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Festivalul — 
măreafă sărbătoare a culturii

AZI, la Varșovia, pe marele sta
dion central, cei peste 30.000 
de tineri veniți din toate colțu

rile lumii, alături de zecile de mii de 
tineri, polonezi, participă la emoțio
nanta solemnitate de deschidere a celui 
de-al V-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților — măreață săr
bătoare a culturii, păcii și prieteniei 
tineretului lumii.

Nu întîmplător în cadrul Festivalu
rilor Mondiale manifestările culturale 
s-au bucurat ue succese și prețuiri 
deosebite. Prin .mijlocirea sutelor de 
spectacole prezentate de soliști și an
sambluri artistice, a filmelor artistice 
și documentare, a expozițiilor națio
nale, a nenumăratelor lucrări de artă 
și literatură închinate Festivalului, 
solii tineretului lumii au un prilej unic 
în felul său de a cunoaște cele mai 
valoroase bogății culturale ale popoa
relor. Tocmai de aceea Festivalul 
Mondial al Tineretului a intrat în tra
diție ca o măreață sărbătoare a cul
turii.

Anul acesta pentru Festivalul de la 
Varșovia, la care și-au anunțat par
ticiparea peste 30.000 de tineri dele
gați din 115 țări ale lumii, pregătirile 
pe tărîm cultural au început încă de 
mult și în numeroase țări ele au luat 
amploarea 
naționale. In unele țări — ca în Ja
ponia, de 
festivaluri

unor adevărate sărbători

pildă — s-au organizat 
naționale, iar în altele 

au avut loc tot felul de manifes
tări de masă cu caracter cultural 
care au cuprins zeci și sute de 
mii de tineri. In Franța, Federația 
Muzicală Populară a organizat un 
concurs de coruri dotat cu un premiu 
în bani — costul unei călătorii pînă 
la Varșovia a celei mai bune formații 
corale; în Norvegia s-a organizat un 
concurs de pictură ce s-a bucurat de 
o largă participare; în R. P. Polonă 
920 ansambluri artistice au participat 
la concursurile culturale naționale de 
selecționare în vederea Festivalului ; 
tinerii din Anglia trimit la Festival 
3 ansambluri teatrale, 4 coruri, 3 an
sambluri coregrafice și numeroși so
liști.

Ca urmare tirească a acestor in
tense pregătiri care s-au făcut pretu
tindeni, este de așteptat ca la Festiva
lul de la Varșovia bogăția și varieta
tea manifestărilor culturale, înaltul 
lor nivel artistic, să întreacă tot ce s-a 
realizat pînă acum la celelalte Festi
valuri.

Tineretul tării noastre care a fost 
gazda celui de al IV-lea Festival în 
august 1953, folosind experiența pre
țioasă dobîndită atunci, a început cu 
luni în urmă pregătirile pentru întîm
pinarea Festivalului de la Varșovia. 
Aceste pregătiri, cum era și firesc, au 
cuprins și activitatea culturală, an- 
trenînd mii și mii de tineri de pe cu
prinsul întregii țări în numeroasele 
acțiun^ce s-au organizat. Manifestă
rile cuTiurale întreprinse în întîmpina
rea Festivalului au dat un puternic 
imbold activității culturale de masă a 
U.T.M.-ului în rîndurile tineretului. 
In regiunea București au luat ființă 
peste 100 colturi ale Festivalului în

cadrul cărora tinerii ascultă confe
rințe, citesc articole din ziare și re
viste, învață cîntece noi, pregătesc 
și prezintă scurte programe artistice. 
Numai în raionul Răcari din această 
regiune, s-au creat în ultimul timp 
încă 25 echipe de teatru și 12 brigăzi 
artistice de agitație. In regiunea Plo- 
ești organizațiile U.T.M. au antrenat 
tineretul în reorganizarea și activiza
rea a 240 echipe artistice de amatori. 
In regiunea Bîrlad, echipele artistice 
au prezentat peste 800 spectacole cu 
prilejul diferitelor manifestări tine
rești organizate în întîmpinarea Fes
tivalului.

Paralel cu acțiunile culturale de 
masă întreprinse în întreaga tară în 
întîmpinarea Festivalului, s-au des
fășurat intense pregătiri ale dele
gației culturale ce va reprezenta ti
neretul și poporul tării noastre la 
marea sărbătoare a tineretului lumii 
de la Varșovia. Concursul național al 
tinerilor soliști în cadrul căruia s-au 
întrecut peste 900 tineri artiști din 
rîndul cărora au fost selecționați cei 
mai de frunte, concursul de creații 
literar-artistice închinate Festivalului 
la care au fost prezentate peste 300 
lucrări muzicale. 700 lucrări în do
meniul artei plastice și mai mult de 
600 creații. literare, cît și numeroase 
alte pregătiri, au avut menirea să ri
dice la un înalt nivel programul ce va 
fi prezentat de delegația noastră cul
turală la Festival.

Frumusețea cîntecelor și dansuri
lor noastre populare, expoziția docu
mentară despre viata și munca tine
retului nostru, cea de artă populară, 
filmele documentare, cele mai valo
roase lucrări artistice-literare ale crea
torilor noștri, închinate Festivalului, 
vor face pe multi dintre participanții 
la Festival să-și amintească de minu
natele zile petrecute în Capitala noa
stră în august 1953, să-și amintească 
de tineretul și poporul liber și fericit 
pe care l-au cunoscut, cărora le păs
trează calde amintiri.

Organizațiile U.T.M., folosind din 
plin experiența dobîndită pînă acum 
pe tărîmul activității culturale, vor 
trebui să-și înzecească eforturile în 
deosebi în aceste zile cînd la Varșovia 
au loc grandioasele manifestări ale 
Festivalului. In orașele și satele pa
triei noastre, pretutindeni, trebuie or
ganizate mitinguri și adunări ale tine
retului, serbări cîmpenești, excursii, 
carnavaluri, festivaluri, întreceri și 
demonstrații sportive, zile ale dansu
lui și cîntecului de masă, întîlniri cu 
studenti străini care învață în tara 
noastră etc.

Experiența bogată și inițiativele va
loroase ce s-au născut în numeroasele 
acțiuni culturale închinate Festivalu
lui, experiență și inițiative care vor 
trebui folosite și în viitor în activita
tea cu tineretul, trebuie să le fie aju
tor de preț tuturor organizațiilor 
U.T.M. în organizarea manifestărilor 
tinerești care vor face ca în zilele Fes- 
tiyalului inima fiecărui tînăr din pa
tria noastră să bată alături de inimile 
solilor tineretului lumii adunați la 
Varșovia.

rile 
poporului nostru 
Acad. Raluca Ripan 

Rectorul Universității „Victor Babeș“ 
din Cluj

_____ <"N_< '

In întîmpinarea Festivalului de la ? 
Varșovia, organele învățămîntulul șl 
cadrele didactice din învățămîntul su
perior au dus o largă acțiune de an
trenare a studenților în lupta pentru 
obținerea unor noi și mai mari succese 
la învățătură. Examenele din sesiunea 
de vară au arătat mai multă conștiin
ciozitate Și mal multă maturitate la 
majoritatea studenților noștri.

> Ca pretutindeni, în locurile în care 
muncește tineretul șl în universitate s-a 
muncit în cinstea Festivalului de 1 
Varșovia mai bine și cu mai mult 
avînt.
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( tașii noștri la învățătură, alături de în

treg tineretul nostru fruntaș în muncă 
vin la Varșovia să sărbătorească tine
rețea, pacea șl prietenia. Vechile prie
tenii închegate în anii trecuțl la Bu
curești se vor întări șl altele noi se vor 
naște. Sentimentul prieteniei se va 
adînci devenind o unitate de luptă pen
tru acel ce năzuiesc ca tinerețea lor să 
fie cît mai frumoasă.

Veselia șl tinerețea vor străbate 
străzile Varșoviei. Se vor întîlnl din 
nou ca la Praga, Budapesta, Berlin șl 
București cele mai frumoase șl mal no
bile năzuințe, curajul șl acțiunea în
drăzneață, într-un cuvînt tot ceea ce 
este caracteristic tinereții șl-1 dă fru
musețe fără seamăn.

Noi acei ce nu vom putea strînge 
mîinile particlpanțllor de la Varșovia ? 
salutăm marea adunare a păcii șl prie- i 
teniei, de aici din țara noastră, de pe s 
șantierele socialismului. '

Urez tineretului ce se adună la ? 
Varșovia de pe întreg pămîntul, aces- ? 
tul tineret pașnic, doritor de pace și > 
cultură, acestui tineret care îșl cunoaște c 
prietenii șl dușmanii, care știe ce are 
de făcut pentru a-și apăra dreptul la ? 
fericire, ca Festivalul de la Varșovia 
să aducă mal aproape pacea lumii.

Sînt convinsă că Festivalul de la
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Acel mal buni dintre cel buni au ? 
luat drumul Varșoviei, și noi dascălii ? 
lor sîntem mîndrl de tinerii noștri. Ei 
sînt așa curai spun poeții „florile po
porului nostru“ și cînd aceste flori 
sînt alese, noi grădinarii sîntem bucu
roși de roadele muncii noastre. Frun-
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t Varșovia, întărind solidaritatea și prie- 

tenia între popoare, va contribui la 
aceasta.

De aceea salut Festivalul de la Var-
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c șovia ca pe o nouă expresie indîscv- 
? tabilă a amploarei forței care luptă pen- 

tru colaborarea pașnică intre popoare, 
i pentru dorința de a se cunoaște, de a ? 
c se prețui și de a-șl întinde frățește ?

tru cucerirea păcii. * * 2
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Serbare populară 
cu prilejul Festivalului

Cu prilejul deschiderii celui de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Varșovia, Comitetul orășenesc 
București al U.T.M., Consiliul sindical 
orășenesc și secția culturală a Sfatului 
Popular al Capitalei organizează duminică 
31 iulie în Piața Republicii, incepînd d? 
la ora 20, o mare serbare populară pen
tru tineretul din Capitală.

La această serbare își vor da concursul 
N. Stroe, Maria Tănase, V. Tomazian, Zizi 
Șerban, frații Grigoriu etc., precum și nu
meroase ansambluri artistice. Vor fi des
chise standuri de cărți, chioșcuri cu pro
duse industriale și alimentare etc.

> oc pivțui ^>1 uc a-ți uniiiue
' mîna, ca pe o nouă grandioasă demon- 
t strație a popoarelor în lupta lor pen- 
j tru cucerirea păcii.

Schimb 
de onoare

Havezele mușcă înciu
date din malurile de căr
bune care se prăvălesc. 
Pe șinele înguste, vago- 
netele pline cu cărbuni 
aleargă spre ascensor. 
Sîntem într-unul din a- 
batajele minei Șorecani. 

în întunericul c-a-re 
domnește, lumina orbi
toare a unei lămpi cu 
carbid s-a oprit pentru 
un moment pe fața unui 
tînăr miner. E Pop Ioan 
Barcan, responsabilul u- 
nei brigăzi de tineri mi
neri.

în urmă cu mal mult 
timp, brigada și-a luat 
angajamentul să dea cu 
50 la sută mad mult căr
bune peste plan în cin
stea Festivalului. Au fost 
zile — multe la număr 
— în care această bri
gadă utemistă de mineri 
a obținut depășiri de 
normă în proporție da 
60-75 la sută.

...Acum, în ziua schim
bului de onoare, munca 
se apropie de sfârșit. Mai 
sînt cîteva minute pînă 
la terminarea lucrului. 
Dinspre intrarea îngustă 
a abatajului se strecoară 
unul cîte unul cîțiva mi
neri. E schimbul : sînt 
cei care urmează să lu
creze în locul lui Nlcu- 
lae Pascaru, Jimboreanu 
Petre și ceilalți tineri din 
brigada lut Pop Ioan 
Barcan. Schimbul se face 
repede. Ne îndreptăm cu 
toți spre ieșirea din mi
nă. Ajunși afară, admi
răm cu nespusă satisfac
ție lumina zilei, soarele 
și ne gîndim cu mal 
mult respect la munca 
eroică, de zi cu zi, a mi
nerilor.

Urcăm spre birourile 
minei. în fața noastră pe 
o pancartă, un anunț : 
„In cinstea Festivalului 
de la Varșovia, brigada 
lui Pop Ioan Barcan a 
dat astăzi în cadrul 
schimbului de onoare cu 
66 la sută peste plan mai 
mult cărbune“.

— E salutul nostru a- 
dresat Festivalului 
ne-a spus zâmbind 
Ioan Barcan.

Corespondent
COCEA ALEXANDRU

Pop

o nouă viață!
Vineri după amiază trei gări din București au cunoscut o animație 

neobișnuită. In gările Titan, Obor și Fllaret soseau din toate raioanele, 
camioane încărcate cu fier vechi. Vagoanele trase la rampă erau încăr
cate, după care autocamioanele se grăbeau pentru o nouă tură.

Sîntem în gara Filaret. Mai sus de gară se găsește I.C.M.-ul, fujde 
sosesc camioanele pentru a fi ©întărite pe basculă. Pe stradă, un șir de 
camioane înaintează cu greu. Pe mașini, pe grămezile de fier s-au co
coțat „proprietarii“, tineri din raioanele orașului București, cei care au 
adunat cu grijă bucată cu bucată sute de tone de fler. Mașinile sânt împo
dobite cu steaguri. Un operator de film s-a urcat pe capota unei mașini șl 
filmează de zor. Tîrînd după el aparatul de înregistrat, un tovarăș de la 
radio culege material printre tinerii fruntași în acțiunea de colectare a 
flerului vechi. Tramvaiele s-au oprit pe stradă. La basculă secretarii or
ganizațiilor de bază și; diferiți activiști de la raioane se sfădesc pentru 
cîteva kilograme de fier vechi ce nu s-au trecut pe ultima chitanță: tre
buie să fie însemnat totul, doar aici e o întrecere între raioane.

La rampă vagoanele se încarcă unul după altul, mașinile se grăbesc 
să facă o nouă tură.

Răsuflînd din greu, tovarășul Stancu Dumitru, directorul I.C.M.-ului, 
fuge dintr-un loc într-altul. In cei șase ani de cînd e aici n-a avut 
niciodată atîta treabă ca în lunile iunie șl iulie ale acestui an. Parcă tot 
ce e fier vechi în Capitală a năvălit spre el. Dar nu-i pare rău fiindcă 
datorită utemiștilor ăstora care sînt gata să-i facă un adevărat proces 
pentru un kilogram de fier vechi neînregistrat, I.C.M.-ul îșl va depăși 
de foarte multe ori planul pe acest an.

Ieri dimineață la orele 9,20, un tren lung format din 46 vagoane cu 
fier vechi tras de două locomotive a pornit din gara Filaret. Multe 
vagoane au rămas însă în București și urmează să plece cp o aîta 
garnitură. Pe locomotivă e prins un panou pe care scrie : „Acesta este 
darul tineretului din orașul București trimis oțelarilor din Hunedoara în 
cinstea Festivalului“. Vagoanele sînt frumos împodobite. Iâr conținutul 
acestei acțiuni apare clar în această lozincă de pe un vagon : „Mai mult 
fier vechi înseamnă mai multe tractoare noi 1“

Metalului

Al 4-lea tren al hunedorenilor
HUNEDOARA (de la trimisul nostru). — O clipă de răgaz înainte 

de a pleca la drulm este întotdeauna binevenită. O clipă în care privești 
nesfîrșitul drumului, îți faci ultimlle socoteli, apoi pornești hotărît 
Un astfel de răgaz a făcut înainte de a porni șl cel de al patrulea tren 
cu metale peste plan dat de tinerii siderurglști ai Hunedoarei. Cîte n-a 
însemnat răgazul acesta, cîte bucurii n-au fost amintite.

S-au adunat aci, în acest tren cele 1014 tone de oțel date peste plan 
de brigada lui Lăbuneț Vaier, cele 710 tone date peste plan de brigada 
lui Brinzei Dumitru și cele 7 procente date peste planul producției de 
fontă de brigada tinerilor furnaliști conduși de Jurca Simion, aici sînt 
succesele deosebite ale brigăzilor de tineret conduse de Mîtcă Uie, Si- 
rețchi Vasile, Stanciu Aurel, Savu Ion, Covacs Gașpar, Pațac Ion și ale 
multor altor tineri oțelarl și furnaliști. Străduințele tuturor se strîng în 
aceste vagoane de oțel peste plan care vor lua peste cîteva minute dru
mul întreprinderilor prelucrătoare.

...Locomotiva împodobită cu ghirlande verzi șl steaguri purtînd 
stemă F.M.T.D. dă parcă semne de nerăbdare. Sosise și vremea plecării. 
Tinărul mecanic de locomotivă Oprean Adrian a mai salutat odată mul
țimea de oameni, dădu un semnal scurt, împinse o manetă. Trenul se 
urni șl încet, încet prinse viteză. Prin fața celor rămași jos, pe peron 
se perindau unul după altul vagoanele în pântecele cărora era transpor
tată prețioasa încărcătură.

...Pe drumul de fier al patriei aleargă spre uzinele de prelucrare 
al patrulea tren de metal peste plan, ultimele tone de oțel din cele 2155 
cîte s-au angajat să dea peste plan tinerii oțelarl hunedorenl în cinstea 
Festivalului de la Varșovia. Cel care, de pe peron, mai salută încă, văd 
parcă în vagoanele ce se pierd la cotitură o parte din sutele de tractoare, 
de semănători, miile de mașini de gătit și fiare de plug șl nenumăratele 
unelte agricole care se pot fabrica din încărcătura celor patru trenuri 
cu metal peste plan.

Pentru 
noua recoHtă

De dimineață, de cînd s-a ivit geana de 
lumină, doi, trei, apoi un grup mai mare 
și iar cîțiva răzleți, colectiviștii din satul 
Oprișenești, raionul Filimon Sîrbu, se în
dreaptă spre gospodăria colectivă- E toiul 
recoltatului și fiecare spic trebuie sțrînș 
cît mai de grabă, fiecare bob trebuie să 
intre în magazia colectivei.

Au venit toți. Și utemistul Nicolae Mun. 
teanu cu Ilinca Zaharia din brigada I și 
moș Paraschiv Istrate cu Valeria Gr. Tru
faș din brigada a II-a Și Oancea Stoica și 
Ion Pisică, toți. In scurtă vreme cîmpul 
se umple de oameni. Cu secerătorile gos
podăriei lucrează moș Istrate Paraschiv, 
Costache Stăvărache și alții. Cîte patru 
boi sau șase cai trag încordați secerăto
rile sub supravegherea atentă a conduc
torilor și spicele de grîu cad valuri, valuri 
pe brazdă. In urmă, Ilinca Zaharia, Stela 
Cotigă, Valeria Gr. Trufaș și Oancea 
Stoica leagă grîu-n snopi și-l fac clăi.

— Ce mare-n spic și greu în bob e griul 
nostru, parcă-ți spune bucuria pe care o 
citești pe fața Oancei Stoica (fotografia 
I-a). Și treaba merge mai departe, în iu
reș tineresc, fără zăbavă.

Alături, tot pe tarlaua de 
clăiți în zilele trecute sînt 
care și duși la batoză. Care 
ravană întreagă, se-ndreaptă 
altele goale vin să le ia locul la încărcat; 
e un du-te vino neîntrerupt-

Pe arie, același freamăt de muncă. La 
batoză, Nuța Trufaș (fotografia a II-a) 
adună repede paiele cu furca, le-ndeasă 
bine, și :

— „Mină măi, cu tîrîșul".
In față, sacii plini cu boabe grele, ru

mene, se adună unul peste altul în care, 
în căruțe, pe de lături..-

Era la pauza de prînz cînd dinspre drum 
ajunge pînă la batoză un răpăit de tobe, 
sunete de goarnă și un cîntec vesel de 
copii: erau pionierii din sat care veneau 
să-nveselească pe colectiviști la arie cu o 
poezie, un cîntec, o ghicitoare.

Sub umbrar s-a improvizat un „teatru 
de vară“ și a început programul (foto
grafia a IlI-a).

Au plecat pionierii și munca începe iar, 
mai cu spor. Vremea n-așteaptă și nici 
colectiviștii nu vor s-o piardă de pomană. 
Din zi în ' '
pe coada 
trap.

Și ziua 
cuprinde 
duiesc să 
nești-

Abia tîrziu, după apusul 
trei, apoi un grup mai mare și iar cîțiva 
răzleți, colectiviștii se-ndreaptă spre sat, 
cu sufletul plin de bucuria succeselor de 
azi, cu gîndul la munca de mîine.'

N. SIMIONESCU 
Foto: R. COSTIN

grîu, snopii 
încărcați în 
pline, o ca 
spre arie și

Sărbătoarea păcii și prieteniei de la Varșovia
La 31 iulie, va sportive oficiale par- 

fi înălțat în capi- ticipă la cea de a 
tala R. P. Polone, II-a ediție a întîl- 
Varșovia, steagul 
celui de al V-len 
Festival Mondial 
al Tineretului și 
Studenților pen

tru Pace și Prietenie. în această zi se 
deschide marea întîlnire a tineretului din 
întreaga lume închinată vieții, prieteniei 
și păcii.

La Festivalul de la Varșovia iau parte 
circa 30.000 de tineri și tinere. Sînt tineri 
de toate categoriile sociale, studenți, mun
citori, țărani, de toate rasele și culorile, 
soli ai tinerei generații din 115 țări ale 
lumii. Ei au venit la Varșovia din toate 
colțurile globu'ui pământesc reprezentînd 
toate tendințele politice și credințele reli
gioase. Sînt prezenți la marea sărbătoare 
a păcii și prieteniei tineri sovietici ca și 
tineri soc'aliști din Franța și laburiști din 
Anglia, tineri din țările de democrație 
populară ca și studenți musulmani din 
Siria și Indonez;a, catolici din Spania și 
Italia, protestanți din Statele Unite, ti
neri diverși din zeci de alte țări repre
zentînd sute de organizații politice, reli
gioase, sociale, culturale și sportive. Prin
tre cei 200 de delegați d'.n Chili se găsesc 
reprezentanți ai organizațiilor de tineret 
ale partidului radical, ai tinerilor catolici 
din Falanga națională, ai comuniștilor, 
socialiștilor și liberali’or- Printre delega
ții Egiptului se găsesc reprezentanții or
ganizațiilor sportive oficiale, ai Consiliu
lui superior al tineretului egiptean și ai 
Organizației de eliberare, mișcare de ti
neret oficială a guvernului egiptean. .De
legația japoneză numără reprezentanți ai 
celor mai mari organizații de tineret din 
Japonia — Congresul tinerilor și tinere
lor, secția de studenți a organizației de 
tineret YMCA, ai marei mișcări culturale 
Glasul Japoniei.

Peste 300 organizații nemembre ale 
F.M.T.D. și U.I.S. și-au anunțat adeziu
nea la Festival și peste 70 de organizații

nirilor Sportive Prie
tenești ale Tinere
tului.

Cel de al V-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților pentru Pace și 
Prietenie, constituie astfel expresia cea 
mai vie a marilor realizări a mișcării in
ternaționale democratice de tineret pe li
nia strângerii unității șl colaborării.

în ce’e 15 zile de neuitat, participanții 
la cel de al V-lea Festival Mondial, într-o 
atmosferă de avînt creator, de bucurie șl 
entuziasm, de prietenie, vor da viață uniți 
program măreț. Sînt prevăzute peste 1000 
de reprezentații culturale și artistice na
ționale Și internaționale, cu participarea 
unor ansambluri , și artiști renumiți ; de la 
vestitul teatru popular brazilian la artiș
tii din India, de la Corul central al Japo
niei la corurile și baletele tineretului so
vietic, de la ansamblurile chinezești și din 
țările de democrație populară la ansam
blurile artistice din Franța și Anglia- Vor 
fi proiectate sute de filme, vor avea loc 
concursuri de creație și interpretare ar
tistică pentru cucerirea titlului de Laureat 
al Festivalului, competiții sportive la 23 
de discipline diferite, sute de întîlniri în
tre delegați pe profesiuni etc., mari expo
ziții artistice și expoziți,- oglindind viața 
tineretului de pe întregul glob pămîntesc.

Cel de al V-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților pentru Pace și 
Prietenie va fi o manifestație grandioasă, 
de neegalat a tineretului lumii, o trecere 
în revistă la un înalt nivel a talentelor 
artistice, a culturii naționale și a capaci
tăților sportive a peste 100 de popoare.

Organizatorii celui de al V-lea Festival 
Mondial, sînt milioane de tineri și tinere 
care, în acest an, au știut să se unească 
și mai mult sub steagul păcii și priete
niei, luptînd și muncind laolaltă pentru 
strălucirea lui. Participanții la întâlnirea 
de la Varșovia sînt organizatorii miilor

Bruno Bernini 
președinte al Federației Mondiale 

a Tineretului Democrat

de festivaluri locale 
și naționale care s-au 
desfășurat aproape 
pretutindeni — din 
India pînă în Argen
tina, din Indonezia 

din Canada pînă înpînă în Mexic,
Uniunea Sovietică, din Japonia pînă în 
R. D. Germană, în Italia, și în zeci de 
alte țări, — anticipări pline de veselie și 
optimism ale celui de al V-lea Festival 
Mondial.

Organizatorii Festivalului de la Varșo
via sînt miile de artiști și sportivi care 
au participat la sute de concursuri și se- 
•lecțiuni culturale, sportive, desfășurate în 
toate țările într-o atmosferă entuziastă, 
fără precedent. în Italia, de pildă, în ve
derea pregătirii Festivalului au avut loc 
cu sprijinul a 24 organizații diferite, 
peste 6000 concursuri eliminatorii la care 
au participat circa 200.000 de tineri în 14 
sectoare privind domeniul cultural ți 
sportiv. Sînt semnificative pregătirile în 
țările unde înainte erau duse acțiuni dis
parate, neorganizate- Astfel, în Africa de 
Sud, în Irak, Spania, Portugalia, Ceylon, 
Maroc — țărj unde libertățile democra
tice sînt îngrădite — pregătirile pentru 
Festival au avut, în ciuda opreliștilor, un 
caracter amplu, de masă.

Organizatorii celui de al V-lea Festival 
Mondial sînt milioanele de tineri luptă
tori pentru o viață mai bună, pentru li
niște și progres în Europa, Asia, Africa, 
cale două Americi, Australia care, ani
mați de ideile nobile ale Festivalului, au 
adus o contribuție de preț la lupta po
poarelor pentru apărarea păcii.

Cel de al V-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților care a mobilizat 
în jurul idealurilor sale de prietenie mi
lioane de tineri din întreaga lume, va fi 
expresia cea mal profundă a voinței lor 
de pace. Festivalul de la Varșovia va fi 
o vie și puternică manifestare tinerească 
a solidarității, a prieteniei frățești a miș
cării internaționale de tineret, o nouă

mare contribuție a tinerei generații la 
lupta popoarelor împotriva primejdiei 
războiului atomic, pentru destinderea in
ternațională, coexistență și pace.

în cursul celor 15 zile ale Festivalului 
cei 30.000 de tineri veniți din toate țările 
lumii la Varșovia vor fi laolaltă, vor în
văța să se cunoască mai bine și să se 
recunoască fii ai unei aceleiași lupte pen
tru o viață mai bună și pace între popoare. 
La Varșovia, solii tineretului lumii vor 
adînci legăturile lor de prietenie și soli
daritate,. întărind astfel și mai mult vo
ința de pace care i-a adus în capitala Po
loniei populare. însuflețiți de ideile mă
rețe ale Festivalului, delegații se vor îna
poia. apoi în țările lor și vor întreprinde 
numeroase acțiuni pentru ca și frații și 
surorile lor să retrăiască zilele înălțătoare, 
de neuitat, ale Festivalului de la Var
șovia.

Festivalurile sînt o inițiativă a F.M.T-D 
și U.I.S. — marile organizații ale tinere
tului și studenților din lumea întreagă.

Organizațiile membre ale F.M.T.D. și 
U.I.S- au adus cea mai mare contribuție 
la succesul Festivalurilor Mondiale. Tine
retul din R. P R. a fc-st gazda celui de al 
IV-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Prietenie. La 
București, zeci de mii de tineri din toate 
țările lumii au putut să adâncească cunoș
tințele și să întărească legături'e lor de 
prietenie cu tineretul, cu întregul popor 
romîn. Participanții la Festivalul de la 
București au admirat ma; presus de toate 
entuziasmul tineretului romîn, care la
olaltă cu întregul popor construiește o 
viață fericită, într-o patrie liberă

La Festivalul de la Varșovia pentru suc
cesul căruia au contribuit atît de mult 
tinerii din R.P.R. și organizația lor iubită 
U-T.M., legăturile de prietenie între ti
neretul lumii se vor înnoi șj întări și mai 
mult, dînd un nou avînt luptei comune 
pentru un viitor fericit al tinerei gene
rații, pentru pace și colaborare între po
poare.

Framîntâri 
creatoare

Tinerii de la I.C.A.R. 
din București au organi
zat ieri un schimb de 
onoare în cinstea Festi
valului.

Cînd sirena a vestit 
începerea lucrului, cu 
toții se găseau la postu
rile lor, gata să se avîn- 
te în Iureșul muncii.

Minut după minut, 
orele trec și rezultatele 
se încheagă tot mai mult 
într-o cifră unitară. Bri-' 
gada „Tînăra Gardă“ de 
la atelierul matrițerie,‘ 
lucrează de pe acum în' 
contul anului 1961. Ea 
deține steagul de briga
dă fruntașă pe Capi-’ 
tală, Iar depășirea nor-/ 
mei cu 220 ia sută, pe 
luna iunie, arată că nu 
ușor va putea fi învinsă. 
Este 
mândria’ întregului tine
ret din întreprindere.

De curând muncitorii 
de la I.C.A-R-, tineri și 
vârstnici, au trecut să lu- , 
creze după norme noi,-; 
Iată cam care sînt. fră-. 
mîntările unora dintre ei:

— într-o zi ca asta, 
depășirea de 15 la sută 
nu-i depășire — spune 
conducătorul brigăzii ,,Tî- ■ 
năra Gardă“ Coman Ion. 
La terminarea schimbu
lui de onoare, cei din. 
brigada „Tînăra Gardă“ 
aveau o depășire de 75 
la sută.

Brigăzile 
de ajustaj 
Niță Petre 
cola© au realizat depășiri 
de 40 și 45 la sută, iar 
restul brigăzilor au în
scris de asemenea cifre 
care le fac cinste.

Succese de seamă au 
obținut tțnerli: Coman 
Ion cu o depășire de 90 
la sută, Ignat Viorel cu 
80 la sută, Tănase Du
mitru cu 70 la sută, și 
mulți alțl tineri din 
această întreprindere.

Schimbul de onoare or
ganizat în cinstea celui 
de al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului șl 
Studenților de la Varșo
via s-a soldat cu reali
zări deosebite.

și firesc ca ea să fie

din atelierul 
conduse de 
și Pițur Ni-

zi, mina se-ncordează mai mult 
furcii și bicele zoresc căluții la

cite se stră- 
dim, Oprișe-

parcă-i prea mică și nu poate 
atîtea zile-muncă 
facă colectiviștii

soarelui, doi.



CÎNTĂM FESTIVALUL
Violeta Zamfirescu Horia Aramă

Solii vieții
Pe-aicl, pe unde trenuri cu recruți 
Goneau șl mirosea a leșuri, greu, 
Pe-alcl, unde eroi necunoscuțl 
Cu trupul și-au clădit mauzoleu, 
Pe-aici, pe unde-au fost mitraliațl 
Pentru pămîntul lor țăranii frați, 
Pe unde doar războiu-a fost năier 
Șl omu-a plîns nemiluit de cer, 
Se-aude trenul biruinței noastre 
Se vede trenul cu vagoane-albastre.

Pe unde azi pornind în colindare, 
De fîn îndrăgostită, șl de zare, 
Am dat peste un șir de vechi 

morminte,
Pe unde beți de soarele fierbinte 
La zbor se-nvață puii clocîrllei, 
Aleargă-albastrul tren al bucuriei. 
Prieteni ce veți minuna pămîntul 
Voi, tinerețe fără de căpestre, 
Eu rîsetul v-am auzit, șl cîntul, 
Și v-am văzut obrajii la ferestre!

Cînd m-ațl zărit silhule-n cimitirul 
Pierdut în cîmpul fără-mprejmuire 
Unde-nfloresc doar laurul și știrul, 
Șl unde cîntă gîzele-n neștire, 
Cînd ați trecut pe lîngă-aceste locuri 
Pe lîngă-acest mîhnit obraz al vieții 
De ce vi s-au sfiit și cînt șl jocuri ? 
O, cîntători ai păcii, — ai tinereții! 
Amaruri vechi găsi-veți la tot pasul 
Dar nu, să nu vă amuțească glasul.

Pe munții blruințll-ajung puțini. 
Nu sînt poteci de trandafiri și crini. 
Există un obraz bătrîn al vieții 
Să-l lecuim cu raza tinereții!
Cu dragostea de pace, cu-nfrățlrea 
De care e flămîndă omenirea 1 
Toți morții care-au săturat pămîntul 
Vor să np-asculte visele șl cîntul 
Și rîsul proaspăt ca o dimineață 
Stăpîn pe fericire și vieață 1

Ștefan Iureș

Aici, acasă.,.
îngăduiți-mi să proclam
Aici, în sufletul meu numai, 
Deschiderea (exact acuma-i) 
Serbării ce-a strîns neam cu neam.

București— Varșovia
Cîndva am scris un cînt varșovian 
Cu grea tristețe și cu grea mînie. 
Se perindau pe albul de ecran 
Al paginii — priveliști de urgie.

cîntecul acela am turnatIn
Toată durerea anilor de chinuri 
Cu care-acest război a însemnat 
Atîtea milioane de destinuri.

Varșovie, cu-amar ți-am jugrăvit 
Ruinele — ca marea revărsată. 
Cu valul zdrențuit și-ncremenit. 
Sub cerul tău rănit, dar fără pată.

Scriind, se-nfiorase pana mea.
De parcă povestea cu slove-amare 
Cum și căminul meu ardea cîndva, 
In noaptea care nu va ști uitare.

Durerea ne-a călit și ne-a legat 
Și ne-a-nfrățlt revolta și mînia. 
Aci, în bătălie, n-am uitat 
Că și acolo arde bătălia.

Rusalin

De-ajuns să vrei — șl-acelașl drum al 
Cu delegații; eu îl am.
La fel cresc fructele pe ram,
La fel de roditoare huma-i,

Răsună cîntece lă fel,
Și dansurile sînt asemeni,
Glumeții n-au istov nici ei:
Prin forfă, prin surîs, prin zel,
Cel strînși în pieptul meu sînt gemeni 
Cu oaspeții Varșoviei.

Vești bune
• Tinerii comunei Hagieștl, raionul 

Brănești, întâmpină Festivalul cu noi și 
frumoase succese. De curînd ei au cură
țit cele 30 ha. izlaz, au amenajat un teren 
de fotbal și unul de volei, au strîns peste 
5000 kg. fier vechi. Tinerii au contribuit 
de asemenea la repararea drumurilor și 
șoselelor satului, au săpat peste 2000 
metri de șanț și au refăout trei podețe 
în centrul comunei.

Pe lîngă aceasta, în Hagiești se con
struiește un cămin cultural nou, care va 
avea o bibliotecă, o sală de festivități, 
sală pentru activități sportive etc.

La toate aceste acțiuni pornite pentru 
înfrumusețarea comunei, tineretul în 
frunte cu utemiștii a realizat circa 5.000 
ore de muncă voluntară.

Corespondent 
GHEORGHE DUMITRU

'• Ca și în alte comune din regiunea 
București, în curînd în comunele Buda și 
Coroetu se va aprinde „Lampa lui ilici". 
Pentru aceasta s-au săpait gropile și s-au 
îngropat stâlpii, s-a făcut și instalația ca
blului.

Tineretul a fost întotdeauna în fruntea 
tuturor acțiunilor participând voluntar la 
efectuarea lucrărilor. în mod deosebit s-au 
evidențiat Dobre Gheorghe, secretarul or
ganizației de bază U.T.M., Aurel Păun, 
Ilie St- Mihai, Emil Ene și alții.

Corespondent
N. DUMITRU

'• Nu mică le-a fost bucuria locuitorilor 
din comuna Vlădaia, raionul Vînju Mare, 
cînd au auzit că și în comuna lor se va 
construi un cămin cultural. însuflețiți de 
această frumoasă perspectivă și îndru
mați de organizațiile de masă din comună, 
au început să ajute cu entuziasm la înăl
țarea căminului.

Noul cămin cultural va fi înzestrat cu 
o sală de festivități, o bibliotecă, un club 
sportiv și echipamentul necesar, un bufet 
și o cameră a întovărășiților din comună.

Cu ajutorul sfatului popular din comună 
au început să sosească și materialele ne
cesare construcției. Astfel s-au adus pînă 
acum 2.500 kg. ciment pentru fundație, 
lemnele necesare pentru acoperiș, precum 
și cărămida de zidit. Țăranii muncitori din 
comună au ajutat la transportul pietrei 
necesare betonului.

Printre cei care s-au evidențiat în aceste 
munci sînt și utemiștii Năstase Radu, 
Dincă Ion, Cora Ion și alții, care au trans
portat cu propriile lor care cimentul și au 
efectuat și alte munci.

Corespondent 
NICOLAE IOVAN

, ooo
în sprijinul îndeplinirii planului
Orientarea activității cultural-artistice 

în sprijinul îndeplinirii planului de pro
ducție, este una din preocupările de seamă 
a comitetului de întreprindere al Coope
rativei meșteșugărești de croitorie „23 
August” Tg. Jiu. ■

în acest scop, de curînd la această coo
perativă meșteșugărească a luat ființă o 
brigadă artistică de agitație, compusă din 
30 tineri muncitori, soliști vocali, recita
tori și interpreți de scenete și dialoguri.

Primul repertoriu al acestei brigăzi a și 
fost alcătuit; au început repetițiile sub 
conducerea instructorului cultural Jeana 
Șerbănescu și profesorului de muzică L. 
Racoți.

Soliștii Maria Petrescu, Maria Goga și 
Ileana Bogdan interpretează cîntece popu
lare românești și sovietice. Tinerii Dron- 
doc Dumitru, Piestru Maria, Popescu Ti- 
beriu, Găvănescu Nicolae, , fruntași în 
producție, pregătesc un program de bri
gadă alcătuit din cîntecul satiric „Suvei- 
cuță fermecată”, scheciul muzical „Inves
tiții de chiuleală”, monologul satiric ,,O 
referentă model” și altele.

Corespondent
ION SBIRCIOG

în inimile noastre 
Varșoviei senin, 
aceleași roșii astre.

mult șl-a încărcat

Același an de slavă ne-a adus 
Cu-aceleași mîini slăvite — libertatea. 
Atunci, din vraja morții mi te-ai smuls 
Și din cenușă-a renăscut cetatea.

Țl-ai scuturat încremenitul rînd
De ziduri negre — și-n amiaza dalbă 
Ai ridicat noi valuri fremătînd, 
Zidiri de piatră netedă și albă.

Sub mîna voastră, meșteri varșovieni. 
Granitul dur s-a prefăcut în floare 
Iar marmora —- în stîlpi corintieni 
Și-n trepte de pe care sar ștrengarii...

Același cer e-n tara mea și-a ta. 
Aceeași fermecată-ntinerire,
In moarte-am fost uniți, șl-n luptă grea, 
Și mai uniți sîntem în fericire.

Noi Bucureștii dacă ni-i iubim, 
E loc destul 
Și pentru al 
Unde sclipesc

Mureșanu

Flăcăul
Așa-S de grele spicele șl-nalte 
Inoît că-s vrăbii flăcăiandrul zice, 
Prin care vîntul, neavînd de lucru, 
Mi s-a jucat și le-a schimbat în spice.

Șl chiar așa: cînd pleacă-n zori la coasă,
Cînd vîntu-n larguri mînă nori-corăbii, 
Flăeăul nostru tuturor le spune 
Că pleacă să vîneze niște vrăbii.

De, e glumeț flăcăul, ce să-i faci! 
Dar în brigada Iul e-ntîiul care

Spre orașul Festivalului
Și l-au petrecut cu foc 
Macii ziua-ntreagă. 
De emoție, pe loc 
S-a-nroșit o fragă.

nostru
A secerat mai
Snopi grei și marj în proaspetele care.

Acum e-n tren. In zare — Festivalul 
...Și delegatul nostru vede parcă 
Snopii de grîu drept snopi de bucurie 
Pe care el în suflet î; încarcă.

Și la Varșovia treierlș nu glumă! 
Va izvorî din pieptu-i de țăran
O bucurie mare, sănătoasă, 
Ca spicele de grîu pe Bărăgan 1

Spre Varșovia-au trecut 
Astăzi delegații
Și în zări l-au petrecut 
Zecile de stafii.

Spre Varșovla-au trecut 
Astăzi delegații...

Și i-au petrecut cu foc 
Macii și o fragă...

Holdele în urma lor
Au fugit o vreme.
Printre miriști un tractor 
Ar fi vrut să-l cheme.

Peste cîmpuri oamenii 
Strîng recolta humii: 
„Măi că tare dragă ni-1 
Tinerețea lumii!“

Holdele în urma lor 
Au fugit o vreme;..

Spun cosașii: dragă ni-i 
Tinerețea lumii!

Cer înalt
Cer înalt varșovian
Clar ca mlerea-n faguri proaspeți 
August — miezul ăstui an — 
Iți aduce scumpii oaspeți.

N-o să-i știi pe toți anume, 
Poate minte n-o șă-i ții 
După chip ori după nume 
După ochii lor căpril.

Dar sub fruntea ta boltită 
Vei păstra pe-albastre file 
Amintire neștirbită 
Celor paisprezece zile.

Căci sub fruntea ta înaltă 
S-o sculpta pentru vecie 
Fără marmori, fără daltă : 
Pace și Prietenie!

Ion Brad

Varșovie,
oriVarșovie, Varșovie, sfințită de o mie de 

Prin luptă, prin moarte, prin reînviere, 
Varșoyie, Varșovie, Pasăre Phoenix, 
Sufletul meu spre tine aripi își cere. 
Aș vrea să-ți sărut fiecare, piatră în care doarme o inimă, 
Să-ți îmbrățișez fiecare copac care a-nfruntat ghiulelele, 
Varșovie, Varșovie, sufletul tău aș vrea să-l cînt 
Clocotitor ca Vistula, în care se oglindesc fetele și stelele. 
Noi boteza-vom cu tinerețea surîsulul nostru 
Străzile taie prelungi ca amintirile, 
Vom veni c-o mie și înc-o mie de aripi multicolore 
Pe care tu, Varșovie, Pasăre Phoenix, resfiră-le. 
Sub cupola cerului tău ca un clopot de-argint, 
Va suna ora îmbrățișărilor și-a jurămîntului, 
Jurămîntul că vom sădi pomi în grădina tinerețelor noastre,
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Că nu va mai cărunți cenușa tîmplele pămîntului,
Că vom uni continentele cu poduri răzimate pe-umerii tineri, 
Că ne vom tipări pașii în pulberea stelelor,
Că vom sili să-nflorească smochinii la Polul nord, 
Că vom frînge gîturile tunurilor și zborul șrapnelelor! 
Tu, ca o bunicuță ce și-a pierdut nouă din zece nepoți, 
Ne vei trece pe frunte mîna-ți fierbinte, bătrînă, 
Și pe fețele noastre chjpul lor neuitat sărutîndu-1, 
Ca o flacără sărutul acela în luptă ne mînă: 
Nici cînd să nu se mai amestece sîngele cu cioburile 

statuilor, 
Să nu se mai gîrbovească nici-un oraș de-atîta durere, 
Varșovie, Varșovie, sfințită de-o mie de ori, 
Prin luptă, prin moarte, prin reînviere.

Dragă prietene,

!□□□□□□□□□□□□□□[

Vremea a trecut ca 
visul și lată că micul

calendar tipărit în fruntea ziarului anunță . . _
începerea Festivalului. Ca și alte mii și sînt bune, diacă sînt mă bune decit ale 
milioane de tineri, participi șț tu din de- x-’* " "** - -
părtare, din țara ta, din orașul sau satul 
tău la deschiderea Festivalului. Bătăile 
inimii tal© sînt sincronizate cu cele ale 
delegaților aflați la Varșovia. Ai, să mă 
întrebi de unde știu toate acestea. Le știu 
nu numai din aflarea propriilor frămân
tări și bucurii, nu numai din auzite. Le 
știu mal ales din mărturiile ța'le, măr
turii cărora le-ai dat viață într-o clipă de 
entuziasm și despre cane aștepți cu nerăb
dare vreo veste — poeziile trimise redac
ției. Dar nu numai tu te-ai gîndit la aceste 
lucruri.

Iată, de pildă, una din poeziile primite 
de la Stelian Filip din București, expri
mând Ideile 
sus:
Curînd, sub 
Varșovia va 
Bătea-vor inimi lingă inimi — val 
Și albi porumbi s-or înălța spre soare.
In clipa-aceea, eu, în țara mea, 
Voi scormoni adîncul într-o mină 
Sau, ars de soare, pe-o combină grea 
Voi stringe holdei spicul de lumină.
Prin nori voi despica de-a dreptul zarea
— Aviator flămînd de înălțimi — 
Ori unui vers i-oi bătuci cărarea 
Ca să răzbată, proaspăt, prin mulțimi.
Miner, pilot, poet sau combiner, 
Sportiv ce joacă tenis, baschet, polo, 
Cînd Festivalul va-nflori spre cer 
Prin tot ce-oi face, eu voi fi acolo.

Asemenea mărturii, asemenea soli 
inimilor tinerești au venit in șiruri nesfâr
șite la noi ca și la toate ziarele. Aseme
nea mărturii — poeziile tale, mai stîngace 
sau mai reușite încercări de a așterne pe 
hârtie sentimente Ce n-u mai rabdă a ză
bovi într-un singur suflet și se vor știute 
de toți, mi» te-au făcut cunoscut, m-au 
ajutat să pătrund în gîndurile tale.

Socotesc că nu te-ai gîndit vreo clipă 
că versurile tale sînt perfecte dar al vrut 
să le vezi publicate spre slava Festivalu
lui păcii și al prieteniei pe care-1 cîntai 
spre mîndria ta. Mi se pare însă, că ai 
uitat un lucru. Există în lumea aceasta 
un ziar care să poată cuprinde atîtea poe
zii scrise și nescrise cîte izvorăsc din su
fletele tinerilor cinstiți din lumea întreagă 
în aceste clipe ?

despre care-ți vorbeam mal

cerul zilei — de cristal, 
fi în sărbătoare ;

ai

pentru Festival
Ai să mă întrebi dacă poeziile acestea

tale. Crede-mă că e. mult mai puțin im
portant acum cîte sînt bune și cîte sînt 
lipsite de fior artistic adevărat ; princi
palul e că toate transmit căldura și sin
ceritatea ou care au fost scrise, că aceste 
poezii, așternute pe hîrtii parfumate pen
tru scrisori de dragoste, pe foi de caiet 
sau chiar pe spatele unor formulare ad
ministrative reprezintă o mare forță, 
forța pe care o transmite mesajul unei 
armate de neînvins.

In fiecare din ele revine un leit-mptiv 
scump nouă tuturor, mîndria și bucuria 
noastră pe care numai în timpurile aces
tea am ajuns s-o prețuim cum trebuie — 
tinerețea. Dar tinerețea cu avîntul și ge
nerozitatea ei, eu bucuria care explodează 
la fiecare Festival, nu înseamnă neapărat 
ușurință, superficialitate, lipsă 
mărie, așa cum greșit se credea 
muri :
In fabrici, zăceam ucenici, 
rîndași argățeam la conace, 
cu-același, al domnilor bici, 
pe
De 
ba 
cu 
cu

de 
Pe

me- 
vre-

coastele noastre sărace.
școli auzeam din povești 
chiar le vedeam depărtate, 
albe și mîndre ferești 
uși pentru noi ferecate,

scrie tov. I. Pătrașcu în poezia 
nerețe”, amintindu-ne toate nenorocirile 
trecutului pentru a prețui mai bine cuce
rite prezente, tinerețea noastră dublă ; a 
noastră — și cea nouă ș; totuși veșnică 
de acum înainte ; a patriei.
Nu, fluviile nu mai pot să sece 
cînd alte ape vin dinspre izvor 
în noi, tovarăși, tinerețea trece 
dar ea rămîne veșnic în popor.

Tinerețea noastră fericită, crescînd sub 
soarele puteri; democrat-populare o cîntă 
în versuri de ritm popular și tînărul 
Dobrescu :
Mîndră-i floarea de bujor 
Ca și tînărul fecior 
Mîndri-s tinerii iubiți 
Și de viață-ndrăgostiți 
Zidind fericirea lor 
Și-a celor din viitor-

Acest tineret, o generație cum n au 
noscut încă plaiurile țării noarire își

sa „Ti

Ion

cu- 
.. _ -, tri

mite solii la marele Festival ce se ține

anul acesta în orașul martir, orașul erou, 
Varșovia înviată din ruine. Iată urările 
adresate orașului iubit de poezia lui 
D. Kelmer din Piatra Neamț ;
Varșovia renăscută 
din scrum
Nădejdea revărsată pe bulevardele tale 
va împleti 
cel mai frumos poem.
Poemul tinereții, 
dîrzeniei aprige, 
Poemul dragostei, vieții, 
peste toate meridianele lumii.
Pe bulevardele largi, îmbietoare 
pe toate bulevardele globului 
vor defila cu tine 
Varșovie mîndră 
nădejdiile sigure 
nădejdiile tinere 
nădejdiile dragostei nețărmurite... 
Te salut
Varșovie liberă 
Capitală a tineretului lumii !

îți dai seama ce amestec de culori și 
rase va fi acolo, ce diversitate de limbi și 
porturi, de caractere, temperamente, obi. 
ceiuri ? Și totuși deasupra acestora va 
pluti unul și același cîntec al prieteniei 
de nezdruncinat între tinerii cei mai dife
riți. Merită pentru acele clipe minunate 
să facem cele mai mari eforturi. Iată ce 
ne spune printre altele un poem de tînă
rul poet Veronel Porumboiu din Buzău :
Hei Festival, tu Festival iubit 
Cîte inimi tinere aduni!
Noi și-n ziduri aspre de granit 
Pentru solii păcii tăiem drum. 
Cîți sîntem aici în aste clipe 
Vrem să nu mai fie sînge pe cărări 
Festival iubit, ne dai aripe 
Pacea s-o purtăm din zări în zări.

Asemeni ție, zeci șj sute de tineri
încrustat cuvinte -de dragoste și prietenie 
în scrisorile trimise. Iată solia adresată 
unui tînăr necunoscut de către tov. 
Enache Gh ;
Iubit prieten de departe 
Din zări necunoscute mie 
Te simt astăzi așa de aproape 
De parc-am fi pe-aceeași glie.
«•••«• • ••••
Iubit prieten de departe 
Primește o strîngere de mînă 
Peste orașe, peste sate 
In Varșovia vecină.

au

» • •

închide pentru o 
clipă ochii și închipu- 
ie-te la Festival. Ia
tă cum se va împlini 

în versurile de mai 
stand de cărți de pe o 
s-au întîlnit mai mulți

dorința întrezărită 
sus. Undeva, ta un 
stradă a Varșoviei, 
tineri
Din volbura de oameni, lîngă o carte 
Deodată două mîini s-au întîlnit 
Imbrățișînd tot globul de departe 
In viitorul lumii aurit.
La cartea lui, cu litere ciudate, 
Poetul indian cum se uita I 
Cit de aproape inima își zbate 
Pe-această carte răsuflarea ta !
Au stat cu umerii cuprinși așa 
Imbrățișînd mulțimea curgătoare 
Și viitorul îi îmbrățișa
Cu razele-i de aur ș; de soare

scrie tov. Lucian
Da, Festivalul Va fi 

simfonie de culori și 
mărețului ideal al .... .___
ideal pentru a cărui victorie tînăra gene
rație a lumii a hotărît să lupte fără în
cetare- La Festival se vor lega însemnate 
prietenii de luptă și în viitorul care va 
însemna eliberare și fericire pentru mulți 
ce ma; gem azi sub jug, fiecare tînăr își 
va aminti cu emoție și bucurie de aceste 
zile.

Despre aceasta scrie, de pildă, tînăra 
Paris Dafina :

Mircea.
ca întotdeauna o 

cîntece închinată 
păcii și prieteniei,

Iar cînd vei fi departe, mîine, 
Să daj uitării n-ai să poți 
Aceste clipe minunate 
Ce-n veci v-a reunit pe toți
Și tot mai mîndru ai să stai 
Și tot mai multe ciuturi, 
Vor răsuna pp al tău plai 
Ce-a fost bătut de vînturi.

Iată, am vrut să-ți trimit o scrisoare 
în care să te încredințezi că versurile tale, 
deși încă palide și cu lipsuri, au un me
rit, acela de a purta mesajul sincer al 
gândurilor ce-ți frământă mintea în ajunul 
marii sărbători și ți-am povestit de fapt 
despre poeziile ce ne-au sosit de la 
numeroși tovarăși de-ai tăi, care au por
nit din aceiași îndemn înflăcărat al 
inimii. Poți să fi sigur că delegații noștri 
la Festival vor sti să transmită toată căl
dura sentimentelor tale ce au răzbătut din 
aceste versuri, reprezentanților tineretu
lui lumii.

Te salut prietenește, 
MIRCEA ANDREI

Ziua feroviarilor sovietici

Din stație pleacă în cursă lungă un tren cu supratonaj pe care-1 conduce meca
nicul comsomolist Alexandr Cernețov.

In fotografie: impiegatul de mișcare Valentina Postelghlna dă cale liberă tre
nului.

----------------------- * ------------------------

Coloana de locomotive „Congresul al XX-lea al P.C.U.S.“
în depoul.de locomotive al gării Briansk 

II a fost organizată o coloană de locomo
tive care poartă numele Congresului al 
XX-lea al P.C.U-S. Ea este compusă din 
15 locomotive conduse de cei mai buni 
maiștri ai conducerii de trenuri de mare 
tonaj — mecanicii A. Sidorenko, P. Izotov, 
S. Iakușkin, V. Kurașov, I. Brîzgalov, G. 
Muhin și alții. Renumitul mecanic N. Bîr- 
kos, deputat în Sovietul Suprem al 
R.S.F S.R., a fost numit conducătorul co
loanei.

Participanții coloanei s-au angajat să 
conducă toate trenurile în orice direcție

numai cu tonajuL sporit, să transporte cu 
fiecare locomotivă într-o lună cel puțin 
7000 tone de încărcătură peste plan; să 
mărească parcursul mediu zilnic al locp- • 
motivei cu 5 km. ',,'i

După adunarea la care au t°rt luate 
aceste angajamente, brigada mecanicului 
Nikolai Rîjkov a porniț în cursă. Ea ăjsfi 
condus de la Briansk la Buhinici un tren 
al cărui tonaj depășește norma eu 350 tone. 
Au realizat de asemenea depășiri de plan 
de cîte peste 200 tone pe acest sector și 
brigăzile mecanicilor Varlamov și Sido
renko.

Cinci frați feroviari
Vereșceaghino este un 

nod principal de cale fe
rată al -liniei Sverdlovsk. 
Zi și noapte vuiesc sire
nele locomotivelor. A- 
proape o sută de trenuri 
de pasageri și de marfă 
trec pe aici spre răsărit și 
apus.

Evgheni Kamenskih 
este cel mai tînăr dintre 
cei cinci frați Kamenskih 
care muncesc în transpor
tul feropiar. El conduce o 
locomotiva comsomolistă. 
Sectorul pe care trebuie 
să conducă trenuri Ev
gheni și fratele său Gher- 
man nu este ușor. Aci, 
profilul drumului se 
schimbă mereu: icj urcuș 
lung, colo pantă cu curbe 
complicate, incit rareori 
poate vedea mecanicul 
coada trenului care nu
mără uneori aproape o 
sută de vagoane. Trebuie 
multă iscusință pentru a

conduce trenuri de mare 
tonaj în asemenea condi
ții dar cei doi frați își în
deplinesc sarcina cu suc
ces.

Primul a trecut să 
muncească pe locomotivă 
— acum 26 de ani — cel 
mai mare dintre frați -r 
Alesei. Pe tunica lui stră
lucește Ordinul Lenin. 
Exemplul lui a fost urmat 
șl de ceilalți frați: Vladi- 
mir, Nikolai, Gherman și 
Evgheni.

Nikolai Kamenskih este 
inițiatorul mișcării cinci- 
sutiștilor. Experiența ino
vatorului a fost răspîndi- 
tă în, întreaga Uniune So
vietică. Pentru introduce
rea metodelor înaintate 
în transportul feroviar 
Nikolai Kamenskih, me
canic al depoului de loco
motive Vereșceaghino a 
fost distins cu Premiul 
Stalin.

Tînăra generație a f“' 
miliei Ița,.j,an.;kih se mân
drește cu meseria părinți
lor, Fiul lui Vladimir, 
Igor, urmează școala teh- 
.nică feroviară: Fiii lui 
. Gherman,; Kolea și Via- . 
dik, sînt încă pionieri. . . 
Dar chiar în zilele va-_ 
panței ei vin la laborato
rul de fizică al școlii, Lor 
le place să se oprească' 
lîngă modelul de locomo
tivă ce se află în labora
tor și să-ț admire.

...La marginea orășelu
lui stau înșirate una lin
gă alta trei vile: ale lui 
Nikolai, Alesei și Gher- 
man Kamenskih. Pe vre- 
me frumoasă, familiile 
fraților Kamenskih fac , J 
cîte o excursie cu „Pobe- 
da‘‘ lui Nikolai și eu 
„Moskvici"-ul lui Evghe
ni la pădure pe malurile 
pitorești ale rîului Lîsva. ' j

------——______ Cîteva cifre și fapte
• Planul cincinal la traficul de măr

furi în transportul feroviar a fost înde
plinit în patru ani.

• Numai în patru luni ale acestui an, 
principalele linii ferate ale țării au fost 
parcurse de aproape 800.000 de trenuri 
de mare tonaj, cu ajutorul cărora 
fost transportate peste 250 milioane 
tone încărcătură peste plan.

• In anii 1950—1955 feroviarii 
primit peste 5.300.000 metri pătrațl 
spațiu locativ,, cluburi și colțuri roșii 
o capacitate de 12.000 locuri, școli
102-700 Incuri, grădinițe și creșe pen
tru copii cu 8000 locuri, spitale și po
liclinici cu peste 3.500 paturi.

e întreprinderile feroviare de trans
porturi au pus la dispoziția lucrătorilor

au 
de

au 
de 
cu 
cu

lor 247 stadioane, 361 baze sportive 
complexe, 32 de stațiuni de canotaj șl 
vele, 27 bazine de înot, 289 stațiuni de 
ski, 121 săli de gimnastică etc. •
• Fiecărui feroviar 1 se asigură largi 
posibilități pentru ridicarea nivelului 
său cultural. In rețeaua căilor ferate 
există 334 cluburi, 35 palate și 
cultură, 13.000 colțuri roșii.

• In rețeaua de învățământ a fero
viarilor există 14 școli tehn'ce superi
oare, 74 școli medii tehnice, 164 școli 
tehnice, 3623 școli teoretice, 635 școli 
ale tineretului muncitoresc, aproane 
1100 de instituții de propagandă teh- 
nicS-Ov,t

• Pentru merite deosebite în inuncă 
395.000 de feroviari au fost distinși cu 
ordine și medalii ale U.R.S.S.

Popas la un foc de tabără
Tare șugubăț mai e și moș Gheorghe. 

Cînd să zici efi de acu’ gata, treci Oltul, 
ți-aruncă o asemenea privire că te pune 
în încurcătură: ,,Să mă urc sau să nu mă 
urc ?“ — zici. Și nu te urci. Iar el: 

. — Ai mai umblat cu barca ?
— Mai... răspunzi tu zîmbind. Dar cine 

știe cum interpretează moș Gheorghe zîm- 
betul acela că iar îl auzi:

— Ascultă flăcăule... fără glumă ! Ori
unde poți glumi dar pe Olt, nu. Oltul — 
și ți-arată cu bărbia spre mijlocul rîului 
unde apa geme și clocotește — nu 
știe glume- Apoi îți face semn să te urci 
și după ce te așezi bine împinge ușor bar
ca pe lîngă mal in sasul rîului.

— E ca o fiară Oltul — așa geme și 
urlă. A plouat mult... Mergi în tabără ?... 
Și eu aș merge — continuă el fără să aș
tepte răspunsul. -— Au serbare, fac foc...

Am urcat cărăruia și peste cîteva clipe 
mă aflam în tabără la Păușa (raionul Bre- 
zoi). Dealurile împădurite și munții ce ne 
înconjurau începură să sc întunece și 
să-și piardă contururile : venea noaptea. 
In fața careului, instructoarea superioară 
asculta rapoartele. Apoi, în melodia unui 
cîntec pionieresc și-n răpăitul tobelor se 
înălță prima oară drapelul taberei. Avea 
loc deschiderea festivă.

Poftiți acum la focul nostru de ta
bără ! — ne invită instructoarea. Am tre
cut podețul de lemn peste vadul, repede 
al Păușeî și am ajuns pe o pajiște puțin 
înclinată. Două grămezi de crengi uscate 
ca niște momii negre așteaptă să se trans
forme în flăcări strălucitoare. E liniște, 
iar negura nopții s-a ridicat din văi și s-a 
tot urcat pînă a cuprins și vîrfurile înalte 
ale munților. Nu se mai vede nimic... Doar 
semnalele licuricilor sau sclipirile vreunui 
val în care se răsfrîng razele stelelor 
ce cad undeva, dincolo de Olt.

Se aud bocănituri pe podeț, apoi rt-

case de

I

sete și glasuri vesele. Vin copiii. Cîteva 
minute au alergat după licurici pe deal și.-><r,r 
pe vale pină în malul rîului, apoi s-au <■- 
strîns gălăgioși în jurul focului.

E frumos în jurul focului de tabără: se: 
rîde, se dansează... Ana Balint recită o <>;. 
poezie ,,Cîntec de pionier", Victorița cîntă t> 
„Rîndunica“ și glasul ei dulce se urcă sus, 
sus, apoi coboară repede și pornește în 
zbor lin pe deasupra pajiștei atingînd ușor 
cu aripioarele desfăcute firul ierbii. Ur
mează ceva vesel, un dialog, după care 
o^ pionieră își trimite pe tindele Oltului 
cîntecul ei plin de dor pentru marea cea 
albastră. Și Oltul, ascultînd-o, o îngînă 
duios, cu murmurul său.

Dar asta ce-i ? De după focul ce arde 
troznind apare cîntînd chiar ea. Ileana 
Sînziana, cea cu vestmintele ca neaua de 
albe și părul ca lanul de grîu în soare. 
In juru-i, asemenea licuricilor, zbor mii 
de seîntei ce s-au înălțat în văzduh pe 
limbile mari ale flăcărilor. Iată-l și pe 
Făt-Frumos voinic și chipeș, cu părul ne- !i' 
gru ca pana corbului și cu privirea vultu
rească măsurînd valea. Au coborîi parcă 
dintr-o carțe de basm și-n drumul lor s-au 
oprtt o seară la focul de tabără, Copiii ■ 
ii privesc fermecați, iar cînd din întune
ricul nopții apare Baba Cloanța vrăji- ' ' 
toarea, cea cu nasul coroiat, urîtă șț coco- ' 
șată, izbucnesc cu toții în rîsete ce nu se 
mai opresc. E greu să descoperi în aceste 
personaje de basme pe pionierele detașa- 
mentului 2.

Dină noaptea tîrziu a. ars focul de ta
bără ve malul. Oltului și-n juru-i au răsu- 
nat, glasurile vesele, ale copiilor. Abia cînd 
spuza albă a înnhițit flăcările ce pîlnîiau 
gata să se stingă, a pornit fiecare să se 
culce. Dar parcă tot ar mai fi stat. îi 
îmbiau bolta înstelată a cerului și susurul 
pirîului Păușa ce se arunca în rîu.

VALERIU DOINARU

depoul.de
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In lupta pentru strîngerea la timp 
a recoltei

Strângerea recoltei de vară este o etapă 
hotărâtoare lin lupta pentnu asigurarea 
pîinii poporului. Așa cum știm cu toții, 
strîngerea recolte; la timp și fără pier
deri este o acțiune de sezon, care nu 
poate fi amînată de pe o zi pe alta. Prin 
părțile noastre strîngerea recoltei este la 
început. De aceea voi arăta unele dintre 
măsurile luate de organizația noastră 
U.T.M-

în munca de strìngere a recoltei un rol 
important îl au utemiștii și tinerii de 
la sate. Strângerea recolte; este un ade. 
vărat examen pentru fiecare organizația 
de bază U.T.M. de la sate.

încă de la sfîrșitul lunii iunie, comi
tetul organizației noastre a ținut o șe
dință, iar apoi s-a ținut o adunare gene
rală U.T.M. deschisă, închinată pregăti
rilor pentru recoltare. Au fost luate mă
suri concrete în vederea participării ute- 
miștilor la lucrările de recoltare, dezmi- 
riștit Și arăturile de vară. S-a hotărât ca 
membrii comitetului să fie repartizați la 
sectoarele principale de activitate. Ion 
Larivanov de exemplu va răspunde de 
sectorul I care cuprinde comunele Sulița, 
Dracșani și Vînători. Ei va îndruma 
munca utemiștilor din cele trei brigăzi și 
grupe utemiste din sector. Ion Dascălu va 
răspunde de sectorul H ; Ilg-apa Purcaru 
de sectorul III, iar Vasile Lucan de sec
torul IV. Comitetul U.T.M. a chemat în
treg tineretul — și în primul rând ute- 
miștii din stațiune — să lupte pentru re
pararea utilajului agricol la un înalt ni
vel calitativ, pentru respectarea strictă a 
graficului lucrărilor de reparație pentru 
ca mașinile să iasă pe cîmp chiar din 
prima zi a începerii strângerii recoltei. 
Utemiștii au pornit cu elan la munca de 
reparații. Contribuția lor prețioasă a aju
tat S.M.T.-ul nostru ca să termine la timp 
repararea inventarului agricol necesar 
strângerii recoltei. Acum, grija noastră 
este ca tractoarele conduse de tinerii me
canizatori să funcționeze din plin fără 
întrerupere.

Principalul în această perioadă este ca 
fiecare tractorist să îndeplinească cu re
gularitate sarcinile, să folosească din plin 
capacitatea de lucru a mașinilor și fiecare 
oră bună pentru recoltat. Organizația 
noastră se îngrijește ca fiecare tînăr me
canizator să aibă toate condițiile pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de pro
ducție. Mai mult decît anul trecut noi 
vom sprijini acum conducerea stațiunii să 
extindă pe scară largă întrecerea socialis
tă în rândul tractoriștilor. Pentru atin
gerea acestui scop noi ne-am propus să 
activizăm mai mult munca grupelor ute- 
miste care au un rol hotărâtor în buna 
desfășurare a muncii pe cîmp. Responsa
bilii brigăzilor pot prim; un mare ajutor 
din partea organizatorilor grupelor ute- 
miste în desfășurarea întrecerii socialiste 
în rândul tinerilor mecanizatori. în con
sfătuirile grupelor,- noi am'trasat sarcina 
să se discute și să se facă cunoscut suc
cesele obținute de unii tineri și de ase
menea să fie discutate abaterile și ne
regulile din munca altora. După cum știm 
puterea întrecerii stă în popularizarea ei, 
în cuprinderea în întrecere a maselor 
largi de oameni ai muncii.

Munca intensă din timpul verii apropie 
foarte mult pe utemiști. Munca în comun 
dă posibilitate grupelor utemiste să cu
noască mai bine pe fieoare tînăr, să con
troleze în muncă calitățile lui, să-l pre
gătească dacă e cazul pentru intrarea în 
rîndurile organizației.

In editura de stat 
pentru literatura politică > 

a apărut: j
N. A. BULGANIN — Despre sarci-j 
nile privind dezvoltarea continuă] 
a industriei, progresul tehnic și îm-: 
bunătătirea organizării producției. 
Raport prezentat la plenara Corni- i 

tetului Central al P.C.U.S.
— 4 iulie 1955 —

Albia de lapte a Bistritei
Am fost de curând la Bicaz și_am revă

zut Bistrița. Era schimbată. Rîdea. Chi
cotind ușor își arăta dinții de spumă albă. 
De unde ătîta veselie, pentru ce? N-a 
vrut să-mi răspundă. A fugit la vale ca 
o fată zburdalnică. Nu m-am luat după 
ea, (nu ml-ar fi ajuns picioarele). Am ră
mas pe șantier.

★
în „Tunel-ieșire", a intrat Bene Zol- 

tan. La „intrare“, Pașca Gavril. Fiecare 
cu ortacii săi. Unul din ei a bătut ou pic- 
khamerul în stîncă. Din cealaltă parte i 
s-a răspuns-

— Ei, ce faci, tu ești Pașca? Aș vrea 
să te cunosc mai bine.

— Și eu ! Hai să ne-ntîlnim.
Au hotărît, dar nu să ia autobusul să 

meargă 15 kilometri pe șosea 1 Nu! Au 
hotărît să se întîlnească în tunel. Calea 
e mai scurtă. între ei nu mai este nici 
măcar un kilometru.

Asta se spune în glumă. Știu însă toți 
minerii că, de îndată ce -prima galerie va 
străpunge muntele, aerisirea locurilor de 
muncă va fi și mai bună, iar eventualul 
pericol de astupare va fi exclus. Lucră
rile vor merge mai repede.

Așadar, cei doi au început lucrul la 
galeria de bază.

— Stai, nu .merge așa. Săpăm, săpăm, 
dar dacă eu ți-o iau înainte ?

— Atunci cîștigi.
— Ce?
— Tal tu cu ortacii tăi, ultimii două 

zeci de metri.
— Să facem zapiscă.
Au făcut-o.. Au adăugat la ea și alte 

condiții. Simțindu-se din ce în ce mai 
strîns între perforatoare, muntele a 
început a geme. De prin adîncurile lui a 
prins să iasă un gaz și-n noile condiții 
tinerii s-au îndîrjit și mai mult. Au 
nădușit el, a nădușit și muntele. Și 
fiindcă muntele e uriaș, picăturile sale 
de transpirație stat adevărate izvoare.

Bene Zoltan a împărțit cizme de cau
ciuc ortacilor.

Au o părere foarte greșită acei activiști 
și utemiști care consideră că numai iarna 
este timpul pentru desfășurarea muncii 
de organizație, că vara, din cauza munci
lor de cîmp, nu Se poate găsi timp pen
tru desfășurarea muncii politice în rândul 
tineretului. Pînă nu de mult și la noi 
în organizație, în rândul unor utemiști 
și chiar membri ai comitetului a existat 
părerea greșită că vara munca organiza
ției de bază U.T.M. nu se poate desfă
șura în bune condițiuni. Munca politico- 
educativă în rândul tineretului nu este 
o muncă de sezon. Ea se duce în per- 
manență, trebuie numai să i se găsească 
forme potrivite împrejurărilor. Cauza s’ă. 
birii muncii de organizație în perioada de 
vară noi am căutat-o nu în anumite con
diții „obiective“, ci în ruperea muncii 
politice de rezolvarea principalelor pro. 
bleme de producție care stau în 
fața S. M. T.-ului. în înțelegerea Clară 
a acestei probleme, sfaturile organizației 
de partid ne-au fost de un real ajutor. 
Pentru noi acum este limpede că aceste 
două lucruri deosebit de importante sînt 
strîns legate între ele. Nu numai iarna, 
dar și în toiul muncilor de vară trebuie 
să desfășurăm o largă. muncă politică, să 
se trăiască o viață de organizație plină de 
conținuț.

Principalul obiectiv al muncii politice 
de masă a organizației noastre acum este 
problema mobilizări; tineretului la strân
gerea la timp și fără pierderi a recoltei. 
Datoria fiecărui utemist este de a fi în 
fruntea acestei lupte. Noi ne-am străduit 
să creăm o astfel de atmosferă încît fie
care utemist să considere ca o datorie 
a Iu; nu numai să muncească el bine, ci 
să ajute la organizarea muncii altora și 
să critice orice manifestare de neglijență, 
încetineală, lipsă de grijă față de trac
toare. în această privință noi contăm 
foarte mult pe ajutorul grupelor utemiste 
pe care le avem create în fieoare brigadă 
de tractoriști-

Tot prin intermediul grupelor utemiste 
am asigurat difuzarea și cititul în colec
tiv a ziarelor. în fiecare vagon-dormitor 
există cărți, broșuri și reviste care stau 
la îndemîna tractoriștilor. Asupra unor 
cărți ca : „Secerișul“, „Pămînt desțelenit'*, 
,,Se ridică noi luptători*' etc., cărți subi
te de tinerii mecanizatori se vor face re
cenzii. în legătură cu această problemă 
de pe acum noi am și dat unele sarcini 
concrete utemiștilor. Vasile Finașcu de 
exemplu răspunde de organizarea cititului 
în colectiv în brigada a Il-a. Ion Iurescu 
se va ocupa de difuzarea și popularizarea 
cărților de la biblioteca stațiunii. Vasile 
Ciomea ca și Mircea Mihai, Zamfira Pri
cep și Maria Petruța au primit de 
asemenea unele sarcini obștești, pe care 
au și început să le îndeplinească cu mult 
interes.

în această perioadă comitetul U.T.M- 
d;n stațiunea noastră caută să fie un spri
jin de nădejde al organizației de partid, 
să folosească toate formele muncii poli
tice pentru mobilizarea activă a tinerilor 
mecanizatori în vederea strângerii la timp 
a recoltei și la lucrările de dezmiriștit 
și arături de vară. Acum nu există pen
tru noi o acțiune mai importantă decît 
strîngerea recoltei la timp și fără pierderi. 
Noi vom face totul pentru a ne achita 
cu cinste de această importantă sarcină.

VASILE MARANDUC 
secretarul comitetului organizației 
de bază U.T.M., S.M.T.-Botoșanl

Semnarea unei convenții 
între R. P. R. și R. P. Chineză

în ziua de 30 iulie a. c., s-a semnat la 
Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor 
Convenția dintre Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Populară Chineză cu 
privire la schimbul poștal și de telecomu
nicații.

Convenția a fost semnată din partea gu
vernului Republicii Populare Romîne de 
Dumitru Simulescu, ministrul Poștelor și 
Telecomunicațiilor, iar din partea guver
nului Republicii Populare Chineze de Ke 
Bo-nian, ambasadorul R P. Chineze în 
R.P.R.

— Băieți, după mine ! Dar ce mama...
— Zoltan baci, îmi vine apa pînă la 

genunchi.
— Și ce, vrei să te lași ? Ultă-te la Ne- 

delescu sau la Alungic, sau la Marcu 
dacă vrei.

Are oameni Zoltan baci ! Nedelescu, 
cînd a venit pe șantier, nu știa nici să-și 
ferească capul de suberele galeriei supe
rioare. Acum e șeful unei brigăzi de ti
neret.

Mai acum două săptămîni, lui Mîndruț 
Nicolae i s-a întîmplat una. își îndeplinise 
norma și mai voia să scoată și ceva peste. 
La o lovitură mai zdravănă de perfora
tor, muntele s-a cutremurat. S-a scuturat 
dint-un colț niște rocă, așa ca la vreo 
două vagoane. Ce era de făcut? Schimbul 
următor avea să găsească înaintarea 
oprită. Cît mai e pînă la schimb ? Două 
ore. Cu escavatorul și cu lopețile, echipa 
lui Mîndruț a început să încarce roca în 
vagoneți. Blocurile mari erau ridicate cu 
brațele. Minerii din schimbul următor au 
găsit armarea făcută. Au dat găuri, au 
„pușcat“ și au înaintat încă un metru și 
ceva.

Are oameni și Pașca Gavril ! îl are pe 
Cojocaru Vasile, escavatoristul. Mașina la 
care lucrează acest tînăr este un fel de 
lighioană cu gura mare și cu’ nări pe care 
suflă aer comprimat; are termen de viață 
între reparații, 3 luni de zile. Tocmai 
cînd s-au terminat cele 3 luni începuse 
marea întrecere. Cum să-1 lase tocmai 
acum pe tovarășul Pașca fără escavator ? 
Acum sînt zece luni de cînd mașina func
ționează în continuu. Dacă ar opri mașina 
acum, cu demontatul și scosul ei afară, 
ou transportul și montatul alteia noi, s-ar 
cheltui vreme destulă. De aceea ochii și 
mașina !

îl are Pașca și pe Barbu Gheorghe. 
Barbu este șeful unei echipe de tineri. Se 
îngrijește de aeraj. Acum, de oînd cu

„Bun pentru cereale 1955"
întuneric beznă. Dț>i oameni: Ținea 

Emil, șeful unei echipe de lăcătuși șl teh
nicianul Dan Ioan, ambii de la revizia de 
vagoane din stația C.F.R. Satu Mare, stau 
de vorbă în vagonul închis pe dinafară.

— Ce părere aveți tovarășe Dan ? Sînt 
sau nu bune ?

— Da ! Acesta e ultimul vagon. 179 au 
și fost etanșate. Ați lucrat cu multă 
inimă...

Dan, tehnicianul, bătu în oblon abiia 
după ce mai pipăi un timp pereții laterali 
și se convinse că și în acest vagon se pu
teau transporta cereale în bune condi
țiuni. La a treia bătaie în oblon, în va
gon năvăli lumina soarelui. Utemiștii lă
cătuși : Pavel Petru și Vida Vasile des
chiseră obloanele grele. Vagonul sclipea 
de curățenie. Cei doi utemiști se priviră 
cu înțeles, zîmbindu-și.

S-ar fi putut altfel ? Reparațiile erau 
de calitate și pe drept cuvînt, ele au mul
țumit exigențele tehnicianului Dan. Iată 
acum că el a aprobat întregul șir de va
goane la care ei munciseră alături de 
vîrstnici cu multă sîrguință. De altfel, 
majoritatea lucrătorilor sînt tineri

Cum să n.u muncești așa cum se cere ? 
Dacă alții se străduiesc pe ogoare să cu
leagă spic cu spic, cu atît mai mult tre
buiesc protejate aceste grăunte și trans
portate în bune condițiuni. Și unde mai 
pui că sentimentul mîndriei pentru mun
ca ta ți-e zgîndărit de tovarășii mai vîrst
nici. Iată, de pildă, așa cum s-a întîmplat 
cu tovarăși; Sichet și Bob Augustin-

— Voi, măi tovarăși, să mai creșteți! 
Pînă o să fiți voi gata cu reparatul și re
vizuitul .părților mecanice ale vagoanelor 
noi cu tîmplăria, adio !, ne-am și mutat 
la alt vagon. Nu-i ușoară meseria de tîm- 
plar, dar o să vedeți că tot v-o luăm îna
inte, îi spusese lui Sichet comunistul Bob 
Augustin.,

— Asta s-o crezi dumneata ! Poate nu-i 
cunoști bine pe tineri. Dar ce crezi că... 
așa merge ? Lasă că vă arătăm noi la lu
cru ce putem, a răspuns Pavel Petru în 
numele lăcătușilor.

Și într-adevăr tinerii s-au ținut de cu
vînt. Zi de zi cînd vîrstnicii ajungeau la 
depășiri de 50 la sută tinerii îi întreceau 
cu cîte 5 procente. Totuși, vîrstnicii îi 
ajungeau din urmă și la rîndul lor îi mai 
întreceau cu alte 5 procente. Pînă la urmă 
s-a constatat că sînt pe aceleași locuri în 
întrecere. Cît privește calitatea repara
țiilor și a reviziilor o demonstrează cele 
180 de vagoane pe care vopsitorii au ata
șat un șablon peste care au dat cu 
pensula și cu vopsea albă. în urma fiecă
rui șablon a rămas scris ; „Bun pentru 
cereale 1955“.

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii tineretului“ 

pentru regiunea Baia Mare

Loturi demonstrative 
ale țăranilor muncitori

IAȘI 30 (Agerpres). — Pentru a popu
lariza activitatea fruntașilor recoltelor bo
gate, Sfatul popular raional Codăești, cu 
sprijinul Comitetului raional P.M.R., a 
luat inițiativa de a crea pe terenurile a 
87 de țărani muncitori fruntași, loturi de
monstrative. 72 de fruntași au loturi de
monstrative pentru cultura porumbului, 
iar ceilalți 15 cultivatori pentru culturi de 
floarea-soarelui.

în comuna Tăcuta, pe terenul țăranu
lui muncitor fruntaș Alexandru Cozma a 
fost amenajat un lot demonstrativ pentru 
oultura floarei-soarelui. De pe acest lot, 
Alexandru Cozma a recoltat anul trecut 
2.500 kg. de floarea-soarelui. întrecînd cu 
850 kg. media pe comună. De asemenea, de 
pe lotul său demonstrativ țăranul munci
tor Vasile Luchian din Codăești, fruntaș 
al recoltelor de porumb, a obținut cu 900 
kg. mal mult porumb decît ceilalți țărani 
muncitori din comună. Tehnicienii celor 7 
puncte agricole din raion dau un sprijin 
continuu fruntașilor deținători de loturi 
demonstrative. După sfaturile lor, anul 
acesta au fost executate lucrările de însă- 
mînțare, ținîndu-se seama de condițiile 
naturale ale regiunii. Tot după sfaturile 
lor, în perioada de vegetație a culturilor, 
s-au executat lucrări de întreținere, folo- 
sinduse cele mai înaintate metode agro
tehnice : polenizarea artificială suplimen
tară, copilitul, prașila a 3-a fără mușuroit 
etc. Datorită acestui fapt, culturile de po
rumb și floarea-soarelui de pe loturile 
celor 87 de fruntași ai recoltelor sînt bine 
dezvoltate, promițînd o recoltă bogată- 

gazul, aerajul a căpătat gradul de 
general. II are Pașca pe Irimuș; îl are pe 
Curelaru.

Au oameni șefii celor două echipe și ei 
înșiși sînt oameni ! Bene Zoltan a simțit 
într-o zi un fel de junghi. Reumatism ! 
în altă zi i s-a făcut rău. La doctor: ai 
hepatită, trebuie să-ți iei concediu. 
— Concediu ? Da ce mama... în echipă 
sîntem pe degete. Dacă lipsește un deget 
mîna e ciungă.

A înfruntat boala încă 8 zile. Apoi l-au 
luat doctorii la spital. N-a așteptat să ter
mine tot concediul. Am rămas în urmă — 
zicea el (în realitate în luna iulie echipa 
lui a avut o medie cu 7 cm. mai mare 
ca echipa de dincolo de munte). L-a luat 
pe Dominciuc și-a plecat la Pașca în 
schimb de experiență. La galeria de la 
intrare a văzut ceva neobișnuit. Aproape 
de ort erau două ventilatoare portative. 
Suflau aer înainte, se producea un cir
cuit. iar ventilatorul principal așezat mai 
în urmă pe galerie „trăgea“ mai din pl’n.

— Aeraj combinat pentru zonele de 
gaze — li s-a explicat.

— Așa ceva noi n-avem, frate Domin
ciuc. Trebuie să facem.

— Neapărat, Zoltan baci. Și uite, și 
asta...

Cupa escavatorului avea un adaus — o 
inovație.

— încarcă mai mult la o singură ma
nevrare. Faceți și voi la fel !

Nimeni n-a adăugat: doar întrecerea 
noastră în muncă e cinstită ; se știa.

înainte ca cei doi să plece, Pașca a 
promis că le va întoarce vizita-

— Să văd cum stați cu apa. Am auzit 
că la voi curge gîrlă.

Tunelul nu are numai galerii de bază. 
Are și superioare, are inele în escavație, 
inele în betonare. Și n-are numai mineri. 
Are și zidari, electricieni, maiștri, meca
nici, ingineri.

Șeful șantierului „Tunel intrare“, in-

Trăiască eroica Armată Popuară Chineză 
de Eliberare!

Se împlinesc 28 de ani de la în
ființarea eroicii Armate Populare de Eli
berare a Republicii Populare Chineze. 
Creată și făurită de Partidul Comunist 
Chinez, Armata Populară de Eliberare a 
străbătut de-a lungul anilor săi de exis
tență o -măreață cale de luptă.

în urmă cu 28 de ani, peste 30.000 de 
soldați, în fruntea cărora se aflau comu
niști încercați ca Ciu De și Ciu En-lai s-au 
răsculat împotriva trădătorului revoluției, 
Cian Kai-și, s-au ridicat la luptă pentru 
a pune capăt rînduielji monstruoase pe 
care o mențineau cotropitorii străini. Ziua 
de 1 august 1927, care reprezintă un mo
ment istoric în viața poporului chinez, 
constitui® începutul formării Armatei 
Populare Chineze de Eliberare. Crearea 
Armatei Populare a constituit o mare vic
torie a Partidului Comunist Chinez, forța 
conducătoare a luptei de eliberare a po
porului chinez. Pentru prima oară în is
toria Chinei a luat ființă o armată care 
apăra interesele celor ce muncesc, intere
sele poporului. „Toți cei care intră în 
această armată — a spus tovarășul Mao 
Țze-dun — se unesc și duc un război 
drept, popular, pentru interesele maselor 
largi, pentru interesele întregii națiuni. 
Unicul scop al acestei armate este de a 
sta ferm de partea poporului și de a-1 
servi din toată inima“-

Ostașii Armatei Populare Chineze de 
Eliberare au săvirșit numeroase acte de 
eroism, au realizat operații militare le
gendare, ca acel vestit „marș lung“ de 
13.000 kilometri la care au participat 
1 000.000 de oameni (1934—1935).

între anii 1937 și 1945, Armata Popu
lară educată într-un înalt spirit patrio
tic, cu toată trădarea gomlndaniștilor. a 
dus greul războiului anti-japonez, elibe- 
rînd un teritoriu uriaș și nimicind 
1.700.000 de dușmani. în anii războiului 
purtat împotriva cotropitorilor japonezi 
Armata Populară Chineză de Eliberare a 
dobîndit o mare experiență de luptă, a 
devenit și mai puternică.

în condițiile create de victoria Uniunii 
Sovietice asupra Japoniei, Armata Popu
lară de Eliberare, sub conducerea înțe
leaptă a Partidului Comunist Chinez a

Cooperativele meșteșugărești 
și folosirea resurselor locale

Pe marginea unei consfătuiri
CRAIOVA (de la corespondentul nos

tru).
De curând a avut loc Consfătuirea Uniu

nii și a Casei asigurărilor reciproce a coo
perativelor meșteșugărești din regiunea 
Craiova. Cu acest prilej au fost scoase în 
relief rezultatele obținute în urma tradu
cerii în fapt a sarcinilor reieșite din ple
nara C.C. al P.M.R. din august 1953.

Astfel volumul producției mărfurilor de 
consum popular a crescut în anul 1954 cu 
16 procente față de anul 1953, iar în pri
mul trimestru al anului acesta el a spo
rit, față de același trimestru al anului tre
cut, cu 32 la sută.

Din anul 1954 și pînă acum s-au consti
tuit 4 noi cooperative meșteșugărești: „în
treținerea“ din orașul Craiova, „împleti
torul“ din Țînțăreni, „Metalul“ din Tg. 
Jiu și „Unirea“ drî Baiș.

în cooperativele meșteșugărești se lu
crează acum noi sortimente : studio tip 
„Dunărea“, bucătării tip „Crișul“, arti
cole de menaj și uz casnic din lemn și 
metal, pantofi, împletituri etc.

Paralel cu lupta pentru creșterea pro
ductivității muncii, cooperatorii se întrec 
pentru cît mai multe produse de calitate 
superioară. Conducerile cooperativelor 
sprijină această inițiativă prețioasă.

Grija pentru sprijinirea inovatorilor și 
raționalizatorilor a făcut ca la cooperati
vele „Chimica Oltenia“ „Industria lemnu- 
lui“-Craiova și ,,Propășirea”-Tg. Jiu să se 
realizeze în ultimul timp economii ta va
loare de 33.699 lei.

La cooperativa „7 Noiembrie“-Caracai 
tovarășul Truțescu Octavian împreună cu 
echipa sa a realizat economii în valoare 
de 5364 lei, iar ^operatorul Hurezeanu 

ginerul Roșu, are o ambiție : să cîștige 
echipa lui Pașca. L-a ajutat pe acesta să 
aplice literă cu literă metoda sovietică de 
înaintare în cicluri. Și pe Zoltan l-au aju
tat inginerii. (Trebuia să vă spun de la 
început : cei care dau bătălia în inima 
muntelui au arme modeme. Una dintre 
ele este metoda graficului ciclic — Go
lovin).

Ajută și ceilalți. Minerii de la escavație 
inele dau din tainul lor de vagonete cînd 
aud că înaintarea la bază suferă din pri
cina asta.

— Alo, aici dispecerul. N-avem fitil, 
stă înaintarea la bază. Trimite de ur
gență !

— Tovarășe, dar de ce nu dațl notă 
prin aprovizionare ?

— Alo, dumneata n-auzi ? Stă baza 
frate ! Baza !

Zilele trecute, spre gura tunelului aler
ga agitat un om ; maistrul mecanic Ple- 
șoianu.

— Ghiță, ești cam zăpăcit astăzi.
— Tovarășe inginer, a născut nevastă- 

mea. Am un flăcău 1
— Și ce, alergi după moașă în tunel ? 

Du-te acasă omule.
— Păi deocamdată lipsesc trei tuburi 

la bază. Stă aerajul.
Și cei de la U.T.M. vor să facă de data 

asta ceva concret. Dincolo, la ieșire, co
mitetul U.T.M. a organizat o consfătuire 
a tinerilor cu directorul șantierului. El a 
vorbit scurt : Sarcina principală, străpun
gerea tunelului, trebuie îndeplinită pînă 
la sfîrșitul anului. Asta vă privește pe 
toți, fie că sînteți mineri, fie electricieni, 
mecanici, vatmani...

Acum două, trei duminici, electricianul 
Axinte era de serviciu în tunel. S-a plim
bat multă vreme cu mîinile la spate. Bu
levardul — tunelul betonat cu lumini 
așezate pe plafon, la distanțe egale, ară- 
tînd ca o adevărată magistrală — era în 
perfectă ordine. La bază, unde lucra echi
pa lui Bene instalațiile electrice erau in
tacte. Luînd-o înapoi Axinte a trebuit însă 
să-și ridice din nou manșetele pantalonilor. 
Pe talpa galeriei era apă de un lat de 

ieșit cu cinste și din 
grelele încercări ale 
războiului civil din
tre anii 1946—1949. 
Cu tot sprijinul im
perialiștilor, clica lui 
Cian Kai-și nu a pu
tut face față, a fost 
înfrîntă. a trebuit să 
se retragă de pe con
tinent, în insula Tai- 
van.

Armata Populară 
Chineză de Eliberare 
a repurtat victoria 
pentru că este o ar
mată de tip nou, pen
tru că ea a luptat 
în slujba unei cauze 
drepte, a intereselor 
maselor largi ale po
porului. în R- P 
Chineză ostașii Ar
matei Populare sînt 
educați în spiritul 
luptei pentru menți
nerea păcii și inde
pendenței patriei lor, în spiritul in
ternaționalismului. Ostașii chinezi sînt 
educați să-și iubească patria, să se 
pregătească în permanență pentru apă
rarea hotarelor sfinte ale R- P- Chi
neze. Constituția Republicii Populare Chi
neze prevede în articolul 103 : „Apărarea 
patriei este datoria sfîntă a fiecărui cetă
țean al Republicii Populare Chineze; ser
viciul militar în conformitate cu legea 
este o datorie de onoare a cetățenilor Re
publicii Populare Chineze“. Ostașii Ar
matei Populare Chineze de Eliberare au 
subscris hotărît la cuvintele înscrise în 
Constituție.

Pe lingă pregătirea militară ș; politică 
pe care le-o dă ostașilor, unitățile armate 
ale Chinei populare îi antrenează la con
strucția economică a țării. Pe schelele 
șantierelor, la construirea barajelor pe 
fluvii, la marile construcții industriale ale
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lor, tineretului și poporului chinez un ,„rnS 
fierbinte salut.
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Tovarășului PIN DE-HUAI, f,‘ „ ..
Locțiitor al Premierului Consiliului de Stat - r.

Ministrul Apărării al Republicii Populare Chineze
Cu ocazia celei de a 28-a aniversări a Armatei Populare Chineze de Eliberare,

vă rog să primiți tovarășe ministru, în numele militarilor Forțelor Armate ale R.P.R. * r 
și al meu personal, felicitări cordiale.

Urez eroicei Armate Populare Chineze de Eliberare noi succese în întărirea 
puterii ei de luptă.

Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Ministrul Forțelor Armate ale R.P.R.

General de Armată,
EMIL BODNARAȘ

Gheorghe de la „Flamura Roșie“-Craiova 
a economisit materiale în valoare de 1875 
lei.

Din discuțiile purtate de delegații la 
conferință a reieșit că vechiul consiliu 
de conducere al uniunii regionale a coo
perativelor meșteșugărești nu a ținut to
tuși în măsură suficientă seamă de cerin
țele populației și a tolerat unor coopera
tive, cum este de pildă cooperativa „Chi
mica Oltenia” din Craiova să producă 
mărfuri care nu sînt cerute. De aceea în 
prezent în magazie sînt stocate mărfuri 
în valoare de 350.000 lei.

„în regiunea Craiova — au spus unii 
delegați — există un izvor nesecat de re
surse locale. Uniunea regională nu a ținut 
seama și nu a sprijinit însă îndeajuns 
cooperativele meșteșugărești pentru valo
rificarea lor".

Deși în cooperativele meșteșugărești lu
crează un număr mare de tineri, organi
zațiile de bază U.T.M. se ocupă puțin de 
ei. Aceasta face ca unii tineri să nu mun
cească bine, să dea dovadă de indisciplină 
etc. Subaprecierea posibilităților tinerilor 
de aici pornește de la comitetul regional 
U.T.M., care multă vreme nu a luat nici 
un fel de măsuri pentru îndrumarea și 
sprijinirea organizațiilor din cooperative, 
în cooperativele meșteșugărești nu există 
brigăzi de tineret bine organizate, posturi 
utemiste de control, nu s-au organizat nici
odată consfătuiri ale tinerilor pe ramuri 
de producție. Este timpu; ca la comitetul 
regional U.T.M. să se ia măsuri concrete 
pentru asigurarea unei munci neîntrerupte 
a organelor raionale în rîndul organiza
țiilor U.T.M. din cooperația meșteșugă
rească.

palmă, iar printr-o crăpătură a tavanului 
curgea un șuvoi destul de grps.

„Pînă mîine apa va crește și va inun
da baza 1“ Tînărul nostru s-a aprins. Ce 
dacă e electrician ? Trebuie să se ames
tece aici chiar în ciuda dispozițiilor ad
ministrative. Apa. după cum se vede, nu 
ține seama de dispoziții. Dar ce să facă ? 
Pompele ! Pfil, și sînt defecte. Să cheme 
mecanici cu o pompă nouă. Și, la primul 
telefon, sună la sector. Nimeni. Sună la 
sindicat, la U.T.M. Nimeni. E limpede — 
azi e duminică. Cine să fie în birouri ? 
Bunica ? A coborît în goană și a năvălit 
în club. Mecanicii Chiriță și Mihai, îm- 
brăoați în straie noi, dansau cu fetele.

—■ Chiriță, mă Chiriță, lasă... lasă, hai 
sus ! Crește apa la bază, la înaintare-

Au alergat toți trei la tunel. Un miner, 
(dansa și el, cu o fată pe care abia o 
cunoscuse), s-a dus să mai anunțe încă 
doi mecanici. Aceștia erau pe malul Bi
striței la plajă.

— Fraților, veniți repede sus să ducem 
o pompă. Crește apa la bază și mîine se 
oprește înaintarea.

— Cum ?
— înaintarea, mă ! O s-o oprească 1 
Mecanicii au înțeles.
— Hei, mă ! Plecați dezbrăcați ? Lua- 

ți-vă hainele.
•— Las-că nu ne vede nimeni.
Bistrița, prietena celor doi flăcăi, a 

auzit totul. Și, acolo unde apele i se în
vălmășesc într-un colț de stîncă, parcă 
a zîmbit cu înțeles. A mai auzit și a mai 
văzut ea Și altele, poate chiar mai gro
zave ca asta.

★
Am fost de curînd la Bicaz și am re

văzut Bistrița. Era schimbată. Rîdea. 
Chicotind ușor, își arăta dinții de spumă 
albă. De unde atîta veselie, pentru ce ? 
N-a vrut să-mi răspundă. A fugit la vale 
ca o fată zburdalnică... Pe șantier am 
aflat bucuria ei. în curînd o să aibă o 
albie nouă. O albie de beton, smălțuită 
cu lapte, lapte de ciment, de o albeață 
imaculată, pe care va aluneca asemeni 
unei sănij pe pîrtie, în anii și. veacurile 
viitoare.

V. CONSTANTINESCU
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Chinei pot fi întîlniți foști ostași, lăsați 
la vatră. Armata Populară își îndeplinește 
cu cinste misiunea de a fi o școală de 
înaltă educație cetățenească.

Dovedind dragoste de pace, frăție între 
popoare, poporul chinez a ajutat poporul 
coreean în lupta sa împotriva agresori
lor. Armistițiul din Coreea a constituit o 
victorie însemnată a popoarelor coreean, 
și chinez.

în ultimi; ani, poporul chinez și-a fău
rit o armată modern echipată și instruită 
care stă de strajă cuceririlor revoluțio
nare ale poporului chinez.

Astăzi, la cea de a 28-a aniversare a 
glorioasei Armate Populare Chineze de 
Eliberare, tineretul patriei noastre îm- ’ 
preună cu întregul popor trimite ostași

Filme noi
în luna august în Capitală vor rula în 

premieră noi producții aie studiourilor so
vietice, maghiare, poloneze, precum și din 
țările apusene.

Filmul în culori „Tăunul“, o producție 
1955 a studioului „Lenfilm“, după roma
nul cu același nume aie scriitoarei engleze 
Ethel Lilian Voinch, în regia lui A. Fain- 
țimmer, redă un crîmpei din lupta ern;că 
a poporului italian în secolul ai XlX-lea 
pentru eliberarea d© sub ocupația austria
că. O altă producție în culori a studiou
rilor sovietice este „Puterea dragostei“, 
care înfățișează o întîmplare petrecută 
acum două veacuri în nordul Rusiei.

Dintre noile producții ale studiourilor 
sovietice vor mai putea fi vizionate fil
mele în culori „în zori de zi“ și „Tinerețe 
zbuciumată*', ultimul, creat după cartea 
„Cetăți vechi*' a scriitorului V. Beleaev, 
laureat al Premiului Staiin.

Cinematografia maghiară va fi repre
zentată pe ecranele bucureștene cu filmul 
„Liliomfi“, o producția în culori după co
media cu același nume a scriitorului cla
sic maghiar Szigligeti Ede și filmul „Pen
tru 14 vieți“, care a mai fost prezentat în 
cadrul Festivalului filmului maghiar des
fășurat acum cîteva luni în Capitală.

Studiourile din R. P. Polonă vor repre- ; 
zenta în premieră filmul, artistic în culori ■ 
„Urmărirea“.

Cu începerș de luni 1 august, pe ecra
nele cinematografelor „Republica“, „Ele- ... 
na Pavei“ și „Tudor Vtadimirescu“ va 
rula filmul artistic în culori „Dracul din 
Dealul Morii“, o producție a studiourilor 
,,Defa“-Berlin, iar .la c'nematografui 
..Maxim Gorki“ va fi prezentat filmul . 
documentar „Festivalul sportului din R.P. .. 
Chineză“, realizat de studioul central d9 
actualități și filme documentare din Pekin.

De asemenea, vor fi prezentate în pre- 
mieră în luna august, filmul itafan ,,A1- 
tura“, filmul englez „Suflete împietrite“ 
și filmul francez „Orizonturi fără sfîrș't“.

în luna august vor mai fi proiectate în 
premieră filmul „Dragoste^ unei femei“ 
și filmul „Brutarui din Valorgue“ cu ac
torul Fernandel, ambele producții franco- 
italiene.

A apărut

Tînărul leninist
Nr. 7 — iulie 1955

Revistă editată de Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor 

cuprinde :
* * * Sărbătoarea noastră tradițională
H. PIETRARU: învățătura lenin;stă 

despre alianța dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare — 
baza vitală a construiri: socialismului

VIAȚA U.T.M.
* * * Să întărim necontenit disciplina 

tineretului în producție.
V. RADULIAN : Să învățăm pionierii 

să iubească munca
DIN EXPERIENȚA COMSOMOLULUI
V. MIRONENKO : Cum conducem noi 

întrecerea tinerilor combiner;
DIN ISTORIA PATRIEI

M. DAMASCHIN : Răscoala țăranilor 
romîni și maghiari din 1514, de sub /uL 
conducerea lui Gheorghe Doja

CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
M. BRESLAȘU: Pentru o literatură 

mare adresată micilor cititori
M. RAMURA : Un zguduitor tablou al 

foamei. ,j* ;
* * * Colțul prietenilor cărții

Prețul unui exemplar 1,75 lei
Apare lunar

„Scînteia tineretului“
31 iulie 1955 Pag. 3-a



Cuvîntarea rostită de Ciu En-lai 
la sesiunea adunării reprezentanților populari din întreaga Chină
PEKIN 30 (Agerpres). — China Nouă 

transmite; In ședința din după amiaza 
zilei de 30 iulie a celei de a 2-a sesiuni 
a primej adunări a reprezentanților popu
lari din întreaga Chină, premierul Ciu 
En-Jlai, ministrul Afacerilor Externe al 
R- P. Chineze, a rostit o cuvîntare cu pri- 
viTe la actuala situație intemațiior.ală și 
la peltica externă a Chinei.

Tovarăși deputați.
Conferința de la Geneve a șefilor gu

vernelor UJRjS.S., S.U.A., Regatului Unit 
și Republicii Franceze, prima de acest fel 
în ce, zece ani care au trecut de la răz
boi, a spus Ciu En-lai, s.a încheiat cu 
realizări pozitive. Această conferință 
s-a ținut într-un moment cînd Încor
darea internațională se micșorase în- 
trucîtva și se creaseră condiții mai 
favorabile pentru rezolvarea proble
melor internaționale importante, dato- 
rită eforturilor depuse de oamenii iu
bitori de pace și de țările iubitoare de 
pace din întreaga Iunie.

în chestiunile internaționale, guvernul 
și poporul chinez duc cu hotărîre politi
ca trasată prin constituție, și anume, să 
lupte pentru înalta cauză a păcii mon
diale și progresului omenirii- Această po
litică a noastră este neschimbată. Primul 
nostru plan cincinal de mare amploare 
dovedește în mod grăitor hotărârea noas
tră de a desfășura o construcție pașnică de 
lungă durată.

Reducerea armamentelor și interzicerea 
armelor atomice și cu hidrogen este o pro
blemă a cărei soluționare urgentă este 
cerută de popoarele lumii. Proiectul de 
rezoluție cu privire la reducerea arma
mentelor și interzicerea armelor atomice, 
prezentat de U.R.S.S. la conferința șe
filor guvernelor celor patru puteri; 
constitui© o măsură preliminară în 
vederea traducerii in viață a 
propunerilor sovietice din 10 mai 1955 cu 
privire la reducerea armamentelor, inter
zicerea armelor atomice și înlăturarea 
amenințării unui nou război. Guvernul 
chinez sprijină propunerile sovietice din 
10 mai. DQcă se va reuși să se convoace o 
conferință pentru dezarmarea generală și 
interzicerea armelor atomice, așa cum a 
propus U.R.S.S., China va fi gata, la 
această conferință, să-și asume obligații 
alături de celelalte țări.

Am luat cunoștință de importanta hotă- 
rîye a conferinței șefilor guvernelor celor 
patru puteri cu privire 1« dezvoltarea con
tactelor dintre răsărit și apus. Sperăm că 
aceasta va constitui începutul unei noi 
dezvoltări intense a relațiilor și a colabo
rării internaționale.

Ciu En-lai a arătat că nu este normal 
faptul că între China șl Japonia nu a în
cetat starea de război. în octombrie 1954, 
China și Uniunea Sovietică au făcut o de
clarație comună privitoare la relațiile lor 
cu Japonia și de atunci guverriul chinez a 
întreprins noi pașj în vederea normaliză
rii relațiilor chino-japoneze. Dar reacția 
guvernului japonez nu este cu totul în 
aceiași sens.

Organizației Națiunilor Unite îi revine 
o răspundere importantă în legătură cu 
destinderea încordării și stabilirea încre
derii necesare între popoare. Dar O.N.U. 
nu .a fost în măsură să joace rolul pe care 
ar fi trebuit să-1 joace 'în menținerea păcii 
și a -securității mondiale. Republicii Popu
lare Chineze nu i-a fost redat statutul le
gal în O.N.U., iar calitatea de membru 
al Q.N.U. nu a devenit încă universală. 
Tot i-îi multe țări înțeleg că a venit vre
mea ca actual,a situație din O.N.U. să se 
fmbunătățeiaecă.

Deși problemele Asiei șl Extremului 
Orient nu au fost discutate la conferința 
șefilor guvernelor celor patru puteri, nu 
înseamnă că micșorarea încordării în 
Aria și Extremul Orient a devenit mai 
puțin urgentă. Dimpotrivă, în Extremul 
Orient situația este plină de pericole, așa 
cum a subliniat primul ministru Nehru 
fin fața corespondenților de presă la 19 
iulie 1955 la belhi. Unificarea pașnică a 
Coreei nu a fost realizată, acordurile de 
la Geneva cu privire la restabilirea păcii 
în Indochina sînt amenințate, iar în zonaIN AJUN, PE STRAZILE

VARȘOVIA (de la trimișii noștri).
Străzile, piețele, clădirile Varșoviei, oa

menii, destinele lor, năzuințele lor ne apar 
acum cînd mai sînt numai cîteva ore pînă 
la deschiderea celui de al V-lea Festival, 
mai pregnante ca oricând, ca o vastă 
pledoarie pentru pace.

Cum să nu fie emoționantă șl convin
gătoare pledoaria pentru pace a unui 
oraș demn și eroic care a cunoscut urgia 
și blestemățiile războiului, iar acum, prin 
mărețele construcții noi, prin copacii și 
florile ce au trebuit cu greu și răbdare 
plantate din nou, își manifestă pătimaș 
dorința de pace. Interpretul polonez care 
ne însoțește în călătoria noastră pe stră
zile Varșoviei ne oprește în dreptul par
cului central.

— în totul a trebuit s-o luăm de la 
înclput și casele să -le clădim den nou și 
florile să le sădim din nou. Am reușit 
și vom reuși și mai departe. Impunătorul 
palat al Științei și Culturii cu piața sa 
largă și majestuoasă dorm'nă întreaga 
Varșovia. Steagurile tuturor țărilor par
ticipante fîlfîie în bătaia vîntului, în pia
ța din fața palatului. Albul strălucitor al 
palatului e continuat parcă de steagurile 
albe și albastre ale tinereții și păcii. De 
la ultimul etaj al imensei clădiri, adică 
de la o înălțime de 220 m- ni se înfăți
șează ochilor panorama tulburătoare a în
tregului oraș. Numai Vistula se ascunde 
privirii noastre ; nu o putem zări. Domină 
siluetele clădirilor noi, clădiri Imense, și 
copacii bătrîni neatinși de urgia războiu
lui. Ochiul stăruitor zărește și copacii mai 
tineri plantați în ultima vreme și pe cei 
plantați de două luni. Ce repede au cres
cu* copacii tineri !

Albul strălucitor al orașului este pătat 
din cOnid în cînd de imaginea unei case 
drt’-ure, arse de război, sau de un loc 
pus'iu. în fața Palatului Științei și Cul
turii pe bulevardul Marazalkow.sk a sînt 
nenumărate saluturi fin toate limbile par- 
tio-oanților la Festival, se remarcă tonul 
intim al acestui salut. Nici un fel de lo
zincă searbădă ; se cunoaște că vin din 
partea -unor oameni care au experiența 
tragică a -războiului. Aceste Inscripții au 
ceva de mărturisit, un 6fat stăruitor al 
unei inimi care a suferit mult, a înțeles 
multe și care se bucură acum de o viață 
liberă, „Prietenia să nu ai-be margini“ — 
spune o inscripție în limba rusă. „Prie
teni, tinerețea este dușmanul războiului“ 
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Taivanului continuă să existe o situație 
încordată.

Țările care au participat la conferința 
de la Geneva din 1954 poantă răspunderea 
pentru asigurarea aplicării stricte a acor
durilor de la Geneva. Considerăm că ță
rile interesate trebuie să s9 consulte în
tre e’-e în privința actualelor amenințări 
de a rupe acordurile de la Geneva-

Conferința de la Geneva din 1954 nu a 
reușit ^să ajungă la un acord în problema 
unificării pașnice a Coreei. Ulterior, gu
vernul R. P. D. Coreene a depus eforturi 
stăruitoare pentr-j a stabili contacte între 
Coreea de nord și cea de sud în interesul 
unificării pașnice. Dar nici -unul dintre 
aceste eforturi nu și-a găsit răspunsul cu
venit. Mai mult însă, starea de armis
tițiu din Coreea continuă să fie insta
bilă, activitatea comisiei neutre de su
praveghere carp poartă răspunderea su
pravegherii armistițiului în Coreea con
tinuă să se afle în pericol de a fi tor
pilată. Considerăm că țările interesate nu 
trebuie să rămînă nepăsătoare și să per
mită ca această stare de lucruri să ia 
amploare.

Multe țări asiatice au propus să se țină 
o conferință a Extremului Orient pen
tru ca țările interesate să poată începe 
tratative în vederea reglementării pro
blemei destinderii încordării în Extremul 
Orient. Noi sprijinim această propunere. 
Mai mult, sîntem de părere că țările 
asiatice trebuie să fie larg reprezentate 
la această conferință.

După încheierea armistițiului în Coreea 
și restabilirea păcii în Indochina, situația 
djn zona Taivanului a devenit cea mai 
încordată din Extremul Orient. Trebuie 
subliniat că această încordare a fost pro
vocată de ocuparea unui teritoriu chinez— 
Taivanul — de către S.U.A. și de ames
tecul lor în acțiunea de eliberare a insu
lelor de coastă de către China. Aceasta 
este o chestiune internațională între 
China și S.U.A. Exercitarea de către po
porul chinez a drepturilor sale suverane 
de a elibera Taivanul este o chestiune in
ternă a Ch'nei. Aceste două probleme nu 
pot fi amestecate. încă în cursul confe
rinței țărilor din Asia și Africa, guvernul 
chinez a propus ca China și S.U.A. să 
la loc la masa -unei conferințe și să în
ceapă tratative în vederea discutării pro
blemei micșorării și lichidării încordării 
în zona Taivanului. între China și S.U.A. 
nu este război. Poporul chinez și cel ame
rican nutresc sentimente de prietenie 
unul față de celălalt. Poporul chinez nu 
vrea război cu Statele Unite, așa încît 
nu se pune chestiunea încetării focului 
între China și S.U.A. După conferința 
țărilor din Asia șl Africa, guvernul chi
nez a declarat că există două căi posibile 
pentru ca poporul chinez să* elibereze 
Taivanul și anume prin război sau prin 
mijloace pașnice. Dacă împrejurările per
mit, poporul chinez este gata să caute să 
elibereze Taivanul prin mijloace pașnice. 
Dacă va fi cu putință, guvernul chinez 
este dispus să înceapă tratative cu auto
ritățile locale de răspundere din Taivan 
pentru elaborarea unor măsuri concrete 
în vederea eliberării pașnice a Taivanu
lui. Trebuie să fie limpede că acestea vor 
fi tratative între guvernul central și au
torități locale. Poporul ch’nez se opune 
ferm oricăror idei sau născociri despre 
așa-numitele ..două Chine“.

în conformitate cu principiul micșoră
rii încordării internaționale și al regle
mentării divergențelor internaționale prin 
tratative, guvernul chinez a adoptat o se
rie de măsuri pentru a destinde încorda
rea dintre China și S.U.A.

La 1 august, China și S.U.A. vor începe 
la Geneva tratative la nivelul ambasado
rilor. Scopul acestor tratative va fi să 
contribuie la reglementarea problemei re- 
patriaților civili ai celor două părți și să 
înlesnească noi discuții și reglementarea 
anumitor alte probleme practice ridicate 
acum între cele două părți.

Anul trecut au avut loc la Geneva tra
tative chino-americane la nivel consular, 
în cursul cărora s-a procedat la un schimb

— spune o altă inscripție. Inscripțiile sânt 
însoțite de desene, adevărate fresce, a 
ceea ce e mai semnificativ fin viața fie
cărui popor. Desenel© sînt executate cu 
cunoscuta măiestrie a graficienilor polo
nezi. în unele din saluturi adresate tine
retului din lumea întreagă, găsești și sa
lutul adresat tinerilor noștri. Cunoscând 
vraja simfoniilor lui Enescu, naiul lui Fă- 
nică Duca, graficienii polonezi au repre
zentat România ca pe o țară a muzicii. 
Alături de cuvântul „Noi vă salutăm cu 
dragoste, tineri din România”, este zugră
vită cu măestrie clădirea Ateneului Repu
blicii Populare Romîne, vechiul lăcaș al 
muzicii noastre. Pe aleea Swietkrayko la 
întretăiere-a bulevardului Marszalkowska 
care străbate întreaga Varșovie, în apro
piere de Palatul Științei și Culturii ca pe o 
insulă fin mijlocul clădirilor noi, întâlnești 
o casă distrusă de război. Pe ruin-eile casei 
din strada Swietkrayko, pe puținele grinzi 
rămase se află un desen impresionant re
prezentând o bombă. Cel care a desenat 
simțea pesemne că în fața acestei măr
turii a urgiei războiului cuvintele sînt de 
prisos, de -aceea a pus -un cuvînt, un sin
gur cuviînt scris cu litere mari „Nie" 
(nu). Cuvântul pătimaș nu, alături de ima
ginea vie a războiului impresionează mult 
pe cei care o văd. Imaginea trezește și 
mai mult rnfinia împotriva războiului. Ea 
spune : aici a fost o școală, aici găsești 
acum ruină ; întreaga pledoarie pentru 
munca creatoare, pentru pace, este făcută 
tot cu ajutorul faptelor. Imaginea spune : 
aici au fost ruine, aici am construit piața 
Constituției. în locul unei case ruinate v-a 
fi construită o casă nouă, dar și pînă 
atunci ruinele, toate oițe au mai rămas 
în Varșovia, arată celor care au cunoscut 
mai puțin războiul sau nu l-au cunoscut 
de loc, urgia lui. Așa devin ruinele o 
școală de educare împotriva războiului. 
Fantezia și imaginația, arta graficienilor 
polonezi, e vădită și pe stadionul ce se 
află în centrul Varșoviei. Pe acest stadion 
vor veni oaspeții străini la deschiderea 
Festivalului. De-alungul străzilor sînt agă
țate desene simbolice ale muncii pașnice 
a tineretului. Ele reprezintă cînd un- exer
cițiu de_ chimie, cînd un buchet de flori. 
O frescă imensă în culori multicolore re
prezentând o pl-anetă artificială, vis al sa- 
vanților care vor cuceri luna. Privind 
frescele în culori vii ai în față imaginea 
bucuriei muncii pașnice, o imagine a vii
torului. în piața Constituției se află o mare 
frescă cu desene vesele. Pe aleea Jerozo- 
linwkle.se află un panou: fiecare țară e 
reprezentată printr-o floare și toate sînt 

de date privitoare la civilii fiecărei țări 
aflați în cealaltă țară. în ceea ce privește 
partea noastră, noț am transmis prompt 
Statelor Unite date concrete privind pa 
civilii americani din China. Sîntem de pă
rere că dacă cele două părți vor da do
vadă de dorința sinceră de a duce trata
tive și de conciliere, la apropiatele tra
tative la nivelul ambasadorilor va fi po
sibil să se realizeze, în primul rînd, o re
glementare rezonabilă în problema reîn
toarcerii persoanelor civile în țările res
pective. ,

După cum s-a declarat în comunicatul 
dat publicității prin presă și stabilit de 
comun acord de cele două părți, apropia
tele tratative chino-americane la nivelul 
ambasadorilor trebuie de asemenea „să 
înlesnească noi discuții și reglementarea 
anumitor alte probleme practice ridicate 
acum între cele două părți“, pentru a con
tribui astfel la micșorarea încordării din
tre China și S.U.A. Dl. Dulles, citind cu
vintele președintelui Eis'enhovzer, a de
clarat la conferința de presă ținută la 26 
iulie 1955 că la tratativele de la Geneva 
la nivelul ambasadorilor Statele Unite 
vor urma principiul conlucrării în spiri
tul colaborării cu toate popoarele. Dacă 
aceste cuvinte înseamnă că Statele Unite 
sînt gata să colaboreze cu China, tratati
vele chino-americane la nivelul ambasa
dorilor trebuie să fie în măsură să pre
gătească tratative între China și S.U.A. 
în vederea micșorării și lichidării încor
dării în zona Taivanului.

Poporul chinez este de asemenea îngri
jorat de politica extrem de nedreaptă de 
blocadă și embargo care împiedică comer
țul dintre țări. Ace's'te bariere trebuie în
lăturate pentru ca să nu fie stînjenit co
merțul pașnic între toate țările.

Poporul chinez dorește . >ca Statele 
Unite să-și retragă forțele armate idin 
Taivan și strîmtoarea Taivanului, renun- 
țînd la noi 'incursiuni fin spațiul aerian 
chinez și eliberînd China de amenințarea 
unor manevre militare demonstrative, 
pentru a înfăptui astfel acea prevedere 
din Carta O.N.U.* fn care se spune că 
„toți membrii se vor abține în relațiile 
lor internaționale de la amenințarea cu 
forța sau folosirea forței împotriva in
tegrității teritoriale sau ,a independenței 
politice a oricărei țări, sau de la oricare 
altă măsură incompatibilă eu țelurile 
O.N.U." și pentru a justifica declarația 
făcută de Dl Dulles lo conferința de pre
să, din 26 iulie 1955 cînd a spus : „Sta
tele Unite consideră că oricare ar fi di
vergențele care separă în prezent țările, 
aceste divergențe nu trebuie rezolvate re- 
curgîndu-se la forță acolo unde acest lu
cru ar putea provoca un război interna
țional“.

Poporul chinez speră că țările din 
Asia și zona Pacificului, inclusiv Statele 
Unite, vor semna un pact colectiv de pace 
care să înlocuiască blocurile, militare an
tagoniste existente în momentul de față 
în această^ parte a lumii pentru a putea 
fi realizată pacea colectivă propusă pen
tru prima dată de guvernul indian.

Ne dăm seama că, pentru ca dorințele 
de mai sus să fie înfăptuite, este necesar, 
în primul rînd, ca China și S.U.A. să 
dea dovadă de sinceritate la tratative, ca 
cele două părți să stabilească con
tacte pentru creștere,, încrederii reciproce.

în ceea ce privește China, in conformi
tate cu poziția ei consecventă pentru mic
șorarea încordării, ea se va strădui ca 
apropiatele tratative chino-americane la 
nivelul ambasadorilor să netezească calea 
în vederea unor tratative ulterioare între 
China și S.U.A.

Guvernul și poporul chinez vor con 
tinua să se străduiască neobosit, așa cum 
au făcut și în trecut, pentru o pace ge
nerală și trainică. Totuși, dacă cineva va 
considera eforturile noastre drept un 
semn de slăbiciune, sau își va închipui 
că* presiunile sau amenințările vor avea 
vreun efect asupra noastră, nu numai 
că se va lovi de împotrivirea popoarelor 
întregii lumi, dar va constata îndată că 
socotelile lui sînt cu totul greșite.

Text prescurtatVARȘOVIEI
strânse într-un singur buchet. Desigur sînt 
multe_ și felurita florile pământului, felu
rite sânt și firile oamenilor, dar oamenii 
pot trăii laolaltă așa cum din toate florile 
se -poate face un singur buchet.

Au apărut pe străzile Varșoviei 
chioșcuri : birouri de informații. Aicd fie
care delegat străin poate căpăta infor
mații, fiind ajutat cînd se rătăcește prin 
oraș., Sînt mulți cumpărătorii la bazare. 
„Amintiri de la Festivalul de la Varșo
via“. Vizitatorii se grăbesc să cumpere cîte 
o .amintire, o, carte, un batic, un album. 
Grupuri de tineri, polonezi și oaspeți, se 
opresc în fața afișelor cu programul Fes
tivalului. Astăzi la orele 16, Stadionul 
Festivalului așezat pe mal-ul Vistulei va 
găzdui deschiderea Festivalului!. Siîmbătă 
laamiază cînd noi l-am vizitat, toate lu
crurile erau terminate ; rămăsese numai 
un grup de tiineri muncitori, mal văruiau 
terenul. Pe fluviul Vistula a finceput de 
pe -acum eclnoursul cu -bărcile. Tineri din 
Cipru și India au și făcut primele călă
torii.

Oas-peții eu sosit. Solii tineretului din 
U.R.S.S., R. p. Chineză, Italia, S.U.A., 
Canada, s-e plimbă pe străzile Varșoviei. 
Sînt asaltați pentru autografe. Zilele 
Festivalului nu pot fi uitate, mii și mii de 
tineri au venit să participe la Festivalul 
de la Varșovia. Au sosit mulți cineaști. 
A sosit renumitul regizor Ilia Copalin cu 
un grup de operatori. în colaborare cu 
cineaștii polonezi, cineaștii sovietici vor 
turna un film documentar despre Festi
valul de la Varșovia. Au m-ai sosit ci
neaști din Brazilia, Mexic, Albania. In- 
dia^ Mcngolia precum și cei din țara noa
stră. Din Mexic a sosit celebra actriță 
Rosa-ura Revita. Biroul Internațional de 
presă al Festivalului, instalat în Hotelul 
Varșovia, o clădire înaltă, recent con
struită, ne anunță că au sosit noi oaspeți 
de seamă, oaspeți de onoare. Printre ace
știa sînt poetul turc Nazim Hikmet, Isa- 
bela Blum, deputată în parlamentul bel
gian, Joris Ivens, cunoscutul regizor fran
cez, compozitorul sovietic Hreni-kov, Sri- 
brudoja, delegat al ministerului culturii 
din Indonezia.

Sîntent»nevoiți să ne înfrerupem trans
misiunea’'noastră deoarece într-una din 
sălile Palatului va avea loc Conferința de 
presă la care pentru prima oară Bruno 
Bernini, președintele F.M.T.D. va vorbi 
despre programul Festivalului. începând 
de astăzi, programul capătă viață, pe sta
dioanele, în sălile de spectacole, pretu
tindeni începe marea sărbătoare.

Ședința Comitetului executiv 
al FMTD

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — P.A.P. 
transmite : în zilele de 27 și 28 Iulie a 
avut loc la Varșovia o ședință a Comite
tului executiv al Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat.

Comitetul executiv a examinat urmă
toarele -probleme:

1. Activitatea F.M.T.D. și sarcinile el; 
2. Aprobarea ordlnei de zi a procedurii lu
crărilor sesiunii Consiliului F.M.T.D. și a 
raportului Comitetului executiv la se
siune.

în cadrul primei probleme de pe ordinea 
de zl Comitetul executiv a dezbătut rapor
tul prezentat de B. Bernini, președintele 
F.M.T.D.

Membrii comitetului executiv s-au pro
nunțat pentru extinderea colaborării muț- 

I tilaterale dintre F.M.T.D. și organizațiile 
| afiliate la F.M.T.D. și diferitele uniuni na

ționale și internaționale ale tineretului. 
Membrii comitetului executiv au conside
rat în unanimitate că încheierea cu suc
ces a tratativelor de la Geneva între șefii 
guvernelor celor patru puteri care au con
tribuit la slăbirea încordării internațio
nale, a creat noi perspective largi pentru 
colaborarea diferitelor organizații de ti
neret.

Comitetul executiv a hotărît să convoace 
la Varșovia între 16 și 19 august 1955 o se
siune ordinară a Consiliului F.M.T.D. în 
cadrul căruia să fie examinate următoa
rele probleme : 1. Rezultatele celui de al 
V-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților și sarcinile viitoare ale 
F.M.T.D. și ale organizațiilor sale ; 2. Ale
gerea -unui nou comitet executiv al 
F.M.T.D.

Comitetul executiv a examinat problema 
relațiilor dintre F.M.T.D. și Uniunea Tine
retului Popular Iugoslav.

Comitetul executiv a hotărît să anuleze 
hotărârea cu privire la ruperea relațiilor 
dintre F.M.T.D. și conducerea Uniunii Ti
neretului Popular Iugoslav, adoptat în ia
nuarie 1950, ca nefiind corespunzătoare ca
racterului activității F.M.T.D., îndreptată 
spre dezvoltarea unității, colaborării și 
prieteniei între tineretul și organizațiile 
de tineret din toate țările.

TELEGRAME
MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 

transmite: „Excelenței Sale Domnului 
președinte al Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 
mareșalul N. A. Bulganin.

MOSCOVA
Simt sincer nevoia de a vă exprima 

profunda mea recunoștință pentru felici
tările pe care mi le-ați trimis cu prilejul 
intrării în vigoare a Tratatului- de stat 
cu Austria.

Sînt ferm convins că restabilirea suve
ranității Austriei nu numai că va adin
ei bunele relații care există între țările 
noastre, dar va sluji și cauza menținerii 
păcii în Europa.

Viena, 29 iulie 1955“.
JULIUS RAAB

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 
transmite telegrama adresată de Leopold 
Figl lui V. M. Molotov.

„Excelenței sale domnului Viaceslav M- 
Molotov, ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

MOSCOVA
Vă rog, domnule ministru, să primiți 

mulțumirile mele sincere, precum și mul
țumirile poporului austriac pentru urările 
atît de cordiale pe care mi le-ați făcut 
cu prilejul intrării în vigoare a Trata
tului de stat cu Austria.

Sînt convins că Austria liberă va adu
ce o contribuție importantă la cauza asi
gurării păcii în Europa.

Viena, 29 iulie 1955“.
LEOPOLD FIGL

In legătură cu tratativele 
dintre R. P. Chineză și S. U. A. 

de la Geneva
GENEVA 30 (Agerpres). — TASS trans

mite: Ip seara zilei de 29 iulie a sosit la 
Geneva Van Bin-nan, ambasadorul Repu
blicii Populare Chineze în Polonia, care va 
reprezenta Republica Populară Chineză la 
tratativele cu Statele Unite ale Americii, 
care încep la Geneva la 1 august.

în gară, Van Bin-n-an a făcut următoa
rea declarație:

„Sînt bucuros că am sosit la Geneva 
pentru a participa la apropiatele tratative 
dintre Republica Populară Chineză și Sta
tele Unite ale Americii. în iulie anul tre
cut s-a încheiat la Geneva armistițiul din 
Indochina. Tot aici a avut loc conferința 
șefilor guvernelor celor patru puteri. Fe
licit Geneva pentru această contribuție 
importantă p9 care a adus-o cauzei păcii.

In năzuința de a micșora și lichida si
tuația încordată din regiunea Taivanului, 
Ciu En-lai, premierul Republicii Populare 
Chineze, a propus încă în luna aprilie, la 
conferința de la Bandung, tratative între 
Republica Populară Chineză și Statele 
Unite ale Americii. Sînt convins că apro
piatele tratative la nivelul ambasadorilor 
vor da rezultate concrete, dacă de ambele 
părți se va da dovadă de dorința de a re
zolva -problemele discutate șl se va mani
festa sinceritate“.

★

WASHINGTON (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Departamentului de Stat 
a anunțat în cadrul unei conferințe do 
presă că.-ambasadorul S.U.A în Ceho
slovacia, Johnson, a plecat la 30 iulie cu 
avionul din New York la Geneva pentru 
a lua parte la tratativele americano-chi- 
neze care vor începe la 1 august.

Primul cinematograf stereofonic
MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 28 iulie a avut loc la Mos
cova inaugurarea primului cinematograf 
stereofonic cu ecran lat „Hudojestvennîi“

La cinematografele obișnuite, cîmpul 
vizual este limitat de cadrul unui ecran 
relativ mic. Pe un astfel de ecran se pot 
vedea doar fragmente dintr-o stradă, o 
piață, un peisaj etc. Ecranul lat lărgește 
acest cadru. Lățimea noului ecran este de 
14 m. Ecranul este făcut dintr-o masă 
plastică specială care accentuiază ima
ginea.

Odată cu introducerea ecranului lat, ci
nematograful capătă încă o nouă c-alitate 
— sunetul stereofonic. Persoana care se 
află în sală aude sunetul din dreapta sau 
din stînga, din imediata s-a apropiere sau 
de departe din -spatele ecranului.

TELEGRAMĂ
Către

Comitetul Executiv al Partidului Comunist 
din Marea Britanie

LONDRA
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn trimite Comitetului Executiv 

al Partidului Comunist din Marea Britanie un călduros salut cu prilejul celei de a 
35-a aniversări a partidului.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn urează Partidului Comu
nist din Marea Britanie noi succese în muncă pentru întărirea continuă a paiT.dulul 
șl a legăturilor sale cu masele, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor 
muncii din Marea Britanie, pentru democrație, socialism șl consolidarea păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

30 iulie 1955

N. A. Bulganin a primit delegația parlamentului sirian
MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 29 iulie, N. A. Bulganin, 
președintele Consil-i-ului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit delegația parlamentului 
sirian care se află la Moscova la invitația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Au fost de față șeful delegației , Rafik 
Bașșur, vice-președinte al Camerei Depu- 
taților a parlamentului' sirian și ceilalți 
membri ai delegației, precum și Harid 
Hani, ambasadorul extraordinar si minis
trul plenipotențiar al Siriei în U.R.S.S.

La întrevedere, care s-a desfășurat în-

Finala campionatului R.P.R. de auto-moto 
pe circuit

Astăzi dimineață, 
începînd de la ora 9 
se va desfășura pe 
traseul în circuit de 
la Arcul de Triumf 
campionatul de mo- 
tociclism și automo
bilism de viteză, or
ganizat de Comitetul 
pentru cultură fizică 
și spor+ șl ziarul 
„Scînteia tineretu
lui“.

La această impor
tantă competiție a 
sportului cu motor 
participă cel mai va
loroși motocicliști șl 
automobiliști din Bu
curești, Oradea, Ti
mișoara, Reșița, Me
diaș, Tg. Mureș, Ora
șul S talia, Floeștî șl 
alte orașe.

Printre cel care î-șl vor disputa titlul de 
campion al țării la diferite categorii de 
cilindrate se află cunoscuțll recordmani 
și campioni Romano Moldovan (C.C.A.), 
M. Cernescu (Dinamo), N. Buescu (Loco

Au început finalele Spattachiadei militare de vară
într-un cadru sărbătoresc s-a desfășu

rat ieri după amiază deschiderea finale
lor Spartachtadei militare de vară. Mii 
de oameni ai muncii și militari au răs
plătit cu aplauze demonstrația sportivi
lor militari, manifestând și cu acest pri
lej dragostea șl atașamentul cu care oa
menii muncii îi înconjoară ipe militarii 
Armatei Populare. în pas cadențat, ' cu 
mișcări sigure,. finaliștil Spartachiadei au 
demonstrat Ieri tăria, forța combativă, 
disciplina ostășească, au demonstrat gra
dul de pregătire fizică și sportivă al uni
tăților Forțelor noastre Armate.

în sunetele muzicii, coloana de flnaliștl 
a pășit pe pista stadionului. în frunte, un 
grup de militari în costume albe purtau- 
stema Republicii. Ei erau urmați de un 
rînd de ostași din toate armele care sim
bolizau unitatea de granit cu care milita
rii își slujesc patria. Vin apoi stegarii 
care ridică drapele tricolore în bătaia 
vîntului. în rîndurl strìnse pășesc ofițe
rii cu pregătirea fizică, cel care organi
zează și conduc activitatea sportivă din 
unități. Spectatorii întâmpină cu aplauze 
pe componențll loturilor de flnaliștl. Sînt 
militarii clasați pe primele locuri de-a 
lungul întregii competiții, sânt militarii 
care vor lupta cu mîndrie pentru cuceri
rea titlului de campion militar de masă 
pe anul 1955.

Trece lotul marinarilor. Pentru a putea 
sta de strajă cu hotărîre granițelor pe 
apă ale patriei, el practică zl de zl spor
tul, oțelindu-și trupul, sporindu-și me- 
mereu rezistența. Defilează apoi loturi de 
militari din toate armele, de toate gradele, 
infanteriști, artllerlști, aviatori, genlștl, 
transmlsloniști. Mulți dintre el sânt frun
tași șl în pregătirea de luptă, sînt dis
tinși cu semne onorifice.

Coloanele de flnaliști cuprind pe cel 
mal buni sportivi din unitățile Armatei 
noastre Populare, pe acei militari care se 
străduiesc să ridice pe o treaptă supe
rioară nivelul pregătirii fizice și sportive 
din armată. Acum, la finalele Spartachia-

PE SCURT

• Pe ruta București-Breaza-Bucureștl 
(200 km.) se dispută astăzi finala campio
natului ciclist de fond al R.P.R. Această 
întrecere, care va fi ultimul criteriu pen
tru selecționata echipei ce n® va reprezen
ta la concursurile de la Varșovia, reunește 
la start pe cei mai buni fondiști din țara 
noastră. Deținătorul titlului, Gabriel Mol- 
ceanu, va avea adversari puternici în Con
stantin Dumitrescu, recentul câștigător al 
cursei munților, N. Maxim, Ion Constanti- 
nescu, D. Doncu și aW specialiști ai curse
lor pe distanțe lungi.

Spectacolele de azi
TEATRE : Ansamblul de Estradă al R.P.R. (sala 

din Calea Victoriei nr. 174): Cer cuvîntul; (grădina 
Boema): Visele se împlinesc; Teatrul de varietăți: 
Ochelarii miraculoși; Teatrul Evreesc de Stat: Bol
navul închipuit.

CINEMATOGRAFE ; Patria, Flllmon Sîrbu, Bucu
rești, Grădina Progresul, Tineretului, Gh. Doja, 23 
August: Salariul groazei; Magheru: Mînăstirea din 
Parma; Republica, Lumina: Cei 5 din str. Barska; 
I. C. Frimu, Al. Sahia, înfrățirea între popoare: 
Dragoste de vară; M. Gorkl, Libertății: Doi prie
teni; Elena Pavel, Miorița: Dubla Lotte; Victoria: 
Conștiința; Timpuri Noi: Actualitatea în imagini. 
Noutățile zilei, Campionii europeni, In grădina bo- 

tr-o atmosferă de prietenie, a luat part» 
și V. M. Molotov, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și mi
nistrul Afacerilor Externe al U.RS.S.

Șeful delegației parlamentului sirian, 
Rafik Bașșur, a mulțumit călduros lui 
N. .A. Bulganin pentru întrevedere Și penJ 
tru primirea cordială de care s-a bucurat 
delegația în Uniunea Sovietică.

N. A. Bulganin a rugat pe membrii da* 
legației să transmită salutul său poporu* 
lui și parlamentului sirian, precum și șe
fului -guvernului Siriei. < 

In fotografie : un aspect de la antrename ntele desfășurate ieri.

motiva), Traian Matei (Dinamo), Nicu Ște* 
fan (Voința) și alții.

Intrarea publicului pe traseu se va face 
prin șoseaua Kiseleff, piața Scînteii și str. 
Ștrandului. Primele curse vor începe la 
ora 9 precis.

dei, ei sînt hotărîți să demonstreze încă* 
odată puterea Forțelor noastre Armate, 
disciplina, coeziunea, fermitatea caracte
ristică ostașilor de tip nou. Pășesc apoi 
cei mai tineri militari ai armatei —< 
elevii școlilor militare. Sînt tinerii care 
se pregătesc să devină ofițeri, sînt viito
rii comandanți.

Coloana sportivilor este încheiată da 
purtătorii drapelelor roș-albastre ala 

. Spartaohiadel. Toți s-au aliniat pe gazo
nul din mijlocul stadionului. în suneteia 
trompeților se înalță steagul Spartachia- 
dei.

Generalul locotenent L, Sălăjan, prim 
locțiitor al Ministrului Forțelor Armate, 
primește raportul și declară apoi deschl- 
se finalele Spartachiadei militare de 
vară, urînd succes particlpanțllor.

Spectatorii au urmărit apoi o demonstra.
1 ție de gimnastică cu pușca și luptă corp 
la corp, executată de cîteva sute de elevi 
ai școlilor militare. în acordurile muzicii, 
tinerij elevi au prezentat cu măiestrie un 
program care oglindește activitatea unei 
zile din viața ostășească.

Programul s-a încheiat cu un meci de 
fotbal în cadrul sferturilor de finală ale 
Spartachiadei. Echipa totului nr. 1 a ter
minat la egalitate, 1—1, (0—0), cu echipa 
lotului nr. 5

Demonstrația care a avut loc cu prilejul 
deschiderii finalelor Spartachiadei Mili
tare de Vară a fost o dovadă a contribu
ției pe care sportul o aduce ia creșterea 
continuă a nivelului pregătirii de luptă, 
la creșterea capacității combative a uni
tăților.

Partlclpanții la finalele Spartachiadei s» 
prezintă la startul acestor mari concur
suri cu hotărîrea fermă de a obține rezulta
te din cele mai bune, rezultate care să 
exprime curajul, rezistența și îndemâna
rea ostășească, să afirme mișcarea spor
tivă din armată ca un mijloc important 
pentru întărirea capacității de luptă d 
unităților.

Sosirea va avea loc în Piața Scînteii în 
jurul orei 13,30.

(Agerpres)
• Pe stadionul Popular din Budapesta 

s-a disputat sîmbătă primul meci din ca
drul finalei competiției de fotbal „Cupa 
Europei Centrale“. După cum se știe, pen
tru finală s-au calificat echipele Voros Lo- 
bogo Budapesta și Uda Praga. Echipa ma
ghiară a făcut o partidă excepțională, re- 
purtînd victoria cu scorul categoric de 
6—0 (4—0). Au marcat Hidegkuti (3), Ka- 
rasz, Molnar și Novak în proprie poartă. 
La joc au asistat 60.000 de spectatori. Re-' 
vanșa va avea loc ia 4 august, la Praga.

Nicinski, Grijile unui cățeluș; Al. Popov, N. Băl- 
cescu: Prietenul meu Fabian; 8 Martie, Popular: 
O sărutare furată; Vasile Roaită: Mandy; Cultural: 
Frumusețea diavolului; Unirea: Neamul Jurbinilor; 
C. David: Cei trei mușchetari; Flacăra: Misterele din 
Mato-Grosso; T. Vladimirescu: Astă-seară se va ter
mina totul; Arta, 1 Mai: Inamicul public nr. 1; 
Munca: Fiul pădurarului: Moșilor: Boul din Kulni; 
Donca Simo: Ivari cel Groaznic; Iile Pintille: Ca
pete de cîini; M. Eminescu: A fost odată un împă
rat; Volga, Aurel Vlalcu: Aventurile d-lui Pickwick; 
8 Mai: Un om teribil; Rahova: Orașul neînfrînt; 
Gh. Coșbuc: Moștenire însîngerată; Olga Banele: 
Fridolin; Boleslaw Bierut: Merele de aur.
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