul, 
portul, cîntecele, datinile, religiile, 
formele lor de cultură, de viață și de 
civilizație deosebite — și mai presus de 
ele o aspirație comună: pacea și prie
tenia.

Iată-i ajunși !
Și iarăși, ușor este de asemenea a- 

urmărj astăzi cu gîndui și cu o rapidă 
recapitulare drumul străbătut numai în 
cîțiva ani de irezistibila mișcare a ti
neretului și studenților lumii în acea
stă neogoită luptă pentru a statornici 
încrederea reciprocă întemeiată pe cu-

noașterea reciprocă, în această luptă 
pentru pacea și prietenia fecundă în 
roade; în această luptă pentru a-și 
asigura dreptul la viață. După Festi
valul de la Praga, cel de la Budapesta, 
după Budapesta cel de la Berlin ; după 
Berlin Festivalul din Bucureștiul nos
tru ; și acum, cel de al V-lea Festival, 
de la Varșovia, capitala renăscută din 
ruini. Numărul participanților s-a în
zecit. S-a înzecit și experiența și capa
citatea de organizare și conștiința for. 
țel și a solidarității și încrederea în 
biruința năvalnicei acțiuni pe care nu 
va mat Izbuti s-o zădărnicească nici o 
putere din lume, fiindcă e în asenti
mentul lumii și al vremii.

De altfel, vremea nu s-a grăbit oare 
s-o confirme cu prisosință ?

In timpul Congresului mondial al ti
neretului care a precedat cu oîteva zile 
Festivalul de la București, din 1953. in 
sala adunării pavoazată cu toate dra
pelele țărilor și popoarelor din cele 
cinci continente, nu s-a deslănțuit un 
adevărat delir de însuflețire le vestea 
încetării ostilităților din Coreea? Nu 
s-au îmbrățișat atunci cu lacrimi de 
bucurie în cehi și cu un chiot de tri
umf delegații tineretului coreean și ai 
tineretului american, englez, canadian, 
chinez, francez, japonez, indonez, vre
me de peste două ore, într-o spontană 
manifestare a înfrățirii pe care nimeni 
din cei de față nu vor uita-o toată 
viața ? Iar acum, Festivalul de la Var
șovia, nu se deschide oare abia la cî
teva zile după Conferința de la 
care inaugurează o altă etapă 
țiile dintre state ?

Visul și aspirațiile de ieri, 
începutul realității de rhiine !

Ce fericit, ce privilegiat tineret, ori- 
cît de aspra i-ar mai fi încă vicisitu
dinile !

Dar pentru acest tineret privilegiat 
de astăzi, care-și pregătește singur 
viitorul și s-a învrednicit să-și apere 
astfel singur dreptul său la viață, cît 
de anevoie îi va fi fiind să-și imagi
neze destinul vitreg, destinul tragic al 
generației noastre, cu elanurile tmere.

ții mutilate și ucise în monstruoasele 
hecatombe ale primului și celui de-al 
doilea război mondial !

E ceasul poate să le-o amintim cu 
suspinele amintirilor noastre, ale foști, 
lor tineri de-atuncl ca să măsoare așa 
mai bine imensitatea drumului străbă
tut. Și ca să-și explice așa unele mu
tilări și cicatrici lăuntrice — fără acea
sta Inexplicabile — care ne-au întune
cat și ne mai întunecă încă anii matu
rității cu dezolarea că nu ne-au îngă
duit vremurile să ne apărăm și noi tot 
așa de spornic pacea, dreptul la viață, 
viitorul, alinarea dulce a prieteniei și 
galvanizata conștiință a solidarității. 
De cîte ori n-®m auzit întrebarea grea 
de mustrări: dar voi ce-ați făcut?

îmi mai stăruie și acum în urechi...
Ce ne-a pregătit însă pentru îndepli

nirea unor asemenea aspirații cu totul 
himerice și inoperante pe-atunci ? In- 
cepînd cu cele dintîi jucării de copil, 
cu soldații de plumb, cu pușca de lemn 
și cu sabia de tinichea, cu jocurile și 
cîntecele copilăriei, cu cărțile, de școa
lă, cu lecturile de mai tîrziu, toate plă
mădeau în noi „iubirea de patrie și de 
popor“ din drojdia dospită a urii și a 
bănuielilor, a neîncrederii față de alte 
popoare. Iar chiar acei cu vagi reverii 
pacifiste, ce cunoșteau concret despte 
realitatea altor patrii și popoare? De 
unde puteau să-și soarbă substanța 
unor convingeri adînci, ferme, verifi
cate ? Planeta, țările, popoarele, cum 
ni se înfățișa dincolo de textele cărților 
didactice alcătuite dinadins pentru a 
întreține o atmosferă de suspiciune. în 
subconștientul viitoarelor contigente 
de recruți, carnea de tun a războaie
lor? Privirile rătăcind nostalgic de 
pe-o foaie pe alta a albumelor de tim
bre poștale. „înconjurul pămîntului în 
80 zile“, romanul lui Jules Vernes, cî- 
teva cărți de călătorie — și atîta tot !

Și atîta tot și atîtea toate, la care 
mă gîndeam cu melancolte în vara 
anului 1953, în timpul Festivalului de 
la București, cînd adierile molatice ale 
vîntulu; fluturau multicolorele stea
guri ale tuturor popoarelor oriunde în-

x

; torceam ochii și cînd conștiința solida
rității planetare se afirma concret ti
neretului voios pe bulevardele Capitalei 

. noastre prin prezența sutelor și midor 
de soli al tineretului lumii de toate 
nuanțele epldermii și de toate gințlle, 
cu toate costumele» lor, cu gralurlle, 
cîntecele, veselia, entuziasmul și prie
teșugul lor. Avut-a vreodată genera
ția mea prilejul să capete măcar un 
dram din această conștiință atît de lu
minos concretizată a solidarității pla
netare sau măcar să și-o imagineze 
cumva ?

Cînd și cum și unde s-a întîlnif și s-a 
cunoscut

Numai 
față, pe 
du-se să 
la ochi.

Aceasta era monstruoasa, hîda, cruda 
realitate pentru care au fCit pregătite 
generațiile noastre tinere de-atunci 
încă de pe băncile școlilor, prin 'carte, 
iprin jocuri, prin cîntece, prin poezie 
și prin artă chiar — cu o perfidă și 
perseverentă premeditare.

îmi amintesc vacanța studențească 
din vara cînd se urzea în umbra ca
binetelor diplomatice deslănțuirea celui 
d'ntîi război mondial. Ultima vară di
naintea înfricoșătoarelor urgi? care do 
două ori au decimat tineretul lumii pe 
uriașele nesățioase ruguri. O grădină 
publică de oraș quasi-provincial. Or
chestra militară îp eternul pavilion. 
Eternele valsuri ale lui Strauss. Cîțiva 
prieteni, colegi de Universitate ocolind 
svîrcolirile fluturilor nocturni, rosto
goliți sub lampadare cu aripile arse de 
dogoarea becurilor ferindu-se să nu-i 
strivească sub tălpi, fără a bănui o 
singură clipă că peste puțină vreme se 
vor svîrcoli el înșiși în chinurile mor- 
ții, cu fruntea căzută în smîrcuri, după 
ce vor fi ucis și dânșii alți frați de 
aceeași vîrstă urmînd legea odioasă a 
războiului acela : Ucide, ca să nu fii 
ucis !

Da ! Orchestra cînta un vals langu
ros de Strauss. Toți se înflăcărară în 
veșnicile noastre discuții tinerești ges-

ticulînd, vociferând, indignindu-se și 
împăcîndu-se în aceleași veșnice și ne
vinovate desbateri despre cărțile dragi 
de-atunci ale generației mele. Anatole 
France, Tolstoi, Dickens, Balzac, Wel- 
les, Gorki, Jack London, Ibrăileanu, 
Hogaș, Sadoveanu, Galaction... Discu
tau dilatîndu-și piepturile cu sumeți- 
rile tinereții și oprindu-se să aspire la. 
corn văzduhul amețitor al nopții de 
vară cu efluviile parfumului de tran
dafiri, în vreme ce mîna uscată de 
cioclu a unui general avid de decorații 
le și înscrisese undeva, pe o hartă de 
stat-major, iocuj unde se vor tîrî pe 
brînci. în patru labe, sub ucigașele ra. 
fale de artilerie și secerișul clănțănit 
al mitralierelor. Vociferau, gesticulau, 
hohoteau plini de viață și de tinerețe, 
în vreme ce mîna fatidică le și hotărâ
se astfel cotlonul de planetă, pe o rîpă 
de riu. pe un tanc de stîncă, unde se 
vor iți la pîndă cu arma, la ochi și cu 

. degetul pe trăgător, să țintească frun
tea boltită a unui alt copilandru, din 
alt asemenea țîrg, să-1 rostogolească în 
țărână și să-l extermine, deși n-avea 
pentru ce-1 urî de moarte;, deși clocotea 
și acela sbuciuma* de aceleași tinerești 
proiecte, frămîntări și speranțe, pen
tru a căror îndeplinire n-ar fj ajuns o 

“întreagă vtetă de om.
Erau altfel tinerii din tot continen

tul european, de la Urali până la capă
tul Finister, în sute și sute de alte 
orașe, sate, universități, școli, fabrici, 
uzine, de pe sute și mii de ogoare, la
nuri și șantiere ? Și-I aștepta a’tă 
soartă?... Chiar pentru mine, contem
poranul lor, amintirea chipurilor de-a
tunci abia se mn.i conturează. Chiar 
pentru mine, glasurile lor abia mai 
străbat peste timp 
confuze, înăbușite 
și stinse... Vin de 
atît de departe ! 
Sînt acum atît de 
departe. Atît de 
departe !... Pe cei 
mai mulți i-a aco
perit țărîna. Cei 
mai mulți s-au

contopit cu țărîna și cu iarba 
câmpurilor din atîtea și atîtea ci
mitire de război. Peste tinerețea 
și elanurile lor s-a așternut trep
tat uitarea după ce au căzut pe 
cîmpurtle de luptă cu pumnul încleștat 
pe armă și după ce stolurile de corbi au 
coborît deasupra lor să le ciugulească 
ochii reci care n-apucaseră încă să se 
bucure deplin de lumina și de căldura 
blîndă a soarelui.

Jertfa lor n-a rămas totuși pierdută. 
N-a fost zadarnică. A contribuit și ea 
prin însăși oroarea ei la făurirea ailtei 
conștiințe, la solidaritatea tineretului 
de astăzi, ,1a măreața și victorioasa 
luptă pentru pace sub semnul cunoaș
terii reciproce, sub semnul artelor și 

.................................... , al 
al

creațiilor naționale, al cîntecului, 
jocului, al competițiilor sportive, 
bucuriei de a trăi și de a învinge duș- tosjMBsț 
manii vieții. Tot ce părea că desparte 
tineretul de ieri, fiindcă așa măsluiseră 
realitatea traficanțli morțîi, astăzi îl 
apropie și-j înfrățește. Asupra viitoru
lui nu mai plutește atît de amenință
toare umbra uriașă, sinistră, a aripei 
negre de corb, care ne-a întunecat anii 
pentru totdeauna pierduți ai tinereții 
noastre, de atunci, sortită să se macine 
și să se nimicească în toate urgiile ce
lor două războaie, cele mai ucigașe și 
devastatoare ale tuturor veacurilor.

De departe, urmăresc cu gîndui frea
mătul tineresc de veselie, de viață, de 
triumf al solilor din toată lumea adu
nați la Festivalul de la Varșovia. Și în
trezăresc peste capetele tutore" cum 
fâlfâie în soare porumbelul alb ai păcii, 
ajuns în sfînșit la I man sub arcada iri
zată și aeriană a curcubeului, cu me-

și Prietenie !
Pentru cine sînt

zată și aeriană
sajul izbăvitor pentru toate noroadele 
lumii și pentru toate generațiile ce va 
să vină Pace

Pace, prietente...
prea târzii ?

I



Organizația de bază U.T.M. 
în campania de recoltare

In preajma începerii bătăliei

Începeau grînele să fure culoarea ra
zelor de soare. Prindeau să dea în

. pîrgă... Țăranii muncitori făceau ul- 
tfrnele pregătiri de seceriș. Tineretul se 
pregătea Și ei pentru bătălia recoltării, 
în întreaga comună Vîrtcp diti regiu
nea Craiova se făcea simțită înfrigu
rarea zilelor din preajma începerii strìn
gerli recoltei.

într-o adunare lărgită a organizației de 
partid s'-au dezbătut sarcinile ce ie aveau 
de îndeplinit țăranii1 muncitor; din co
mună în bătălia strîngerii recoltei. S-a 
vorbit printre altele și despre ' îndațori- . 
rile tineretului.

La acea adunare a participat șj comi
tetri organizației de bază U.T.M. și alți 
cîțîva utemiști — agitatori ai organiza
ției de partid. De acolo au aflat ei ce 
sarcini, revin tineretului și cum este bine 
să muncească pentru înfăptuirea lor.

După cîteva zile, a avut loc o adunare 
generală a organizației de bază U.T.M. 
S-au dezbătut problemele legate de cam
pania de recoltare, sarcinile ce reveneau 
tinerilor la seceriș, la treieriș și1 la pre
darea cotelor. A fost o adunare însufle
țită, cum n-au fost multe în organizație. 
Fiecare dintre utemiști voia să-și spună 
părerea, să facă o propunere, să-și ia an
gajamente... Iar la urmă s-a stabilit pla
nul de bătălie al campaniei,, s'-a hotărît 
cum își Vor desfășura utemiștii și tinerii 
forțele pentru a aduce o contribuție cît 
mai însemnată la strângerea recoltei. S-au 
stabilit atunci, precis, sarcinile utemiști
lor agitatori ș; ale celorlalți utemiști. în 
desfășurarea unei1 intense munci de lămu
rire a țăranilor muncitori ca să secere 
griul la vremea potrivită, să treiere cît 
mai de. grabă și să predea de îndată — 
chiar de la arie ->■ cotele către stat ; s-a 
hotărît care utemiști. anume vor face 
parte din colectivul de redactare al arti
colelor pentru gazetele de perete și de 
arii, privind munca tineretului, cine se va 
ocupa de lozinci și panouri etc. Toate 
aceste măsuri alcătuiau planul de gcțiune 
pentru durata campaniei de recoltare.

Se seceră de zor, zi și noapte

In comună, secerișul n-a început din- 
tr-odată peste tot. Pe „Padina Plop- 
șorului“ sau pe „Vîrcan”, griul se 

copsese — cum spun cei din Vîrtop — 
mai dinainte. Așa că cei ce aveau locuri 
prin părțile acelea au ieșit mai1 înainte la 
seceriș. Utemiștii Dumitru Năboiu și Ni- 
colâe Bălă aveau grîul pe „Padină», Con
stantin Stăncuța — pe „Vîrcan”, iar Flo- 
rea Miligan, Ioan Grigorescu și alții — 
pe „Oioacă”.

...S-au întîlnit pe seară, pe uliță. Ion 
Grigosescu mergea să se sfătuiască cu to
varășul Ion Mițrache, secretarul organi
zației -de bază U.T.M. Voia să audă și 
părerea lui : să înceapă secerișul ori ba ? 
L-a întîlnit în drum pe Florea Miligan.

— Un-te duci Ioane ?
— Mgrg pe la sfat, să stau de vorbă cu 

tovarășul Mițrache. Am fos't azj pe 
„Cioacă” și grîul pare bun de secerat... 
Tu ce.faci, cînd ieși la secerat?

— Ce te maj duci la tovarășul Mitra- 
che ? Nu știi ce ne-a spus la ședință ? 
Dacă-i-grîul bun, începe... Mîine dimi
neață o să urc și eu pe „Cioacă” să se
cer..

A doua zj Florea Miligan și Ion Grigo
rescu secerau. Mai erau și alți tineri la 
strinsul recoltei.

Uțemistul Dumitru Mladin este agita
tor al. „organizației de partid. El. ca și 
ceilalți agitatori utemiști — Ioan Mitra- 
che. Elena Firuț, Florea Miligan, Nico
la« Bălă, Ioan Barbu și Ioan Ungureanu 
— se descurcă destui de bine cînd se 
vede față-n față cu greutățile ce i le 
pune înainte munca aceasta. L-a convins 
de pildă, pe nea Cantemir Bucătaru că 
dacă strìnge grîul mai tlrZiu după ce a 
trecut vremea bună de recoltat, va pierde 
din recoltă. Iată cum s-au petrecut lucru
rile: începuse grîul să dea în pîrgă. Du
mitru Mladin i-a bătut în poartă lui nea 
Cantemir Bucătaru și l-a poftit la vorbă;

— începe secerișul, nea Cantemire. 
Griul e numai bun. Matale cînd începi ?

— Păi,1 oi începe Și eu... (i-a răspuns 
cam îndoielnic bătrînul). Poate că mîine...

A doua zi, Dumitru Mladin i-a bătut 
din nou în poartă lui Cantemir Bucătaru. 
Acesta, nu ieșise Ia seceriș

— Àm alte treburi, măi băiete... Oi. ieși 
eu, n-avea grijă...

— C-ai să ieșj și matale ia seceriș, nici 
nu mă îndoiesc. Dar cînd ai să ieși ?... 
Că .dacă mai stai încă două, trei zile 
acasă și ai să <e ocupi de „alte treburi“, 
tare mi-e teamă că ai să te întorci de la 
batoză cu sacii pe jumătate. Grîul se seu. 
tură, nea Cantemire...

Pînă la urmă, nea Cantemir a făcut tot 
cum l-a îndemnat agitatorul. De îndată 
ce grîul auriu și’-a învîrtoșat bobul, el a 
fost cu secera în lan.

Au mai fost și alții ca nea Cantemir 
Bucătaru. Puțini însă, doar vreo cîțîva. 
Dar îndărătnicia lor a dat înapoi în fața 
perseverenței tinerilor agitatori. lat acolo 

In zilele Festivalului
în' timpul celor 14 zile cînd se va desfășura la Varșovia al 

V-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților, în țara 
noastră vor avea loc numeroase manifestări culturale, artistice 
și sportive.

în ziua deschiderii Festivalului vor avea loc adunări ale ti
neretului în cluburi și în aer liber, unde se va: vorbi despre 
însemnătatea Festivalului Mondial de la Varșovia și despre 
realizările obținute de tineretul din patria noastră în cinstea 
Festivalului. Adunările vor fi urmate de manifestări cultur.al- 
artistice, la' care își vor da concursul formații artistice frun
tașe din țară-

Prima duminică de la data începeri’ Festivalului este închi
nată cîntecului și jocului pentru tineret, în care tinerii din 
patria noastră vor participa la variate și atrăgătoare manife
stări cultural-artistice.

în toată perioada Festivalului vor avea loc diferite întîlnlri 
ele tineretului cu oameni de știință, scriitori, compozitori, 
fruntași în producție și agricultură, cu studenți străini care 
învață în -țara noastră. De asemenea, se vor organiza vizite la 
expoziții, muzee, în întreprinderi, la gospodării agricole de 
stat și colective, la loturi experimentale.

Tot în perioada Festivalului se vor organiza excursii de 
masă în diferite locuri pitorești din țară, serbări cîmpgnești, 
dansuri de masă etc. - *' .

La sate vor avea loc programe artistice cu concursul or
chestrelor, fanfarelor, echipelor artistice.

Pentru informarea.regulată a tineretului asupra rezultatelor 
obținute de formațiile noastre sportive și artistice care parti 
cipă la Festival, a manifestărilor desfășurate la Varșovia se 
vor organiza audiții la radio, citirea în colectiv a știrilor din 
Ziare și reviste, emisiuni locale ale stațiilor de amplificare.

unde nici ei n-au reușit, au cerut sfatul 
comuniștilor, al tovarășului Ion Rădoi, 
secretarul organizației de partid. Și pînă 
la urmă, tot au biruit.

Pentru a înlesni munca agitatorilor șl 
a-i face pe țăranii muncitori să înțeleagă 
și mal bine rostul recoltării cerealelor la 
timpul potrivit, învățătoarele utemlste 
Elena Firuț și' Ecaterina Turcu au ținut 
conferințe ia căminul cultural, iar ute- 
mista Elena Bălțoi, bibliotecară, a distri
buit tinerilor cărți și broșuri în legătură 
cu recoltarea.

Un rol însemnat l-a avut și stimularea 
fruntașilor, popularizarea lor. Cînd ute- 
mistul Iile Romanescu, de pildă,, a înce
put secerișul printre primii din comună 
și l-a terminat tot printre primii, utemlsta 
Ecaterina Turcu a scris despre acest fapt 
la gazeta de perete popularlzîndu-1 șl în- 
demnînd tot odată și pe alții să-l urmeze 
exemplul.

Munca politică de masă desfășurată a 
dat roade. Alături de vîrstnicl, tineretul 
a particioat efectiv la strîngerea recoltei. 
Ziua, satul părea pustiu. Doar spre seară 
se maj însuflețea — cînd se întorceau oa
menii de la cimp. Peste zi nu găseai un 
tînăr acasă. Toți erau ia seceriș. De multe 
ori și în multa locuri, chia.r și în miez de 
noapte zăreai oameni secerînd de zor, 
aplecați în lan.

Cînd sînt 5-—6 secerători în Ian. 
treaba este parcă mal ușoară șl canătul 
lanului mal aproape. Utemlstul Ilie Bă
lăci are secerătoare. La el a terminat de 
secerat repede. Ionel Bumbucea, Marin 
Manciu,. Sandu Dobrescu și Alexandru 
Mlhuț mai aveau încă... Abia începuseră. 
Le-a sărit în ajutor și le-a tăiat și lor 
grîul cu secerătcarea. O să-1 ajute și ei 
la căratul griului la arie. Ilie Romanescu 
s-a ajutat cu Ion Ungureanu. Au secerat 
cu mîinile După ce au terminat lanul 
unuia, au început secerișul la celălalt. 
Au mai fost apo.i și alți tineri care s-au 
ajutat prietenește la strinsul recoltei.

însuflețirea cu care țăranii muncitori 
din Vîrtop, tineri și vî.rstnici au muncit 
la seceriș, este dovedită de un fapt sem
nificativ. Cele peste 1.000 hectare culti
vate cu păi oase au fost recoltate în vreo 
10 zile. Mulțl spun că în nici un an nu 
s-a secerat așa de repede ca în anul 
acesta.

îndată după seceriș, mulțl țărani mun
citori au și dezmiriștit terenurile de pe 
care strinseseră recolta. Ca și la seceriș, 
utemi.ștli au fost printre fruntași și la 
dezmiriștit. La început treaba n-a fost 
chiar atît de ușoară. Tinerii se cam co
deau. ,,Avem mult de lucru — spuneau 
el. Trebuie să secerăm, să cărăm grîul la 
arii să treierăm... Cînd să mai și dezmiriș- 
tim ?’’ Comitetul organizației de bază 
U.T.M nu se putea mulțumi cu această 
situație. Șl pentru a dovedi tinerilor că 
se pot face toate muncile cu chibzuială, 
utemiștii Dumitru Mladin, Nicolae Bălă, 
Florea Miligan. membri în comitet, și-au 
dezmiriștit printre cei dlntîi ogoarele în- 
demnîndu-i și pe ceilalți să facă la fel. 
Pilda le-ac fost apoi urmată. Ilie Roma
nescu, Constantin Bîrță, Constantin Stăn- 
cuță si Petre Matei sînt doar cîțiva din
tre tinerii care au dezmiriștit ogoarele 
îndată după seceriș.

„Spic cu spic — patriei snop'A

Mîini harnice strîng cu grabă spicele 
dș grîu rămase pe ogoarele gospo
dăriei agricole colective din comună.

Pionierii din Vîrtop se întrec să 
adune cît mai multe spice de pe 
miriști. Victoria Turcu este un nod 
de fată, deși-1 în olasa a IV-a. 
Totuși, la cules de spice nici cel mai 
mari n-o întrec ușor Iată șl acum — cu
lege de zor. Constantin Firuț și cu Jean 
Firan, amândoi în clasa a Vil-a, sînt în 
întrecere. Pînă acum, nici unul n-a reu
șit să-] întreacă pe celălalt, deși fiecare 
are realizări frumoase... Mîini harnice 
zoresc să strîngă cît mai multe spice.

în planul de muncă al organizației de 
bază U T.M. era stabilit ca. îndată după 
seceriș, pionierii și școlarii să fie mobi
lizați la strinsul spicelor- De îndeplinirea 
acestei sarcini răspundea instructcarea 
superioară de pionieri — utemlsta Floa-
rea Sarlă. Or, la început, sarcina nu prea 
avea șanse de îndeplinire Se terminase 
secerișul, dar pionierii nu strinseseră nici ' 
măcar un spic de grîu. Activitatea în ta- angajamentul de a duce
bără era slabă pentru că nici Instructoa- 
rea superioară nu se prea omora cu mun
ca. Comitetul organizației de bază U T.M. 
s-a grăbit însă să pună lucrurile la punct 
arătînd instructoarei cum să îmbunătă
țească munca, stabilind sarcini și răs
punderi precise.

Multă vreme n-a trecut de atunci, dar 
lucrurile stau cu totul altfel Activitatea 
în tabără s-a mai îmbunătățit și în 
mă; multe rînduri pionierii au por

nit -pe miriști să strîngă spice. 
Munca le-a fost răsplătită.1 Strinseseră, 
pînă acum oîtăva vreme, aproape 40 
snopi. Asta înseamnă aproape 120—150 
kg. de grîu. Este un bilanț frumos și, 
acum, utemista Floarea Șarlă se bucură...

Aria tineretului

La intrarea în sat, cum vii dinspre 
Plenița, dai de o arie. O tăbliță te 
lămurește de la început: „Aria nr.

1 a U.T.M." Este ârîă tinerilor din Co
muna Vîrtop, organizată și amenajată de 
ei în cinstea celui de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților de 
la Varșovia.

Pe arie, utemlstul Dumitru Mladin 
(membru în comitetul organizației de 
bază U.T.M.), responsabilul ariei,. ve
ghează ca treierlșul să se desfășoare în 
condiții cît mai bune. Mereu sînt ță
rani muncitori la treieriș, batoza urule 
înfundat. Tinerii tractoriști de la S.M.T. 
Plopșor, care-lucrează la această arie, sînt 
mulțumiți...

...La aria- nr. 2, tînărul Ioslf Miligan a 
tras carele cu grîu lingă batoză, îi venise 
rîndul la treieriș. Doar un singur om i-o 
luase înainte, secretarul organizației de 
partid. El fusese primul iar Iosif 
Miligan, al doilea... Cînd ultimele boabe 
au curs în saci, Ioslf Miligan a cîntărit 
cereale pentru cota ce- o datora statului 
și le-a pus de-o parte, ca să le trimită 
la baza de recepție, cu primul convoi.

...In preajma începerii treierlșulul, ute
miștii din Vîrtop și-au dat seama că pla
nul pe care-1 întocmiseră cu câtva timp 
în urmă nu era satisfăcător. Era cam ge
neral, nu, prevedea măsuri concrete care 
să rezolve problemele ivite la treieriș.

Cu sprijinul organizației de partid, 
utemiștii au cerut sfatului popular să le 
încredințeze o arie, de a cărei activitate 
să răspundă ei. Șl aria le-a fost încredin
țată. Cîțiva dintre utemiști și tineri au 
fost recomandați sfatului popular pentru 
munca de responsabil de arie, delegat de 
batoză sau însoțitori de convoi. Dintre 
responsabilii celor 7 arii existente în co
mună, trei sînt utemiști (Dumitru Mladin, 
Florea Țeodor și Constantin Turcu), iar 
delegați de batoză sînt patru (Iosif Milt- 
gan, Dumitru Toma, Dumitru Andrei și 
Florea Miligan). Pentru munca de delegat 
de convoi a fost recomandat tînărul Aurel 
Mițrache.

în adunarea aceea au mai fost încredin
țate utemiștilor și alte sarcini. Nicolae 
Bloju, Marin Golea, Nicoliță Dascălu și 
alții răspund de activitatea bibliotecilor 
volante de la arii. Lucia Dică, Florea Bă
lăci, Constanța Tambura etc. sînt la 
punctele sanitare, iar Alexandru Firu, 
Cristea Firu și alții au primit sarcina să 
citească la arii țăranilor muncitori unele 
broșuri mai interesante precum și unele 
articole din ziare.

Seară de seară, de la batoze pleacă spre 
baza de recepție din Băilești convoaie de 
care încărcate cu grîu, Sînt cotele pe care 
țăranii muncitori le datorează statului și 
pe care ei le predau cu dragoste. S-a îm
plinit o săptămîriă de cînd a pornit din 
comună, spre baza de recepție, primul 
convoi.

Acum, mulțl utemiști și tineri — Ioan 
Barbu. Ilie Romanescu, Gheorghe Po- 
pescu, Margareta Ianev, Splridon Mincu- 
lescu și încă alții — au griul din noua 
recoltă pus în magazii tar cotele achi
tate.

Succesele trebuie consolidate

Succesele obținute pînă acum de or
ganizația de bază U.T.M. în bătălia 
recoltării nu ne pot face să trecem 

cu vederea slăbiciunile care s-au mani
festat în activitatea ei. Se pare că pe to
varășii din comitetul organizației de 
bază U.T.M (Ioan Mițrache, secretar. 
Elena Firuț, Nicolae Bălă, Florea Miligan 
și Dumitru Mladin — membri l-au mul
țumit succesele obținute pînă acum și în 
ultima vreme n-au mai muncit cu aceeași 
însuflețire ca înainte. Munca utemiștilor 
și tinerilor la transportul griului la arii, 
la dezmiriștit și la treieriș a mai slăbit. 
Pe de altă parte, ei au trecut cu vederea 
faptul că la trei arii, timp de 2-3 zile, 
nu s-a treierat nici măcar un snop deoa
rece nu erau înzestrate cu cele necesare 
(lipseau mai ales cîntarele).

Pe de altă parte, unele sarcini din pla
nul de muncă n-au prins încă viață, au 
rămas doar pe hîrtie.

îndeplinească 
pînă la capăt

amenajarea podului de peste pîrîul Babo- 
iâșul. Deoarece podul nu-i terminat, ță
ranii muncitori sînt nevoiți să facă un 
ocol de 2-3 km. cu carele încărcate cu 
cereale.

Comitetul organizației de bază U.T.M. 
este dator ca acum să se ocupe mai 
mult . de problemele treierișului și co
lectărilor și să Ia măsurile necesare pen
tru intensificarea muncii politice la arii, 
pentru ^îndeplinirea tuturor sarcinilor cu
prinse în planul de muncă — sarcini cu
prinzătoare și bine gîndite.

M. N. CIRSTEA

Utemiștii trebuie să-și

Ce filme vom vedea
Numărul mereu în creștere al filmelor artistice și documen

tare sosite din alte țări dovedește contribuția prețioasă pe 
care cinematografia o adace la închegarea legăturilor de prie
tenie cu Uniunea Sovietică, cu țările de democrație populară 
cît și cu celelalte țări. In ultimul timp au fost încheiate o 
serie de contracte cu casele de filme sovietice, maghiare, ceho
slovace. poloneze, bulgare, germane, chineze — de unde au și 
început să sosească noi realizări cinematografice. Dintre cele 
6 filme contractate cu U.R.S.S. vor rula peste scurtă vreme 
filmele „Tăunul“, ,,Boris Godunov“ și „Romeo și Julieta“. De 
asemenea, iubitorii de cinematograf vor vedea filmele ma
ghiare ,,într-o primăvară la Budapesta“ și „Spectacol de 
gală“, — filmele cehoslovace „Jan Huss“ și „Muzică și dra
goste“, — filmele germane „Hotelboy Martin' și „Liliacul“. — 
filmul bulgar ..Drumul neliniștit“, — filmele poloneze „O 
aventură pe coasta Atlanticului“ și „Orele speranței“ — filmul 
chinez „Recunoaștere pe fluviul Ian-Tze“ și alte filme reali- 
zate în țările de democrație populară.

Realizările tinerei noastre cinematografii vor fi cunoscute 
la rîndul lor în aceste țări. S-au semnat contracte de export 
pentru filmele romînești „Nepoții gornistului“, „Desfășura
rea“, „Directorul nostru“, „...Cu Marincea e ceva !“, „Gelozia 
bat-o vina“ „...Și Ilie face sport“ și „Umor pe sfori“.

Dintre producțiile studiourilor italiene vor fi prezentate în 
țara noastră filmele „Verdi“, „Melodii nemuritoare (Mas
cagni)“ și altele, iar dintre filmele franceze contractate va fi 
în curirid dat în prețn'ieră filmul „Tata, mama, bona *și eu“ 
Filmul englez „Bancnota de 1.000.00(1 lire sterline!1, filmul 
suedez „N a dansat decît o vară11 și filmele austriaca „Arlberg 
Expresse“ și „Melodii pierdute“ sînt cîteva din filmele incluse 
în contractele cu țările respective.

De asemenea, au fost semnate în timpul din urmă contracte 
pentru filme artistice indiene, japoneze, spaniole și mexicane.

(Agerpres)

Spectacole pentru brigadieri
Zilele trecute, colectivul ansamblului 

de stat „Nicolae Bălcescu“ din Craiova a 
prezentat pentru brigadierii de pe șantie
rul național Cerna-Jiu o serie de spec
tacole. Astfel pe scena teatrului de vară 
a orașului Tg.-Jiu a avut loc primul spec
tacol la care au participat peste 700 de 
brigadieri din sectoarele învecinate ora
șului.

La sectorul Bistrița, pe o scenă improvi
zată în aer liber, ansamblul a prezentat 
cel de al II-lea spectacol- Și de data asta 
au participat peste 700 de brigadieri și 
numeroși țărani muncitori din comunele 
și satele din împrejurimi.

Cîhtecele și dansurile interpretate cu 
multă măiestrie de membrii ansamblului 
au fost răsplătite cu puternice aplauze de 
către spectatori. De un deosebit succes 
s-au bucurat cîntecul popular ,,ln gară la 
Leordeni“ și cunoscutul „Cintec de urare“ 
de Dunaevski, cîntate de solista Tatnara 
Alexandru, precum și valsul „Valurile 
Dunării“ de Ivanovici.

De asemenea, dansul popular românesc 
„Trei păzește“ și dansul ucrainean au 
stîrnit viile aplauze ale brigadierilor.

Spectacolele prezentate de colectivul an
samblului de stat „Nicolae Bălcescu“ din 
Craiova,, pe șantierul național Cerna-Jiu, 
au constituit un minunat prilej de recre- 
iere pentru brigadieri.

Corespondent 
L. SOLOMON 

ooo
întovărășirea tineretului 

„Vasîle Roaită“
Tinerii țăran; muncitori din satul Ur

zica Mare, comuna Urzicuța, raionul Băi
lești, cinstesc sărbătoarea tineretului de 
pretutindeni, Festivalul Mondial de la 
Varșovia, cu noi succese în muncile de 
vară. E; sînt fruntași la seceriș, la treie
riș, cit ?i la predarea cotelor de cereale 
datorate statului. De asemenea, tinerii 
din acest sat au dezmiriștit suprafața de 
124 ha., pe care au însămînțat-o cu po
rumb pentru furaje și au terminat a treia 
sapă la culturile prăși'toare. în timpul 
acestor munci, tinerii țărani muncitori 
s-au ajutat între ei pentru a termina 
mai repede lucrările agricole.

Zilele trecute, la îndemnul și după 
pilda comuniștilor, un grup de tineri din 
Urzica Mare au hotărît să-și unească pă- 
mîntul in întovărășirea agricolă, pentru 
ca astfel șă și-l poată lucra mai bine 
cu ajutorul mașinilor. Noua întovărășire, 
a treia din satul lor, a căpătat numele 
luptătorului utecist Vasile Roaită. Noua 
întovărășire dispune de 43 ha. teren agri
col. Ca președinte al întovărășirii tinere
tului, cum o numesc țăranii muncitori din 
satul Urzica Mare, a fost ales utemlstul 
Marin Bălăci.

în prezent, numai în comuna Urzicuța 
există 6 întovărășiri agricole, în care au 
intrat aproape 72 la sută din numărul to
tal al țăranilor muncitori din comună. în 
ultimele 45 de zilei ÎH regiunea Craiova 
au fost înființate 43 de întovărășiri în 
care s-au înscris aproape 800 de țărani 
muncitori. Astăzi, în întreaga regiune sînt 
835 de întovărășiri agricole, care numără 
23.652 de familii. Cu ajutorul mijloacelor 
mecanizate ale S.M.T.-urilor, membrii 
acestor întovărășiri lucrează în comun o 
suprafață de 25.843 ha. de teren agricol.

CRONICA FILMULUI

Cînd de săptămâni și luni întregi umbli 
zadarnic în căutare de lucru și în sfâr
șit norocul îți zîmbește : te afli printre 
cei patru angajați dintre zeci de șomeri ; 
cînd nu ai fi avut nici o altă posibilitate 
de a găsi vreun mijloc ca să'-ți cîștigi 
existența și ai fi rămas mai departe —- 
ca atîț’ia alții — „pensionar11 nedorit al 
cine știe cărei cîrciumi ; cînd, pe deasu-' 
pra, pentru treaba pe care o ai de făcut 
vei primi 2.000 de dolari — o adevărată 
salvare ; — în astfel de condiții e desigur 
greu să mai fii lucid, să refuzi angaja
mentul, numai fiindcă un transport de 
nitroglicerină ca cel pe care trebuie să-1 
faci pe un camion obișnuit, lipsit de in
stalații speciale de securitate, înseamnă 
aproape moarte sigură. Așa se explică de. 
ce „norocoșii“ șoferi Mario și Jo, Luigi 
și Bimba, își înving temerile și — Cu gîn- 
dul la pretioșii 2JI00 de dolari, cumplit 
salariu al groazei, — acceptă să-și pună 
în joc viața, ccnducînd, două camioane 
încărcate cu bidoane de nitroglicerină. 
„Nu vor reuși toți, dar unul tot trebuie 
să reușească“ — își face cinic socoteala 
negustorească Bill O’Brien, administrato
rul societății petrolifere americane care-i 
angajează pe cei patru Și iată-i porniți...

Cale de 500 de kilometri, pe un drum 
îngrozitor, desfundat, plin de hîrtoape și 
de tot soiul de obstacole, transportând în
cărcătura periculoasă care poate exploda 
în orice clipă, chiar la o zdruncinătură, 
eroii filmului franco-ifalian „Salariul 
groazei11 ne dau prilejul — cunoșcîndu-le 
soarta tragică — să pătrundem într-o 
lume hidoasă, unde omul valorează nici 
cît un pumn de bani.

Este desigur un merit esențial al crea
torilor filmului (regizor: Henri Georges 
Clouzot) că nu au speculat în sine carac
terul „tare“, „palpitant“ al acțiunii,, că 
nu s-au lăsat furați de materialul brut 
neobișnuit, senzațional, care li se oferea. 
Ei au urmărit cu o excepțională minuțio
zitate realistă evidentă în fiecare episod, 
în fiecare cadru prins de operator, sensul 
evenimentelor, semnificația evoluției per
sonajelor. I s-ar putea obiecta filmului 
o anume lipsă de unitate. într-edevăr. as 
pectul expozitiv, relativ stat.ic, rece și 
indiferent parcă al primei părți, vine 
oarecum în contrast cu redarea la o mare 
intensitate a călătoriei celor două ca
mioane în partea a doua, cînd totul tră
dează maximă încordare sufletească, du
reroasă mistuire la temperaturi înalte a 
gîn.durilor si sentimentelor, cînd cea mai 
neînsemnată trepidație ia imense pro
porții dramatice. Și totuși, miezul filmu
lui — transportul nitroglicerinei — com- 
plectează necesar începutul.

Imaginea îndepărtatului orășel Las Pie- 
dras. pierdut undeva în America Cen
trală, cu pare se deschide filmul, lumi
nează în linii mari configurația socială 
nes'rită a ținui oraș cnn’^ai-'st din con
tinentul „tuturor posibilităților“. Băști
nași 'înglndrt-î în mizerie si promiscuita
te : emiv.ranti șomeri din Franța seu 
Italia, din Anglia sau țările nordice, 
atrași de mirajul „lumii noi“, de speran
ța deșertă că aci vor găsi de lucru : oa
meni de afaceri al societății petrolifere 
americane „Southern Oii Company" veni-

Să reducem consumul de metal la fiecare fabriCGtl

CAMIOANELE TINERETULUI
Ziarele publicau anul trecut știri despre constructorii de 

camioane de la uzinele „Steagul Roșu"-Orașul Stalin. Des
pre cită muncă șl pasiune, despre cîte eforturi se putea citi 
printre rîndurile acelor știri. Muncitorii priveau cu emoție 
primul autocamion românesc. Inima le bătea cu putere. Era 
una din cele mai mari victorii obținute. II sorbeau cu ochii 
ca pe un lucru prețios. Se priveau turnătorii și forjorii 
aprobator admirinciu-1 piesele grele, rezistente. Strungarii, 
frezorii și rabotorli mîngîiau cu privirile piesele pe care 
le-au modelat cu grijă, priveau montoril mîmlri de eleganța 
contururilor mașinii, siguri de forța sutelor do piese uni.e. 
In inscripția atit de laconică „Steagul Roșu“ își citeau mun
citorii străduința lor de zi cu zi. De atunci sute de cami
oane au ieșit din uzină. Le-am întîlnit pe toate drumurile 
țării.

Acum cîteva luni tinerii uzinei s-au angajat ca pînă la 
sfârșitul anului să reaiizeze prin reducerea consumului de 
metal la flecare fabricat economii echivalente cu prețul de 
cost a 15 autocamioane S.R. 101 dintre care 5 să fie reali
zate în cinstea Festivalului șl a zilei de 23 August. Faptul 
că tinerii constructori au realizat pînă în prezent economii 
egale cit prețul de cost a 12 autocamioane depășlndu-și 
a3tîcl propriul angajament constituie mindria întregii uzini.

în halele uzinei 
zgomotul mașinilor e 
parcă mai puternic. 
Zi și noapte, cubilou, 
rile topesc și toarnă 
oțel, electrozii încăl
ziți vuiesc ca niște 
motoare de avion, 
strungurile, rabo te
zele, mașinile — cele 
mal multe de prove
niență sovietică — 
taie, despică, șlefu- 
iesc și perforează oțe
lul în toate formele, 
cu toate vitezele po
sibile. încă un șir de 
autocamioane așteap
tă într-o hală mare 
și curată, să porneas
că spre cele mai în
depărtate colțuri ale 
țării.

★
Trecusem de multe 

ori prin hala de auto
camioane. La capătul liniei de mașini 
știam că-1 găsesc pe electricianul Henica 
Franc isc.

— Muncitorii mi-au vorbit mai multe 
despre dumneata. Te-ași ruga...

Dar nu mal aveam cui să mă adresez. 
Tînărul dispăruse. L-am găsit lingă Szăs 
Carol, un elev energic de la centrul șco
lar de pe lingă uzină. îl privea cum lu
cra. Intrase în vorbă cu el.

— îmi place cum lucrezi. Mai ai pu
țin și ai să ne ajungi. Dorești acest lu
cru ? Atunci, asculta aici... Și a început 
să-i arate pe îndelete, cum îl învățase pe 
el tovarășul Pascavici Valeriu, maistru în 
această secție, să facă instalațiile electrice 
la autocamioane.

Davld Maria, care conduce brigada de 
electricieni, mă lămuri.

— Henica se interesează cum lucrează 
ucenicul lui. în fiecare zi își petrece cî
teva ore lingă el. II admiră pentru iscu
sința lui de a învăța meserie și-l îndrumă 
în așa fel ca să fie in fruntea celorlalți 
elevi.

Mă uitam la Davld Maria. O fată numai 
de 19 ani, subțirică, măruntă, grațioasă. 
La început nu-mi puteam da seama de 
unde o cunoșteam. O văzusem anul tre
cut la contabilitatea sectorului. Lucra 
acum aci.

— Ce te-a făcut să înveți meseria ? am 
întrebat-o.

Fata începu să rîdă ștrengărește, apoi 
îmi demonstră cu gesturi iuți, cu zîmbe- 
tul care nu-i dispărea de pe față, că-i pla
ce mai mult această meserie.

— Ce știți voi ? Uite mă prind că ha
bar n-aveți de ce a venit Maria în secția 
noastră, spuse deodată Henica. Băieții tă
ceau. Nu cereau să le repete povestea Mă
riei. După o vreme, Henica privi autoca
mionul la care lucra și vorbi parcă dus 
pe gîndurl.

— Mai trebuie să adăugăm ceva... Tre
buie, auziți băieți ?

— Ești vesel azi Henica, îl spuse Maria.
— Vesel ? Dar de - ce să fiu trist ? Nu 

m-a supărat nimeni și nici nu mi-am 
scrîntit vreun picior.

— Măi, bine, dar nici acum cîteva zile 
nu te supărase nimeni și totuși...

— Ei, atunci era altceva... îi fură vorba 
din gură Henica. Azi am motiv să fiu mai 
vesel. De, am lucrat mai bine decît ieri.

— Așa ? Și cum de-ai muncit mal bine ?

^SALARIUL
tă să „valorifice11 terenurile petrolifere de 
prin partea locului, dispunind de toate 
cele necesare, inclusiv detașamente de 
pază bine înarmate (ne amintim oum „va
lorifica“ petrolul din Romînia o societate 
avînd aceeași apartenență și aceleași ini
țiale — „Standard 011 Company" !). La 
tot pasul sar în ochi contrastele proprii 
lumii capitaliste : elegante birouri, in
stalații moderne amenajate de petroliștii 
americani și dușuri primitive improvizate 
în aer liber, locuințe dărăpănate, insalu
bre ; agenții pentru curse aeriene interna
ționale și nefericiți vînzători ambulanți 
de înghețată, tîrîndu-și picioarele goale 
prin praf.

Recunoaștem în toată această parte in
troductivă intenția inițială a regizoru
lui de a realiza un film documentar despre 
un ținut bogat în petrol din America Cen
trală, pe care a vizitat-o. însuși proce
deul utilizat atunci cînd Mario îi prezintă 
noului venit, Jo, situația și perspectivele 
emigranților aflați fără lucru mărturi
sește aceeași preocupare pentru prezenta
rea documentară a orășelului. înaintea 
noastră se succed felurite imagini ale oră
șelului, avînd drept element de legătură 
expunerea succintă a Iu; Mario, asemănă
toare cu comentariul unui crainic- Numai 
că pe ecran apar în cadru și cei doi eroi 
care trec în revistă — s-ar zice — locurile, 
oamenii, obiceiurile.

Introducerea aceasta amplă, cu caracter 
de documentar, la conflictul propriu-zis 
își are rostul ei : definește net poziția 
combativă a creatorilor filmului, mar
chează cadrul viu, autentic, în care Se va 
petrece tragedia. Mai există în prima 
parte a filmului și o zvîcnire dramatică, 
un element episodic, care — împlîntat or
ganic în mersul acțiunii — pare un sem
nal de alarmă, vestind pregnant ceea ce 
va urma. Un tînăr emigrant italian, care 
arată tuturor viza sa pentru Statele Unite, 
nădăjduind cu o sfîșiere abia ascunsă să 
strîngă banii necesari călătoriei, se sinu
cide după ce a pierdut și ultima șansă de 
care se agățase — angajarea ca șofer la 
transportul de nitroglicerină.

„Ultima șansă“ o joacă și principalii 
eroi ai filmului, cei care obțin angaja
mentul și pornesc la drum cu primejdio
sul explozibil. Filmul îndreaptă acum 
asupra lor, într-un singur focar, mănun
chiul de raze inițial răspîndite pestn ima
ginea generală a lumii din Las Piedras. 
Mario, Jo, Luigi și Bimba au caractere 
cu totul diferite. Ei se deosebesc și de fi
rea slabă a tînăruluț italian care, după 
un șir de crîncene dezamăgiri, își pune 
capăt zilelor cu o luciditate înspăimântă
toare Privim cu stimă voința și dîrzenia, 
ambiția — uneori necugetată ce-1 drept — 
a corslcanului Mario, singurul care va 
reuși să ducă încărcătura la destinație, dar 
va pieri anol la întoarcere, cînd „nimic" 
nu-1 mai amenința. într-un accident plin 
de tîlc. (înțelesul finalului, cînd și Mario 
cunoaște soarta prietenilor săi, e lesne de 
descifrat • cei 2 000 de dolari, „salariul 
groazei", cer prețul vieții : capitalul ame
nință pretutindeni viața robilor săi) Ne 
impresionează stăpînirea de sine, calmul 
și dibăcia nordicului Bimba. Sîntem cu
ceriți de farmecul simplu, de firea veselă, 

interveni tovarășul Pascovicl Valeriu — 
meșterul acela plin de atenție față dc ti
neret, al cărui nume a făcut ocolul uzi
nei de mai multe ori.

— Vezi nene Valeriu. cum să-ți spun 
eu... am muncit mai bine și gata. Am fă
cut instalație la mai mult de 7 camioane 
decît ieri și am făcut și economii. Din 
costul metalului ăsta se mal acoperă încă 
douăzeci de faruri. înțelegi nene, două
zeci de faruri.

Deși știa bine unde vrea să ajungă He
nica, totuși tovarășul Pascovici se miră...

— Ei, acum tot nu înțelegi ? Rîzi de 
mine sau poate te întrebi ce m-a făcut 
să lucrez așa ? Ei, nici asta nu-ți merge 
pentru că știu bine că și dumneata lu
crezi la camioanele pe care ]e realizăm 
din economii în cinstea Festivalului.

★
Paraschiv Jan e un tînăr mărunțel de 

statură, pe care atunci cînd îl cunoști nu 
se poate să. nu-1 îndrăgești. S-a calificat 
la școala profesională și acum lucrează ca 
frezor la două mașini. E unul dintre frun
tașii uzinei. Iată ce 1 s-a întâmplat zilele 
trecut?'. După terminarea lucrului, Paras
chiv numără cu emoție cele 60 pinioane 
ale axului cu came date peste plan și se 
duse să le predea la magazie. Magazine
rul privi uimit piesele.

— Nu se poate, tovarășe Paraschiv. De 
ce nu aduci piesele la timp, imediat după 
ce le lucrezi ? Ai ținut lucru pe două zile 
la dumneata. Știi prea bine că asia nu-i 
permis.

— Nu-i așa tovarășe magaziner. Ieri 
seară am predat piesele, uitați-vă în re
gistru...

Magazinerul se uită într-unul din re
gistre Și dădu din oap.

— Iartă-mă... vezi... nu m-ași fl aștep
tat.

★
12 camioane vor pleca pe poarta fa

bricii. Nu vor fi camioane, obișnuite. Față 
de celelalte, vor avea ceva în plus. Pe 
obloanele laterale, pe una din ușile ca
binei. sau cine știe poate chiar pe capotă, 
tinerii vor monta tăblița pe care va sta 
scris : „Realizat din economiile tineretu
lui“. E un mic amănunt la care însă 
tinerii constructori țin nespus de mult.

V. ANDREI

GXOAZ£rf
deschisă, a bunului Luigi, căruia praful de 
ciment i-a ciuruit plămînii, fără ca boala 
să-1 poată însă dobori. Solidaritatea care 
îi unește în clipele de grea încercare, 
prietenia lor tot mai trainic sudată, care-i 
ajută mult timp să nu se lase înfrînți pe 
drum de spaimă, de piedicile neașteptate, 
sînt demne de admirat. Cu interes legitim, 
nu lipsit de spirit critic, urmărim și rosto
golirea pe trepte fot mai joase a bătrînu- 
lui Jo, individ descurcăreț, care „joacă 
tare“ cît timp nu-și simte nemijlocit pie
lea în primejdie, dar căruja pe drum îi 
dispare aparenta siguranță, arătîndu-se’ 
laș și meschin pe măsură ce amenințarea 
morții îl întîmpină fățiș, pe măsură ce 
groaza își înfige ghiarele tot mai adînc 
în sufletul lui. Interpretarea profund 
realistă, nuanțată, a celor patru actori 
Yves Montând (Mario), Peter van Eyck 
(Bimba), Folco Luelli (Luigi) și în special 
Charles Vanei (Jo), pune în relief diferen
țierile de caracter ale eroilor, subliniind 
totodată cu finețe soarta comună căre-i 
unește. Este cert că în această privință 
meritele principale revin totuși scenariu
lui și regiei, care i-au pus pe interpreți 
în situații capabile să .contureze într-o 
deplină unitate portretul fiecăruia și. 
comunitatea destinului lor. Aci trebuie 
socotită drept un factor hotărîtar al reu
șitei filmului iscusita gradare a tensiunii 
dramatice a conflictului, care crește odată 
cu fiecare nouă piedică învinsă pe drum, 
odată cu legătura sufletească tot mat, 
strînsă ce se stabilește între eroi.

Concentrînd în partea a doua întreaga 
atenție a spectatorilor asupra evoluției 
acestor patru personaje, autorii filmului 
au exprimat amănunțit ceea ce în mare 
fixaseră încă din introducere. Ca și 
atunci cînd după ce ai privit reproduce
rea unui tablou întreg, detaliile mult mă-' 
rite îți rețin atenția, dezvăluindu-ți și 
mai clar sensul ansamblului, povestea 
drumului celor patru șoferi se vădește a' 
fi un astfel de detaliu — puternic con
turat sub o lentilă măritoare — al tablo
ului social prezentat inițial în film. Fac
tura diferită a eelor două părți nu dău
nează, ci, dimpotrivă, slujește unei mai 
cuprinzătoare și convingătoare comuni
cări a ideilor oare au. călăuzit crearea fil
mului. Două modalități de expresie între- 
gindu-se una pe alta pun așa dar în va
loare același adevăr : orînduirea capita
listă țintește să distrugă robustețea mo
rală, capacitatea creatoare, curajul, opti-. 
mismul și energia omului. Victime ale 
unor împrejurări toagice generate de în
săși structura sistemului capitalist, eroii. 
filmului, lipsiți de conștiință revoluționa
ră, zbătîndu-se izolat, nu se dau totuși 
bătuți, luptă — fiecare după puterile sale 
— pentru a-și cuceri dreptul la fericire, 
la o existentă omenească demnă. Tată de 
ce ura si mipia dreaptă împotriva lumii 
cp-pitalului, ce se degajă din film, sînt 
gemene cu prețuirea noastră caldă nertru 
curajul, dîrzenia. perseverența unor oa
meni simpli de felul lui Mario. Luigi, 
Bimba. Iar durerea ne care o încercăm în 
fața morții lor ne călește odată mai mult 
inimile, chemîndu-ne să milităm pătimaș 
pentru triumful a tot ce e frumos, curat, 
drept In om.

MIHAIL LUPU



Mitingul femeilor din Capitală
La Arenele Libertății a avut loc vineri 

după amiază un miting al femeilor din 
Capitală în cadrul căruia delegația fe
meilor din țara noastră la Congresul 
Mondial al Mamelor a făcut o dare de 
seamă asupra lucrărilor Congresului.

în prezidiul adunării au luat loc mem
bre ale delegației țării noastre la Congres, 
în frunte cu Stela Enescu, președinta Co
mitetului Femeilor Democrate din R.P.R., 
intelectuale, muncitoare, gospodine, pre
cum și Maria Englisch (Africa de Sud) 
Luiza Gonzales (Cos'ta Rica) Maria Ben- 
hamon Dray (Algeria) Elza Pereira Szur- 
kalo (Brazilia), Maria Garcia, Cecilia de 
Bianchin, Eidj Naftal de Haller, Pillar 
de Dominguez, xsaina de Weiss, Estela de 
Cohan (Argentina) Cecilia Adriana Hidal
go, Ana Vargas Banrera. (Chile), care 
după terminarea lucrărilor Congresului 
ne vizitează țara la invitația Comitetului 
Femeilor Democrate din R.P.R.

Adunarea a fost deschisă de Maria Mo
raru, vicepreședinta Comitetului Femei
lor Democrate din R.P.R.

în numele delegației țării noastre care 
a participat la Congresul Mondial al Ma
melor a luat cuvintul Stela Enescu, pre
ședinta Comitetului Femeilor Democrate 
din R.P R.

La Congresul Mondial al Mamelor — 
a spus vorbitoare — au venit delegate 
a sute de milioane de mame din toate 
colțurile lumii, femei de toate culorile, de 
credințe și păreri politice deosebite, fe
mei . ce aparțin unor categorii' sociale di 
ferite, toate unite însă prin aceleași sim
țăminte atunci cînd e vorba de viața și 
viitorul copiilor lor.

Mamele din lumea întreagă năzuiau ca 
voința lor de pace să încline balanța ho- 
târârilor ce urmau să fie luate la con
ferința de la Geneva a celor patru mari 
puteri.

La Congresul Mondial al Mamelor au 
participat 1290 de delegate invitate și ob
servatoare. Ele au arătat că zeci de mi
lioane de femei, de mame, din 79 de țări 
s-au pregătit cu entuziasm să-și trimeată 
reprezentantele la Congres.

Congresul Mondial al Mamelor — a spus 
în încheiere vorbitoarea — a demonstrat 
forța puternică pe care o reprezintă fe
meile, mamele din lumea întreagă. Con
gresul a demonstrat unitatea lor de luptă,

unitate la temelia căreia stă dragostea de 
mamă și năzuința fierbinte de pace. Sar
cina noastră este de a populariza docu
mentele Congresului, de a le face cunos
cute în rândurile femeilor din țara 
noastră.

A vorbit apoi Pillar de Dominguez (Ar
gentina), care a spus între altele:

Ascultind la mărețul Congres Mondial 
al Mamelor vocea mamelor din lumea în
treagă am înțeles că numai prin luptă 
neobosită pentru pace, vom ajunge la o 
viață fericită.

Mulțumim din inimă Comitetului Fe
meilor Democrate din România care ne-a 
dat posibilitate să vizităm fabrici, spitale, 
cămine, universități, biblioteci, muzee 
teatre, locuințe muncitorești, parcuri și 
grădini din țara voastră. în cîteva zile 
am putut vedea unele din mărețele reali
zări înfăptuite în scurt timp de bărbații 
și femeile acestei țări eliberate de sub ju
gul hitlerist.

A luat apo.i cuvintul Maria English, 
(Africa de Sud), care a spus printre altele' 

Viața nouă pe care o trăiesc femeile din 
Romînia m-a impresionat mult. Am văzut 
cu proprii mei ochi ce se realizează aici 
nu numai pentru muncitori, ci și 
familiile lor.

Marie Ben'namon Dray (Algeria) 
printre altele :

Ca și femeile. din Romînia, ca 
mele din lumea întreagă, 
Algeria vor să asigure copiilor lor bună
starea și pacea. Am plecat de la Congre
sul Mondial al Mamelor mai hotărâte și 
mai convinse că trebuie să asigurăm pen
tru totdeauna pacea.

Vorbind în numele delegației din Chili, 
Brazilia și Costa-Rica, Luiza Gonzales 
(Costa^Rica) a sPds : Mamele din toată 
lumea ne-am dat mîna ia Congresul de la 
Lausanne, spre a forma un zid de neîn
vins pentru apărarea căminelor noastre, a 
patriilor noastre, pentru apărarea civili
zației.

Marele număr de participante la miting 
au manifestat cu înflăcărare pentru pace și 
înțelegere între toate țările lumii, expri- 
mîndu-și voința de a traduce în fapt ho
tărârile Congresului Mondial al Mamelor.

După terminarea mitingului ansamblul 
de cîntece și dansuri a; Sfatului Popular 
al Capitalei a prezentat un program ar
tistic. (Agerpres)
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Finala Campionatului R. P. R. de auto-moto viteză

Concurenții sînt gata pentru start
Un zgomot neobiș

nuit a atras atenția 
celor care se aflau 
ieri dimineața în 
preajma Arcului de 
Triumf din Capitală, 
întîi jnai slab, apoi 
din ce în ce mai pu
ternic. Cei care știau 
despre ce poate fi 
vorba au grăbit pa
sul către Arcul de 
Triumf. Alături de 
ei se îndreptau ihulți 
alți curioși. Ajtlnșl 
aici, privirea: le-a 
fost atrasă de cîteva 
motociclete care a- 
lergau în plină vi
teză.

Aplecați mult asu
pra mașinilor, moto- 
cicliștii iau cu price
pere virajele și acce
lerează la maxim 
cînd sînt pe traseu 
drept. Contopiți par
că uda cu mașina, 
motocicllștii, acești 
buni elevi ai școlii 
curajului, se depăr
tează sau se apropie 
în mare viteză.

Amatorii spectaco
lelor motocicliste se 
simt obligați și de 
data aceasta să facă 
comentariiile respec
tive sau să lămu
rească pe cei neiini- 
țiațl.

— Frumos aleargă
— Nu zic nu. Dar privește : Gal și Roșu

îi vor întrece în curînd.
După cum se vede proba de ataș 750 

cmc. ,a fost și de data aceasta deosebit de 
dîrză.

Re traseu au apărut acum motocicllștii 
din proba de 500 cmc. Viteza mare cu care 
au pornit concurenții nu-i împiedică pe 
spectatori să urmărească pe fiecare mo- 
toctclist și chiar să găsească pe concuren
tul favorit. Nici nu s-a terminat prima 
tură când cineva întreabă deziluzionat;

— Cemescu nu aleargă ?
Nu are vreme să primească răspuns. în

tre participanții la această probă s-a în
cins o adevărată luptă.

Neașteptat de repede însă, zgomotul dis
pare treptat.

Azi încep finalele Spartachiadei militare de vară

Spiciu și Huhn. — Cine a învins ?
Nu putem încă să vă dăm rezultatul. 

Astăzi a fost doar primul antrenament al 
partlcipanțiilor la finala campionatului 
R.P.R. de auto-moto viteză pfe circuit în
chis, organizat în cinstea Festivalului de 
către CC.F.S. și ziarul „Scînteia tine
retului“. Concursul se va desfășura dumi
nică 31 iulie ora 9 dimineața pe traseul 
Arcul de Triumf.
Pînă atunci, pe același traseu, concurenții 

vor mai face astăzi în jurul orei 9,00 încă 
un antrenament. Alături de ceilalți cunos- 
cuți motocicliști ai țării, va fi prezent la 
acest antrenament și Mircea Cemescu. 
Spectatorii >au acces și la acest antrena
ment. De la case special amenajate, ei vor 
putea cumpăra bilete pentru ziua con
cursului și programul competiției.

Cuvîntarea președintelui Tito la mitingul
de la Ka rlovaț

TASS Ironizat pe politicienii care încearcă să 
folosească această propunere ca un truc 
propagandistic.

„Aș vrea să spun în legătură cu acea- 

cearcă *să folosească aceste propuneri în 
scopuri propagandistice împotriva Uniuni] 
Sovietice. Ele vor să tulbure apa și să 
submineze înțelegerea la care s-a ajuns 
ia Geneva. Ele declară că Eisenhower a 
făcut propunerea să se ia fotografii din 
avion, dar că rușii nici nu vor să răspun
dă la această propunere, ceea ce înseam
nă, chipurile, că rușii nu vor pace. Acest 
lucru este stupid, este o propagandă rău 
intenționată. Sînt profund convins că a- 
cest lucru nu are nimic de-a face cu ceea 
ce vor rușii în realitate. Sînt convins că 
rușii nu doresc pacea mai puțin decit 
americanii, mai pitțin decât poporul en
glez, mal puțin decit poporul francez 
decit toate popoarele Europei, precuu și 
decît toate popoarele lumii“.

Președintele Tito a acordat o mare 
atenție în cuvîntarea sa problemei norma
lizării relațiilor sovieto-iugoslave.

„Normalizarea și îmbunătățirea relații
lor dintre Uniunea Sovietică și Iugosla
via șe dezvoltă cu succes. Cînd conducă
torii’ sovietici au vizitat Belgradul, ei au 
văzut la fața locului - adevărata 
stare de lucruri de la noi, au văzut că 
nu sîntem o țară vîndută, că la noi în țară 
nu există baze ale capitalismului, nu exi
stă baze ale imperialismului, că n-am tră
dat ideile lui Marx, Engels, Lenin, că 
construim la noi în țară în felul nostru 
socialismul, că sîntem o țară iubitoare de 
pace și că avem vederi proprii în proble
mele internaționale, vederi realiste, iubi
toare de pace și care contribuie la poto
lirea diferiților adepți ai războiului. Ei 
s-au convins că Iugoslavia este o țară in
dependentă și că ea vrea să rămînă inde
pendentă atît față de Apus, cît și față de 
Răsărit, că ea are o cale proprie de dez
voltare și că nu poate îngădui nimănui 
să se amestece în treburile ei interne. Ei 
au văzut toate acestea, au fost de acord și 
de aceea am găsit un limbaj comun și am 
trecut mai lesne la rezolvarea probleme
lor colaborării noastre economice pe vii
tor și ale colaborării în alte domenii.

Această vizită a fost interpretată în di
ferite feluri de unii oameni din Occident. 
Diferite elemente clericale și alte ele
mente reacționare au folosit aceasta ca 
un prilej de a se deda la atacuri împo
triva noastră, ca un prilej pentru a afir
ma că am fi trecut în lagărul sovietic, 
adică în lagărul comunist. Noi sîntem 
comuniști. Dar nu vrem să fim 
în nici un fel de lagăr, vrem să 
fim o țară independentă, care construiește 
socialismul și care prin exemplul ei erată 
care din căile de construire a socialismu
lui este mai bună — a noastră sau a lor. 
Dacă în Uniunea Sovietică sau în cele
lalte țări răsăritene există lucruri mai 
bune, le vom folosi bucuros, iar ele dacă 
vor dori, vor putea învăța anumite lucruri 
de la noi. Ei înșiși au spus acest lucru și 
sîntem întru totul de acord. Bineînțeles că 
nu putem lua în seamă anumite interpre
tări false ale cercurilor reacționare din Oc
cident. Noi nu putem, de dragul dorinței 
cuiva, să luptăm nici măcar în domeniul 
propagandei împotriva unei forțe atît de 
uriașe ca. Uniunea Sovietică și celelalte 
țări răsăritene... De ce să continuăm lupta 
împotriva lor dacă nici ele nu vor să 
lupte..- Aceștia sînt oameni noi căre pri
vesc în mod realist dezvoltarea lumii și 
care doresc ca diferitele erori și diferitele 
acțiuni greșite să nu se repete, oameni 
care doresc să pășească pe o altă cale, de
oarece vor, atît în interesul țării lor cit șl 
în interesul întregii lumi, în interesul 
oamenilor muncii din întreaga lume, să 
arate că ei nu sînt așa cum îi acuză Occi
dentul, că țara lor este o țară socialistă. 
Nu avem motive să nu mergem împreună 
în toate aceste probleme care sînt folosi
toare omenirii, păcii în lumea întreagă și 
nouă înșine. Vom merge în această 
vință alături de ei, indiferent de ce 
spune“.

Arătînd în continuare că în unele 
răsăritene mai există încă oameni cărora 
nu le este pe plac normalizarea relațiilor 
cu Iugoslavia, Tito a declarat:

„Aceasta nu poate duce la înrăutățirea 
relațiilor dintre țara noastră și aceste 
țări... Avem mari posibilități economice 
și perspective bune de colaborare cu a- 
ceste țări; care vor fi atît spre folosul 
unora cît și al celorlalți.

Noi te putem exporta lor, iar ele nouă. 
Putem face schimb de realizări în dome
niul culturii și de alte realizări. într-un 
cuvînt, orice s-ar Spune în Occident, noi 
pășim cu curaj, pas cu pas, în direcția 
normalizării și stabilirii unor relații prie
tenești cu toate țările Răsăritului și în 
același timp nu ne vom da înapoi cu nici 
un pas de la relațiile noastre prietenești cu 
țările occidentale. Dorim relații bune cu 
țările occidentale ș»nu există nici un mo
tiv, nici o cauză, pentru ca cineva să se 
teamă acolo că vom pune oruce, că vom 
distruge tot ceea ce a fost, că nu ne vom 
ține de cuvînt, că vom uita de ajutorul 
pe care ni l-au dat și că le vom întoarce 
spatele. Aceasta nu ar corespunde concep
țiilor noastre de politică externă, înscrise 
pe steagul nostru, și în primul rând prin
cipiilor coexistenței și colaborării pe 
bază de egalitate în drepturi cu toate po
poarele care doresc acest lucru.

Noi dorim să îmbunătățim și nu să

TELEGRAME

începînd de astăzi, timp de opt zile, vor 
avea loc pe bazele sportive din Capitală 
cele mai importante 
militare ale anului — 
dej militare de vară. 
Iau parte la aceste 
întreceri cei mai 
buni sportivi din 
unitățile și subuni
tățile Forțelor noas
tre Armate, militari 
care au biruit etapă 
de etapă, cucerind 
cinstea de a lupta 
pentru cucerirea ti
tlului 
milițar pe anul 1955- 
Loturile de sportivi 
finaliști s-au pregă
tit temeinic în ulti
ma vreme în ca
drul cantonamente
lor, străduindu-se să 
realizeze performan
țe valoroase în care 
să se oglindească 
gradul de pregătire 
fizică și sportivă a 
trupelor.

în armata nouă, 
practicarea continuă 
și organizată a spor 
tului face parte in
tegrantă din proce
sul de Instruire a ostașilor noștri. Pre
gătirea fizică îi ajută pe militari să-și oțe
tească trupul, să devină mai rezistenți, 
mal curajoși, să înfrunte și eă biruie gre
utățile cîmpului de fnstrucție.

de campion

Cu prilejul concursurilor finale ale Spar- 
r____  ___  tachiadei, sportivii militari vor lupta cu
c-onoursuri sportive măiestrie, cu dârzenie, pentru a demonstra 
finalele Spartachia- forța, curajul și îndemînarea ostășească, 

pentru a ridi-c-a la un 
nivel cît mai , înalt 
tradiționalele lor în
treceri sportive.

Programul de as
tăzi, care se va des
fășura pe Stadionul 
Republicii, v.a începe 
cu festivitatea de 
deschidere. Coloane
le de finaliști, în 
frunte cu stegarii, 
vor defila în sunete
le fanfarei, salutând 
pe , oamenii m-unci-i 
și pe militarii ve-niți 
să-j urmărească în 
concursuri. Sportivii 
militari se vor alinia 
apoi pe verdele ga
zonului pentru so
lemnitatea înălțării 
steagului Spartachia- 
dei care va flutura 
de-a lungul ce-lor opt 
Zile de întreceri 
După festivitatea de 
deschidere va urma 
un meci de fotbal, 
contînd pentru sfer
turile de finală ale

Spartachiadei, între echipa Marinei și 
echipa lotului nr. 5.

în pauza meciului de fotbal, cicliștii de 
' i vor

ur-

BELGRAD 29 (Agerpres). 
transmite : La 27 iulie a avut loc în ora
șul Karlovaț un miting cu prilejul sărbă
toririi Zilei insurecției și a celei de a „rxj vx^a —--
10-a aniversări a eliberării popoarelor . sta ca Peste hotare ^anumite elemente in- 
Croației. La acest miting la care au par
ticipat 200.000 de oameni, președintele 
Republicii Populare Federative Iugosla
via, losip Broz-Tito, a rostit o amplă 
cuvîntare.

La începutul cuvîntării sale, Tito a 
vorbit despre lupta popoarelor Iugoslaviei 
împotriva armatei bitlerisțe. în urma 
victoriei asupra inamicului, a declarat 
el, întreaga lume privește acum cu satis
facție Iugoslavia și popoarele ei care în 
condițiile unor permanente primejdii de 
război își construiesc perseverent și neo
bosit un viitor mai bun și care au obținut 
în aceasta mari succese.

Tito a arătat în continuare că pentru 
industrializarea țării și importul de uti
laj, Iugoslavia a fost nevoită să recurgă 
la împrumuturi externe și în prezent, da
toriile ei se cifrează la peste 490.000.000 
de dolari. Această datorie ar fi fost mult 
mai mică dacă cu prilejul semnărij trata
tului de pace s-ar fi luat în considerație 
pagubele pe care Iugoslavia le-a suferit 
în timpul războiului și dacă în conformi
tate cu tratatul de la Londra, Germania 
occidentală i-ar fi plătit marile datorii 
datînd din anii dinainte de război și din 
timpul războiului. Vorbind despre dato
riile Germaniei occidentale față de Iugo
slavia, Tito a declarat : „Noi trebuie să 
le cerem și noi Ie cerem și nu vom re
nunța la ceea ce avem dreptul, deoarece 
considerăm că din partea noastră au fost 
făcute suficiente concesii. Cerem nu ma
ximum, ci minimum. Cerem, achitarea 
acestei datorii, deoarece pentru noi acea
sta este necesar... Declar .aici că vom fi 
nevoiți să ne apărăm interesele pe orice 
altă cale va. fi cu putință. Așteptăm ca 
această chestiune să fie rezolvată în mod 
pozitiv din partea Germaniei occidentale“.

î.n legătură cu aceasta, președintele 
Tito a vorbit despre Uniunea Sovietică, 
care a dat un exemplu ,de rezolvare a 
problemei datoriilor. în timpul tratative
lor de la Belgrad „conducătorii sovietici 
nu numai că au retras vechea învinuire, 
care ne era adusă, ci au și dat dovadă de 
multă înțelegere în ce privește pagubele 
materiale care ne-au fost pricinuite... Ei 
au înțeles greutățile noastre economice și 
au anulat datoria noastră în sumă de 
peste 90 milioane de dolari... Aceasta este 
o sumă mare pentru mica noastră țară, 
pentru economia noastră“. Tito și-a ex
primat speranța că și celelalte țări răsări
tene vor. urma aceeași cale, întrucît 
Uniunea Sovietică a dat un exemplu de 
felul cum trebuie să se procedeze față de 
o țară datornică care a fost reabilitată. 

Vorbind despre dezvoltarea continuă a 
economiei țării, președintele Tito a subli
niat că in această privință există mari 
greutăți: insuficiența de materii prime, 
devize, energie electrică etc. Aceasta obli
gă să se reducă ritmul de dezvoltare a in
dustriei mari, să se termine mai repede 
construirea obiectivelor-cheie, să se re
construiască întreprinderile existente și 
să se dezvolte în primul rând industria 
care lucrează .pentru export. Toate aces
tea, a spus el, vor da posibilitatea de a 
ridica nivelul de trai al oamenilor muncii 
și de a echilibra balanța de plăți. Trecind 
la caracterizarea situației internaționale, 
Tito a continuat:.

„Știu că pe voi vă interesează acum 
cel mai mult conferința de la Geneva. Și 
pe mine m-a interesat și trebuie să spun 
că sînt mulțumit de rezultatele acestei 
conferințe. Am ajuns la un moment spre 
care năzuîam întotdeauna, despre care 
vorbeam întotdeauna și anume de a duce 
tratative in jurul mesei verzi la nivțlul 
cel mai înalt, pentru că este mai bine 
să lupți în jurul mesei verzi și să te 
cerți dacă acest lucru este necesar, decât 
să lupți cu ajutorul puștilor, tunurilor și 
al altor arme-

Din fericire am văzut că la conferința 
de la Geneva nu au existat certuri, că s-a 
găsit relativ ușor un limbaj comun și că 
la aceste tratative a domnit un spirit nou. 
Eu nu susțin că s-a lichidat pentru 
deauna ceea ce a fost și că nu vor 
exista niciodată neînțelegeri. Ele 
exista, dar s-â făcut un început bun.

în ce mod și de ce s-a . ivit acest spirit 
nou ? '

Lumea întreagă —- oameni, popoare, na
țiuni spun : Nu vrem război. Se înțelege 
că acest nou spirit de pace, liniște, co
laborare, coexistență, trebuia să se mani
feste și la conferința de la Geneva, deoa
rece conducătorii celor patru mari popoare 
au plecat acolo animați de aceeași stare 
de spirit ca și popoarele, și au dorit să 
obțină anumite rezultate. După părerea 
mea, aceste rezultate sînt bune. Nici nu 
m-am așteptat la mai mult. M-au mirat 
chiar în oarecare măsură rezultatele ob
ținute — și aceasta este bine.

în prezent, sarcina constă numai în a 
modifica propunerile conferinței de la Ge
neva prin aceea ca Apusul și Răsăritul să 
cadă definitiv de acord asupra lor. în luna 
mai ați citit propunerile Uniunii Soviete
lor cu privire la dezarmare. Și la confe
rință s-a vorbit despre aceasta“.

Referindu-se în această ordine de idei 
la propunerea lui Eisenhower privind un 
schimb de informații militare între 
U.R.S.S. și S.U.A. președintele Tito a

tot- 
mai 
vor

pri- 
s-ar

țări

înrăutățim bunele noastre relații cu 
S.U.A., Anglia și cu toate celelalte țări. 
Firește că nu putem permite ca cineva să 
se amestece în treburile noastre interne“.

în continuare Tito a spus : „există 
oameni în Occident care ne apreciază nu 1 
numai din punctul de vedere al normali
zării relațiilor noastre cu Uniunea Sovie
tică, ceea ce ar însemna chipurile trece
rea noastră în acest lagăr, ci și din pune- l 
tul de vedere al respingerii de către noi 
a diferitelor pretenții ale Occidentului ca, 
de pildă, aderarea la vreun acord militar 
legat de pactul atlantic sau întărirea pac
tului balcanic din punct de vedere mili
tar etc. Vreau să spun că pactul balcanic 
este o organizație care a fost creată în- 
tr-o perioadă cînd noi și partenerii noștri 
eram în primejdie. Noi l-am creat nu 
numai în scopuri militare. Firește că s-a 
avut în vedere și aceasta, dar noi l-am 
creat pentru ca el să devină o organizație 
care să asigure colaborarea pașnică între 
noi și acele țări din Balcani cu care îna
inte relațiile noastre erau foarte- încor
date. într-un cuvînt, pactul balcanic a fost 
creat pentru a împiedica transformarea 
Balcanilor într-un butoi de pulbere. 
Firește că hotărârea cu privire la crearea 
Adunării consultative balcanice am luat-o 
pentru ca elementul militar al acestui 
pact să aibă un caracter temporar și pen
tru a sublinia necesitatea dezvoltării con
tinue a relațiilor noastre economice, cul
turale șj a altor relații. Acesta este esen
țialul. Dacă am fi început să punem accen
tul pe latura militară ,a pactului balcanic, 
prin aceasta ne-am fi îndepărtat de la 
politica noastră externă principială. Noi 
declarăm că primejdia de război a fost în
lăturată. Noi declarăm că nu ne amenință 
un război din partea Uniunii Sovietice. 
Sînt profund convins -de acest lucru. 
Atunci pentru ce să zăngănim aici ar
mele? N-avem nevoie de asta. Prin 
aceasta, nu numai că nu am fi asigurat 
o stabilizare a situației în această parte a 
lumii, dar am fi creat chiar un element 
de permanentă îngrijorare. Aceasta nu 
înseamnă însă că nu dorim acest lucru 
pentru că am intra într-un nou lagăr. 
Noi vrem ca pactul balcanic să existe, iar 
latura lui militară va cădea atunci cînd 
v-or fi lichidate și celelalte organizații mi
litare existente, adică pactul Atlanticului 
și pactul de la Varșovia“.

în încheierea cuvîntării sale Tito s-a re
ferit la așa-numitul ajutor tripartit. în 
acest an, a declarat el, Iugoslavia trece 
printr-o perioadă deosebită în ce privește 
primirea ajutorului tripartit, printr-o pe
rioadă în care acest ajutor încetează. „în 
acest an, a spus Tito, doar America a 
promis Iugoslaviei un ajutor, adică aju
torul oare a' fost aprobat de Congresul 
S.U.A. Noi am primit și mai primim încă 
ajutor militar din partea Americil. In 
ultimul timp însă, în . această privință 
s-au ivit divergențe despre care scrie atît 
de mult presa americană. Ni se aduce acu
zația că nu vrem ca controlul existent 
în trecut asupra folosirii armamentului 
ce ni se acordă, șă fie continuat. Da, am 
primit armament și am acceptat condi
țiile, potrivit, cărora ele au dreptul să 
controleze modul în care întreținem acest 
armament, dacă nu cumva îl vindem sau 
îl transmitem -altcuiva etc.

Pînă în prezent am îndeplinit toate 
aceste condiții, însă ei vor să controleze 
totul. Noi nu putem admite însă ca ei să 
controleze unitățile militare care sînt 
înarmate nu cu armamentul lor, ci cu al 
nostru. în nici un caz însă noi nu vom 
permite acest lucru și îi -privește dacă ne 
vor mai da sau nu armament ; dacă vor, 
ne pot sista livrările de armament. Acea
sta nu depinde de noi. Putem totuși primi 
și pe viitor armament dar numai în acele 
condiții care au existat în trecut, și nici
decum în condiții noi, chiar dacă aceasta 
s-ar întemeia pe vreo nouă lege a lor. Nu 
putem accepta aceste noi condiții, deoa
rece -pentru noi sînt valabile legile noa- 
stre, iar nu ale lor.

Totodată vreau să subliniez că, Indife
rent dacă vom primi sau nu vom primi 
ajutorul (și ajutorul economic ne este ne
cesar și am fi recunoscători dacă l-am 
primi), noi nu vrem ca el să ne fie acor
dat în condiții inacceptabile -pentru noi. 
Indiferent dacă vom primi sau -nu vom 
primi ajutorul economic sau militar, rela
țiile noastre care au existat în cursul ul
timilor ani cu poporul american, cu țările 
occidentale în general, nu se vor schimba. 
Nu le putem întoarce acum spatele numai 
din simplul motiv că nu ne mai dau aju
tor. 'îi privește. Dacă ei consideră că nu 
trebuie să ne dea armament pe motivul 

i că afirmăm că nu va fi război și că deci 
. nu avem nevoie de armament — să pro

cedeze cum vor. în toate acestea există 
elemente de logică. Are totuși importanță 

i faptul dacă o țară ca Iugoslavia, care are 
i o greutate, considerabilă în relațiile inter-.

naționale, va fi sau nu puternică. Hotărî- 
> rea depinde însă de ei. Subliniez că poli- 
i tica noastră față de țările occidentale nu 

se va schimba în nici un caz și că vrem 
să întreținem relații bune atît cu Apusul, 
cît și cu Răsăritul. Firește că aceste re
lații depind și de unii și de alții, aceste 
relații puțind fj bune cu unii ș; deose
bit de strînse cu ceilalți. Este limpede 
însă un s'ingur lucru, că noi nu putem 
depăși limita a ceea ce ar putea duce țara 
noastră la relații dușmănoase cu oricine 
ar fi“.

Cu prilejul intrării în vigoare 
a Tratatului de stat cu privire 

ia restabilirea unei Austrii 
independente și democrate

MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS 
transmite telegrama adresată de K. E. 
Voroșltlov tai Theodor Konner.

DOMNULUI THEODOR korner.
PREȘEDINTELE 

REPUBLICII AUSTRIACE
VIENA

Vă rog, domnule președinte, să primiți 
felicitările sincere ale Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și ale mele 
personal precum șl cete mal bune urări 
pentru poporul austriac în legătură cu in-' 
trarea în vigoare a Tratatului de stat cu 
privire la restabilirea unei Austrii Inde
pendente și democrate.

Primiți din partea noastră cele mal 
bune urări de fericire și prosperitate pen
tru poporul Republicii Austriaca care a 
pășit pe calea independenței Șl dezvoltării 
pașnice.

28 iulie 1955
K. VOROȘILOV

MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS 
transmite telegrama adresată de N. A. 
Bulganin lui Jullus Raab.

DOMNULUI JULIUS RAAB 
CANCELARUL FEDERAL 

AL REPUBLICII AUSTRIACE
VIENA

Cu prilejul Intrării în vigoare a 
Tratatului de stat cu privire ia resta
bilirea unei Austrii independente șl demo
crate, vă rog domnule cancelar să primiți 
din partea guvernului sovietic și a mea 
personal cele mai cordiale felicitări șl 
urări de prosperitate pentru poporul Re
publicii Austrlace.

Ingăduiți-mi să-mi exprim convingerea 
că relațiile de prietenie dintre țările noas
tre se vor întări și dezvolta spre binele 
popoarelor Uniunii Sovietice și Austriei, 
în interesul unei păci trainice în Eu’apa.,

28 iulie 1955
N. BULGANIN

MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS 
transmite telegrama adresată de V. M. 
Molotov lui Leopold Figl.

DOMNULUI LEOPOLD FIGL. 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

AL REPUBLICII AUSTRIACE
VIENA

In legătură cu intrarea In vigoare a 
Tratatului de stat cu privire la restabi
lirea unei Austrii independente și demo
crate, primiți domnule ministru felicitările 
mele și cele mai bune urări pentru po
porul Austriei.

Ingăduiți-mi să-mi exprim convingerea 
fermă că drumul neutralității permanente 
ales de Austria va asigura poporului aus
triac binefacerile dezvoltării pașnice și va 
servi cauzei întăririi păcii și securității 
popoarelor europene.

28 iulie 1955
V. MOLOTOV

Delegația sovietică 
la Festivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților a plecat la Varșovia

MOSCOVA 28 (Agerpres). TASS: La 28 
iulie, din gara Bielorusă, din Moscova a 
plecat spre Varșovia delegația sovietică la 
cel de al 5-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților de la Varșovia.

Din delegație fac parte peste 500 de 
artiști. In total, la 28 iulie au plecat la 
Varșovia peste 1.000 de persoane.

Delegația tineretului sovietic este con
dusă de un birou compus din A. Șelepin 
(conducătorul biroului), N. Romanov, S. 
Romanovski, T. Tverdohlebov și M. Hal- 
deev.

,. . , Programul întrecerilor
{• Iată programul Spartachiadei mili- j 
(tare de vară ce se desfășoară între 30 j 
[ Iulie și 7 august a. c.:

SIMBATA 30 IULIE
f Festivitatea deschiderii Spartachia- j 
(deî, ora 17,00, Stadionul Republicii j 
{. Fotbal — ora 17,45 — Stadionul j 
(Republicii. j
i DUMINICA 31 IULIE
( Atletism, ora 16,30, Stadionul Repu-j 
f blicii: 100 m. plat; 5000 m. plat; înăl- j 
țime; lungime; grenadă; disc; ștafetă] 

(4 x 400. J
înot, ora 16,30, bazinul „Progresul“: J 

(100 m.’ liber (serii); 200 m. bras (serii); j 
i 300 m. liber (serii); 50 m. echipat (se-)

Cotro- j

17,30 ] 

Repu- ]

1 
J

[rii).
ț Triatlon, ora 9,30, poligonul 
(ceni: Tir.
\ Volei, ora 8,00, teren Știința;
(teren Știința.
( Handbal, ora 8,00. Stadionul
f blicli.
( Fotbal, ora 10,30, Stadionul Repu- J
{ blicii și ora 18,00 Stadionul C.C.A.

frunte de la Casa Centrală a Armatei 
prezenta o demonstrație — cursă de 
mărire.

Interviul lui E. Faure
NEW YORK 29 (Agerpres). — Președin

tele Consiliului de Miniștri al Franței, 
Edgar Faure, a acordat la 27 iulie un in
terviu corespondentului de la Paris al 
agenției Uni-ted Press.

Răspunzând la întrebarea dacă momen
tul de față este sau nu în favoarea unei 
conferințe a celor cinci puteri, inclusiv 
Republica Populară Chineză, asupra pro
blemelor Extremului Orient, Faure a spus: 
,,Nu pot să fac o declarație oficială în 
această problemă, însă pot spune că în 
general am considerat întotdeauna că 
contactul direct este util. Experiența Ge
nevei confirmă părerea mea“-

întrebarea următoare s-a referit la pers
pectivele conferinței din octombrie a mi
niștrilor Afacerilor Externe ai- celor patru 
puteri. Corespondentul l-a întrebat pe 
Faure în care din cele patru probleme 
care vor fi discutate în octombrie de mi
niștrii Afacerilor Externe : reunificarea 
Germaniei, securitatea europeană, dezar
marea și relațiile dintre est și vest >— se 
poate obține un succes. Faure a declarat: 
„Cred că succesul poate fi foarte ușor 
realizat în cea de a patra problemă — con. 
tactul dintre est și vest — și destul de 
ușor în problema dezarmării, în cazul 
cînd fiecare va da dovadă de bunăvoință 
în această privință. Cred că este mai greu 
să se realizeze un succes în celelalte două 
probleme legate una de alta și anume 
reunificarea Germaniei și organizarea 
securității europene1'.

• La 28 iulie N. I. Cekin, conducătorul 
delegației sovietice care a sosit în Fin
landa pentru a duce tratative cu privire 
la colaborarea tetinico-știmțifică dintre 
Uniunea Sovietică și Finlanda, a făcut 
o vizită d-nei Kerttu Saalasti, ministrul 
Invățămîntului al Finlandei.

• După o vizită de opt zile în Egipt, 
D. T. Șepilov, redactor-șef al ziarului 
„Pravda”, a părăsit la 29 iulie orașul 
Cairo plecând pe calea aerului la Moscova. 
(D. T. Șepilov a fost oaspetele guvernului 
egiptean cu prilejul sărbătoririi Zilei eli
berării).

în timpul șederii în Egipt, D. T. Șepilov 
a avut întrevederi cu Gamal Nasser, pri
mul ministru al Egiptului, Mahmud Favzi, 
ministrul Afacerilor Externe, Salah Salem, 
ministrul Orientării Naționale, Anvar Sa
dei, ministru de Stat și cu alți oameni 
de stat și reprezentanți ai vieții publice 
din Egipt.

• De curând s-a obținut punerea în li
bertate a unui grup de membri ai echipa
jului petrolierului sovietic „Tuapse”, al
cătuit din 29 de persoane. La 26 iulie 1955, 
marinarii sovietici puși în libertate au 
fost transportați cu avionul de pe insula 
Taivan la Hongkong, iar la 27 iulie au 
sosit la Canton.

Se iau măsuri în vederea punerii în li
bertate și a celorlalți membri ai echipa
jului care mai sînt încă reținuți cu forța 
în insula Taivan.

« Agențiile americane de presă anunță 
că senatorul George Aiken (republican 
din Vermont) și senatorul John Sparkman 
(democrat din Florida), membri ai comi
siei senatoriale pentru Afacerile Externe, 
au propus joi ca N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov să fie invitați să facă p 
în Statele Unite.

■® în cadrul unei conferințe de 
primul ministru al Canadei, Louis 
Laurent, a declarat : „Am fi fericiți ca 
conducătorii Uniunii Sovietice să vină 
aici ca oaspeți ai guvernului canadian“.

• După cum transmite agenția France 
Presse, la 29 iulie comisia pentru Afacerile 
Externe a Adunării Naționale, după ce a 
ascultat comunicarea președintelui comi
siei, Daniel Mayer, a aprobat propunerea 
de a se trimite o delegație în Republica 
Populară Chineză. Această delegație va fi 
formată din cîțiva membri ai comisiei 
pentru Afacerile Externe și va pleca în 
Republica Populară Chineză probabil la 
sfîrșitul lunii septembrie sau la începutul 
lunii octombrie a.c.

vizită

presă, 
Saint

• După cum s-a anunțat, agenția ANSA 
a cohfirmat în mod oficial comunicatul 
statului major general al forțelor armate 
ale Uniunii nord-atlantice (NATO) cu pri
vire la cantonarea unităților americane din 
Austria în Italia. In comunicarea agenției 
se arată că aceste trupe „vor fi cantonate 
pe baza articolului 3 din tratatul nord- 
atlantic“.

A apărut în limbile: rusă, română, 
franceză, germană, engleză și spanicttă

„Pentru pace trainică, 
pentru 

democrație populară V
București, Organ al Biroului infor

mativ al Partidelor comuniste șl mun
citorești.
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Articol de fond: începutul unei noi 

etape .în relațiile internaționale.
* * * Directivele șefilor guverne

lor celor patru puteri către mi
niștrii afacerilor externe.

* * * Comunicatul cu privire la 
vizita delegației guvernamentale sovie
tice în Republica Democrată Germană"

* * * Un Jalon foarte important 
pe calea spre stabilirea încrederii între 
state — Ecourile opiniei publice mon
diale în legăiluiră cu rezultatele confe
rinței de la Geneva a șefilor guverne, 
lor celor patru puteri.

* * * Mitingul de la Berlin cu 
prilejul vizitei în Republica Democrată 
Germană a delegației guvernamentale 
sovietice.

— Cuvîntarea rostită de tovarășul 
Otto Grotewohl.

— C-uvîntanea rostită de tovarășul 
N. S. Hnușctov.

— Mesajul de salut adresat poporu
lui sovietic de către participanțli la 
miting.

Harry Pollitt: 35 de an i de la înfiin
țarea Partidul»ii Comunist din Marea 
Britanic.

Vaclav Pasek: Controlul exercitat de 
partid asupra activității administrației 
întreprinderilor din Cehoslovacia.

* * * Noi succese economice în 
țările lagărului socialist.

* * * în partidele comuniste șl 
muncitorești.

Ferenc Werlein: lată ce înseamnă 
puterea^populară !

Stelian Moraru : întrecerea socialistă 
în Republica Populară Romînă.

Enclo Staikov: Vcm întări prietenia 
și colaborarea între popoarele Bulgariei 
și Iugoslaviei.

Victor Perez : Cu privire la situația 
din Argentina (Scrisoare din Buenre 
Aires).

Jan Marek: Note politice : Cine ore 
nevoie de propagarea „selecției psiho. 
tehnice“.

De vînzare la toate librăriile, chios 
aurite șl debitele O.C.L. Prețul 40 bani.

„Scînteia tineretului“
30 iulie 1955 ß.a



lat-o peste mări și oceane.

Pe harta lumii, Varșovia este reprezentată printr-un mic punct 

ajunge aci, mii dejinețrși tinere au 
străbătut drumuri lungi. <Cizaupl 

au venit cîntind, mindrj/ae solia

în centrulfEuropei. Pentru

proverb

lată străvechiul, dar tînărul orqș de pe malul Vistulei ! Iată 
silueta impunăjdar^a PalatuluiCulturii! lato noua construcție 

 

nă^a stadionului siAele'lalte coustructiiFile/Festiva-
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| V </( / f
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</ ff 
țări minunai

int^sgdevăr sărbățoar^ internațională aJinerctu lui. Tradiția festi- 
devemt j^umpa și apropiăL0iecărui tinăr care iubește 
eTc de aur af^imn^ți^Și^cc^fhOOO de soli ai tinerei 
emț^/fln td^/^lțiirfp glohului/imit purtătorii marilor 
$ac<Xși pneteiiK'/pijffătoiiTnazumțeijde a trăi din plin

,a
tr^adevar 

. jfurilor a® 
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generațij/v 
năzimife^ 

bucuriile tinereții.

Un vechi 
deosebit de cunoscut 
popoarelor spune că 
acolo unde sînt trei 
ruși — este un cor. 
Muzica este apropia
tă sufletului poporu
lui rus,' exprimă 
bucuria' muncii cre
atoare, a vieții pe 
care o trăiesc oame
nii sovietici. De a- 
ceea este și explica
bilă faima de care 
se bucură ansamblu
rile, corurile și or
chestrele din Uniu
nea Sovietică.

Priviți aceste trei 
t;nere studente 
conservatorului 
Kiev. La Varșovia 
vor face să răsune 
în cascade de armo
nie bandurele ucrai
nene.

Delegația sovietică 
cuprinde numeroase 
surprize artistice. Iată, de pildă, ansam
blul artistic al școlilor profesionale din 
Baku. Tinerii ansamblului vor prezenta 
dansuri populare azerbaidjene, iar capela 
din Saratov, care folosește armonice cu 
clopoței, va prezenta melodii populare

Tineretul iacut, de pe malul mării Lap- 
tev și al mării Siberiei răsăritene, de pe 
pășunile înalte a’e Verhoianskului își tri
mite ?i ©1 s°lii la Festival.

Printre ei se află și Anastasia Lîtchina, 
talentată cîntăreață a Teatrului Iacut de 
Dramă Muzicală. în anuj 1949, Lîtchina a 
terminat, conservatorul „Musorgski'* din 
Urali. Tînăra soprană lirică a devenit o 
interpretă celebră a ariei Antcnidei din 
operă „Ivan Susanin" de Glinka, a Ta- 
marei din opera lui Rubinștein „Demon", 
precum și a operelor lui Ceaicovschi, 
Rachmaninov, PuCcini etc. La Festival, 
Lîtchina va fi îmbrăcată într-un frumos 
costum naționaj

întîl-

AFRICA

ale 
din

de mătase, cusut cu blană

de vulpe albastră. Ea va cînta și „Cînte
cul de salut“ compus special de către 
Zahar Vinokurov pentru Festivalul de la 
Varșovia, precum și multe cîntece iacute 
și evence.

Tineretul Uzbekistanului trimite, prin
tre altele, pe Bernara Karieva și Kunduz 
Mirkrimova, care sînt eleve ale școlii co. 
regrafice de pe lîngă Teatrul Mare 
demic de Stat 
Reprezentanții 
vor executa 
două dansuri 
grup 
ganski“ — simbolizînd viața 
fericită a tineretului uzbec.

Alte amănunte interesante pri
vind delegația sovietică la Festi
val le vom afla în zilele apropia
tului Festival.

din Moscova. 
Uzbekistanului 
la Festival și 

moderne de
— ,,ho>rizmiiski“ și „fer-

Aca-

Ce vom mai 
ni la Varșovia. ?

Cintecele și dansu- --------------------------
rile spațiilor întinse
ale Americii de Sud, de la marele fluviu 
Rio del Grande pînă la necuprinsele stepe 
ale Patagoniei, de la țărmurile Atlanticu
lui pînă la vîrfurile înzăpezite -ale munți
lor. Se vor întîlni fete frumoase cu păr 
negru și băieți înalți, bruni de pe planta
țiile ou trestii de zahăr și bumbac, din fa
brici și porturi, din 
cîmpiile de cacao și 
cafea din Mexic, Ar
gentina, Brazilia, Bo
livia, Peru.. Vor ră
suna ghitarele și a- 
cordeoanele, tambu
rinele și castagnetele, 
cuvintele calde ale 
melodiilor cîntate în 
ritmul rumbei și 
sambei.

Iată, în fotografie, 
o tînără din ansam
blul teatrului popu
lar brazilian care va 
prezenta la Festival 
folklorul oamenilor 
de culoare neagră din 
Brazilia. Fotografia 
noastră prezintă un 
aspect al dansului 
„Maracatu", originar 
din provincia Per- 
nambuco. Membrii a- 
cestui ansamblu par
ticipă și la concursul 
artă populară.

La concursul de cîntece participă co
rul de 20 de persoane „Associatione 
Amicale Juvenile'*, iar la concursul 
muzical — cvartetul de coarde al tele
viziunii braziliene, cunoscut în toată

AMERICA DE SUD
America.

Printre soliștii a- 
leșl, se află cunoscu. 
tul violonist Nor- 

berto Zuckerman, violonista Olimpia Goif- 
man, laureată a numeroase concursuri', 
ghitaristul Mauricio Oliceia.

La Varșovia vor reda melodiile brazi
liene renumita cîntăreață populară Este- 
llnă Egg, cunoscutul bariton Roberto 
Braga, precuim și una din cele mai bune

tive concureazăde costume și

R. P. CHINEZĂ
cu 
ei 

și-a

actrițe braziliene de 
film, Vanja Orido, 
cunoscută din filmul 
,.O Cangaceiro*' (Ban
diții) care istorisește 
soarta grea a munci, 
tarilor de pe planta
ții.

Tineretul Americii 
de Sud este repre
zentat și de cei 200 
de tineri ai delega
ției din Chile. în ca
drul delegației se a- 
flă și Teatrul liber, 
care prezintă o piesă 
dramatică a scriito
rului Antonio Ace- 
vedo Hemandez, tea
trul de marionete 
„Amuirrucan“ și co. 
raia „Pablo Vida
les“-

în întrecerile spor- 
Ramon Sandoval, al

doilea în cursa de 800 metri plat Ia 
campionatele panamericane, Luis Fon
seca. alergător cunoscut, și alții.

Tineretul Americii de Sud este bine 
reprezentat la Festival!

Marea Chină, 
.cultura și arta 
multiseculară, 
trimis la Varșovia, 
prin tinerii ei soli, 
crîmpeie din minu
natele ei cîntece și 
dansuri. Au venit la 
Varșovia și cei doi 
tineri artiști din foto
grafia alăturată care 
interpretează un dans 
folcloric chinez. Au 
venit și alți nume
roși tineri reprezen
tanți ai artei 
porului chinez 
600.000.000 de 
meni- Din cei 700 ti
neri delegați la Fes
tival, 365 sint mem
bri ai diferitelor an
sambluri artistice, printre care și o for
mație de tineri interprețl de la Opera 
din Pekin.

în programele ce vor fi prezentate la 
Festival figurează operș clasice, dansuri, 
coruri și numere de acrobație. Vor fi exe
cutate astfel dansuri folclorice ale minori
tății Miao din sudul Chinei, dansul recol
tei din provincia Yunnan, dansul priete
niei, dansurile niguri d'n provincia Sin- 
kiang,

po- 
de

oa-

în urmă cu o lună, 
comitetul național 
de pregătire a festi-

valului din Tunisia își exprima dorința 
de a se întîlni la Varșovia cu tineri din 
Algeria, Maroc și Africa Neagră. Va 
putea fi împlinită această dorință ? 
Desigur ! Cu toate greutățile pe care 
le-au avut de trecut, tineri din di
ferite colțuri ale Africii vor putea fl 
prezenți la Festival-

Tinerii din Africa de 
trecînd prin nenumărate 
organizat în Transvaal

Sud, care 
regiuni au 
festivaluri

ale păcii, au trimis cîțiva delegați 
la Varșovia. Din Nigeria se află la 
Festival o mică echipă artistică care 
prezintă 7 cîntece, printre cane și 
cunoscutul Kuri-Kuri, trei dansuri 
folclorice. Din Ubanghl-Ciarl, se 
află un delegat al Uniunii Sindica
telor C.G.T.

Printre tinerii din Senegal se află 
și cîțiva care au desfășurat o in
tensă activitate în campania de 
strîngere de semnături pe Apelul 
păcii.

Din Alger se află o delegație for
mată din aproape 150 de delegați. 
Printre ei sînt reprezentanți ai tine
retului democratic algerian, ai Uni
unii Femeilor Algeriene, tineri mun
citori, sportivi dintre care Omar 
Kebichi, vechi campion algerian de 
box, El Bezgui Abderrahmane, cam
pion algerian de ciclism pe anul 
1954-1955-

Un adevărat succes 
delegația tineretului 
din Tunisia care se 
află la Varșovia. 
Pentru prima oară a 
ajuns în afara granițelor Tunisiei 
o delegație a tineretului democrat, 
compusă din 30 de tineri și tinere

Și Marocul este reprezentat Ia 
Festival ; 20 de tineri de diferite 
profesii se află la marea sărbătoare 
a tineretului lumii.

Poate vorbi oare ceva mai mult 
despre dorința de pac« a tineretului 
din Africa decit acești tineri din 
inima Africii Negre (vezi fotogra
fia) care adună locuitorii unui sat 
pentru a le vorbi de pace, pentru 
a le aduce la cunoștință conținutul 
Apelului păcii 1 Cuvintele lor se 
contopesc în aceste zile cu uriașul 
glas al tineretului lumii.

îl reprezintă

JAPONIA înfruntînd mul
te greutăți, în- 
vingînd distanțele 
japonez au venitmari, solii tineretului 

și ei la sărbătoarea tinereții. Din Hokaido, 
Hiroshima, Kyoto și alte provincii ale 
Japoniei au sosit la Varșovia tineri de cele 
mai diferite convingeri politice.

Delegația tineretului japonez cuprinde 
cîteva formațiuni artistice. Vor fi prezen
tate astfel frumoase dansuri japoneze 
(fotografia de mai jos reprezintă tineri 
japonezi interpretînd cunoscutul dans ja
ponez „cu umbrele“). Una dintre cele 
mai interesante părți ale programului na
țional ce-1 va prezenta delegația japoneză 
va fi debutul marelui Cor Central, cel 
mai bun dintre corurile modeme din Ja-

ponia. Vor fi interpretate /\wF 
numeroase cîntece care se /vWf 
află astăzi pe buzele tutu- XwjF 
ror tinerilor progresiști ja- 
penezi cum sînt: „Noi apărăm pacea”, 
„Munții și apele patriei iubite” etc.

Studenții japonezi au trimis la Festival 
un mare număr de lucrări artistice fo
tografii, desene pe tema : „Noi condam
năm bomba atomică“. Printre participan
ții japonezi la concursurile artistice ale 
Festivalului se numără artiști de mare 
valoare ca balerina Macteyama și cîntăre- 
țul Myahara. Tinerii din cercul de cine- 
matografie al Universității Waseda au 
trimis la Varșovia 5 filme documentare la 
a căror turnare au participat și care se intitulează: ■ -• —
„Plaja 
mărați'«

PROGRAMUL FESTIVALULUI
31 IULIE. Ziua mult așteptată a sosit. Pe stadionul central 

de desclil-nou construit, 70.000 de tineri asistă la festivitatea 
dere a Festivalului.

1 AUGUST. A doua zi a Festivalului. In clădirea 
naționale are loc deschiderea concursurilor culturale 
nale.

2 AUGUST. La orele 10 dimineața, participanții 
vor lua parte la deschiderea expozițiilor în Palatul

și Știință.
3 AUGUST. Se desfășoară 

„Sărbătoarea internațională
4 AUGUST. Are loc un 

celei de a zecea aniversări
5 AUGUST. Dimineața, 

plantează arbuști în parcul
6 AUGUST. In centrul 

ting închinat coexistenței
7 AUGUST. Duminică. _____ ______ ____ __ _________

polonez. Cu acest prilej, are loc o mare demonstrație.
8 AUGUST. Asistăm la un mare concert internațional al stu

denților. organizat de Uniunea Internațională a Studenților.
9 AUGUST. Se desfășoară trei întîlniri ale tineretului din

metropole ‘ .
acestora.

10 AUGUST. ___ T___  ________ „
cursurilor culturale. Seara, sărbătoarea tinerelor

11 AUGUST. Are loc întîlnirea tinerilor din 
Concert al laureaților concursurilor artistice.

12 AUGUST. închiderea competițiilor pentru 
neî sportive a Festivalului. Sărituri cu schiurile.

13 AUGUST. închiderea celei de a doua ediții a întîlnirllor 
Sportive Prietenești ale Festivalului. Mare carnaval.

14 AUGUST. Ultima zi a Festivalului. Ceremonia de închi
dere a Festivalului.

Trebuie să mai știm că în fiecare zi se vor prezenta zeci 
de spectacole de către diferite ....................................
soliști dintre cei mai renumit! în

La Festival participă ti
neri din 115 țări;

♦- Se vor prezenta 400 de 
programe naționale de operă 
și teatru.

Vor fi prezentate 90 de 
programe internaționale de an-

filarmonicii 
internatio-

Festival
Cultură

la 
de

ceremonia tradițională 
a secerișului“, 
mare concert internațional în 
a înființării F.M.T.D.
reprezentanți al tuturor delegațiilor 

de Cultură și Odihnă.
Varșoviei se desfășoară un mare mi- 
pașnice șl prieteniei popoarelor 
Această zi este închinată tineretului

nuqiltă

onoarea

(Franța, Anglia, Olanda), cu tineretul din coloniile

Se desfășoară ceremonia de închidere a con- 
fete.
Asia și Africa.

cucerirea insig-

ansambluri cultural-artlstice șl 
întreaga lume.
sambluri din 60 de țări.

La tntîlnirtle pe profesii 
Participă tineri din peste 100 
țări. Se prevede că filmele în
registrate Ia Festival vor cu
prinde între 120.000—130.000 me. 
tri de bandă.

ANGLIA I Tinerii englezi ----w 11 u L 1 H I din fotografia de
mai jos vor fi și 

ei prezenți printre cei 1.000 de soli ai 
tineretului Angliei la Festival. Ei fee 
parte dintr-o orchestră de jaz orga
nizată special pentru Varșovia și care va 
lua parte, printre altele, la reprezentarea 
unei balade coregrafice închinate Festi
valului, compusă de cunoscutul cîntăreț 
popular englez Ewan Mc Coli. Balada, al 
cărei subiect vorbește despre dragostea 
tinerească și despre prietenia între po
poare, va arăta lumii întregi că .pentru mâții corale „Conul tineretului din Lon- 
tinerii englezi de astăzi cîntecul și dan- ' dna“, „Cîintăreții lui Rabin Hood“, „Corul 

-Londrei de est'* sau formațiile de dans 
„Dansatorii londonezi ai Festivalului“, 
„Dansatorii din West Middlessex“, „Dan
satorii nucii de cocos“. Valoarea mani
festărilor artistice ale delegației engle

ze va fi întregită 
prin contribuția pe 
care o vor aduce a- 
semenea personali
tăți ale vieții muzi
cale 
sint 
ma
Pollak sau pianistul 
Leonard Cassini.

Prin „serile de 
teatru englez'*, prin 
spectacolele de pan- 
tomimă ce le va pre
zenta cunoscuta tru
pă din Southsvark, 
prin cele patru pro
grame naționale și 
prin participarea la 
numeroase programe 
internaț'male, solii 
tineretului englez își 
vor aduce aportul lor 
înflăcărat la înfrăți
rea tinerei generații 
prin artă, prin far
mecul dansului și 
cîntecului.

Delegația britanică va prezenta 
de asemenea balada „Cerșetorii 
veseli“ de poetul scoțian Robert 
Burns, care va fi interpretată de 
un cor șl tineretului din Glasgow.

Tinerii actori englezi vor prezenta la rîn- 
dul lor în cadrul Festivalului piesa lui 
Shakeșpeare „Hamlet“, precum și piesa 
lui Sean O’Casey „începutul sfîrșitului“. 
Multe puncte atractive din programul so
lilor tineretului englez vor fi oferite de 
numeroasele ansambluri artistice ș; de 
cîntăreți, cum sînt bine cunoscutele for-

sul sînt strîns legate de viața șl.năzuin-„Folklorul din- 'Hikoiki“, . , , . .
din Kuju-kuni“,. „Elevi nenu- ,lels P°P°ruIul- Acest spectacol original și

„Cîntecul pămințuî/ui1* și .„Vd,
cea Japoniei“. Pen
tru întîlnirea dele-
gaților lor cu tinerii
cineaști din alte
țări, ei au întocmit 
un raport .pe tema : 
„Caracterizarea ci
nematografiei japo
neze“ cuprinzînd o 
analiză amplă a fil
melor japoneze.

Solii tineretului 
japonez vor contri
bui din plin la ma
rea manifestație îm
potriva războiului 
atomic care se va 
desfășura la 6 au
gust — ziua come
morării lansării pri
mei bombe atomice 
Ia Hiroshima. Ei îi 
vor învăța în acea 
zi pe prietenii lor 
din toate colțurile 
lumii cîntecul de 
luptă al tinerei ge
nerații a japoniei: 
„Nu vom permite o 
nouă bombă ato
mică“.

viu oglindește o adîncă dragoste de fol-j 
clor, cunoașterea profundă a .cîntecelor 
populare.

din Anglia cum 
cîntărețele Al- 

Cogan și Ana

dansul săbiilor, dansul dragonilor, 
dansul cu evantaiul al mino
rității coreene din China de 
nord-est etc. Corul ansamblu
lui de cîntece și dansuri va 
prezenta cîntecul ,.Apărați pa
cea și prietenia“ compus pen
tru Festival, o cantată a cu

noscutului compozitor Hsien- 
Hsing-hai precum și un bogat 
program de cîntece populare din 
diferite regiuni ale țării. In ca
drul programelor artistice ale de
legației tineretului chinez, va pu. 
tea fi admirată măiestria tînăru- 
lui pianist Fu-tsung, care a pri
mit premiul III la cel de al V-lea

concurs internațional Chopin desfășurat 
anul acesta la Varșovia.

La Festival își vor demonstra măiestria 
acrobați chinezi care s-au bucurat de mare 
succes în turneele întreprinse recent prin 
diferite țări din Europa și Asia.

Dar în afară de puternicul lot de re
prezentanți ai artei, a venit la Festival și 
o largă formație sportivă care cuprinde 
146 din cei mai buni sportivi ai Chinei, 
cea mai mare formație sportivă chineză 
trimisă pînă azi la competiții internațio
nale : echipe masculine și feminine de at
letism, de volei, de tenis de masă, de na- 
iație, de gimnastică, precum și o echipă 
de fotbal.

Și o ultimă noutate: solii tineretului 
chinez au adus cu ei la Varșovia o expo
ziție cuprinzătoare cu tema „Tinerii 
nezi în făurirea planului cincinal“, 
cum și numeroase daruri, printre 
minunate porțelanuri, un portret al 
relui poet polonez Mickievicz sculptat 
un splendid vas, o vedere a Varșoviei 
sută pe mătase, un album din timpul 
zitei președintelui Boleslaw Bierut 
China, costume naționale etc,

chi- 
pre- 
care 
ma

pe 
țe
vi.
în

R. CEHOSLOVACA
Pe scenele șl estradele 

Festivalului vor putea fi 
admirate frumoasele dan
suri cehe. La Varșovia au 
sosit mai multe formațiuni 
artistice de cîntece și dan
suri ale tineretului ceho
slovac. Ele vor prezenta 
numeroase programe națio
nale.

Din delegația cehoslovacă, 
un lot numeros de 600 de 
tineri îl formează artiștii 
și sportivii. Printre ansam
blurile artistice care au so
sit la Varșovia se află și o 
formație de dansuri a cu

noscutului ansam
blu ..Lucnica“ din 
Bratislava (foto
grafia alăturată 

doi tineri dîn 
interpretînd un

reprezintă 
ansamblu 
popular).

Au mai 
Festival o 
Ansamblului artistic al armatei 
cehoslovace, un chintet de suflă
tori ai orchestrei simfonice din 
Brno, orchestra de suflători a 
Conservatorului din Praga etc.

Printre soliști se numără mulți 
tineri artiști de la Teatrul de 
Stat din Brno. de la Teatrul de 
Stat din.Ostrava și de la Teatrul 
Național din Praga. Formațiunile

acest 
dans

venit de asemenea la 
formație de dansuri a

muzicale și soliștii se prezintă cu un bo
gat program de piese clasic? și de lucrări 
ale tinerilor compozitori din Republica 
Cehoslovacă.

Sportivii cehoslovaci sînt reprezentați 
printr-un mare număr de maiștri ai spor
tului. E deajuns să amintim prezența pe 
stadioanele festivalului a campionului 
olimpic Emil Zatopek. Reprezentanții ti
neretului sportiv al Cehoslovaciei vor lua 
parte la absolut toate competițiile spor
tive ce se vor desfășura la Varșovia. Ei 
sînt hotărîți să aducă o contribuție de 
seamă la succesul întîlnirllor Sportive 
Internaționale Prietenești.

INDIA Mai reprezenta
tivă ca orlcînd. 
Aceste cuvinte 
bine să caracteri-reușesc poate cel mai

zeze delegația tineretului indian care par
ticipă la Festivalul de la Varșovia.

TÎelegația indiană reunește tineri poeți, 
muzicieni, dansatori, atleți și reprezen
tanți ai organizațiilor de tineret din toate 
colțurile Indiei.

La Festival participă și reprezentanți ai 
toA tineretului indian aleși în luna mai cu 

prilejul Festivalului Național el Tineretu- 
lui din Bengalul de Vest, festival salutat 
de vice-președintele Indiei, Radhakrishna, 

de ministrul de externe Și al sănătății, Amritkaur. 
Delegații indieni care participă la Varșovia au fost 
de asemenea aleși cu prilejul celor 40 de festivaluri 
regionale și locale.

în zilele Festivalului, participanții vor avea pri
lejul să vizioneze spectacolul popular „Karakam" 
din statul Ramilnad. Dansatorul, ținînd pe cap un 
vas de pămînt, execută în sunetele cîntecelor și in
strumentelor muzicale populare un dans care cere 
o deosebită îndemînare.

în delegația indiană se află și 20 de sportivi și 
artiști din statul Travancare-Cochin. Printre spor
tivi, se află tineri cu. renume, cîștigătari ai unor 
competiții cu caracter național. Ei vor participa 
la cea de a doua ed.iție a intîlnirilor Sportive In
ternaționale Prietenești' ale Tineretului.

Deoșebit de apreciat va fi și re
numitul ansamblu de balet din 
Santiniketăn, dg sub conducerea 
maestrului Shantodebghosha-

Un spectacol specific pentru 
zilele Festivalului se va desfă
șura în afara scenelor și a estra
delor, pe străzile Varșoviei: zgo
motul specific al 
filmat, iluminatul 
flectoarelor.

Printre cineaștii 
să imprime pe pelicule imaginile 
sărbătorii tinereții, păcii și prie
teniei Se află și renumiții ci
neaști indieni : Lata Mangeshkar, 
Hemanta Kumar și Meena Shrey.

Dacă socotim că printre dele
gații la Festival se află și cu
noscutul actor de film indian 
Eariraj Sahni, conducătorul co
mitetului pregătitor al Festiva
lului din Bombay și alți artiști 
de frunte, cu adevărat se poate 
spune că delegația indiană este 
mai cuprinzătoare, mai reprezen
tativă ca orieînd.

în fotografie : un dans națio
nal indian.

aparatelor de 
violent al re-

lumii veniți
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