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Cît mai multe arături adinei! IN INTIMPINAREÄ ZILEI DE 23 AUGUST
PE ARII, batozele duduie neînce

tat revărsînd în saci șuvoaie 
neîntrerupte de boabe — recol

ta acestui an, răsplata cuvenită celor 
ce s-ău îngrijit de rodnicia ogoare
lor. Aici, la batoze, se vede limpede 
cine a muncit bine aplicînd regu
lile agrotehnice și cine a lăsat 
grînele în voia soartei, fără în
grijire. Deosebirile de recoltă arată 
cum nu se poate mai bine acest lu
cru. Țăranul muncitor Vasile I. Țugui 
din comuna Oltenița rurală, raionul 
Oltenița, de pildă, a obținut 3200 kg. 
grîu la hectar. Cum a reușit acest 
lucru? Ne-o spune el însuși: „N-am 
dat niciodată uitării sfaturile primite 
de la tehnicienii sfatului popular, am 
aplicat sfaturile aflate în broșuri și pe 
cele ascultate la radio“. Din aceste 
sfaturi, Vasile I. Țugui a aflat cum 
trebuie muncit pămîntul, a aflat că o 
lucrare de căpetenie pentru bogăția 
recoltei este arătura adîncă. Și, desi
gur, arătura adîncă făcută încă în 
vara anului trecut a contribuit din 
plin la belșugul recoltei de grîu pe 
care a cules-o.

Prima lucrare care trebuie făcută 
pentru recolta anului viitor este dez
miriștitul. Dair fiindcă dezmiriștitul 
nu se poate executa decît cel mult 5 
zile după seceriș, în multe locuri ță
ranii muncitori, ocupați cu căratul 
snopilor, cu treierișul etc., nu reușesc 
să dezmiriștească la timp și după 
aceea dezmiriștitul nu-și mai are ros
tul. Arătura adîncă însă este o lucrare 
pe care poate și trebuie s-o facă fie
care, indiferent dacă pămîntul a fost 
sau nu dezmiriștit.

Exemple ca al țăranului muncitor 
Vasile 1. Țugui care, datorită faptului 
că anul trecut și-a arat ogorul din 
vară, a obținut o recoltă bună, se gă
sesc aproape în fiecare comună, în 
fiecare sat de pe întinsul țării. Folosind 
aceste exemple în munca politică dusă 
de ele, organizațiile de bază U.T.M. 
sătești vor putea să mobilizeze ță
ranii muncitori, în special pe cei ti
neri, la executarea arăturilor adînci 
pe toată suprafața care a fost culti
vată anul acesta cu păioase. Agitato
rii utemiști au datoria să ducă cea 
mai intensă muncă la arii îndemnînd 
pe țăranii muncitori ca. imediat ce 
termină breierișul, să-și are ogoarele 
care vor fi însămînțate în toamnă sau 
în primăvara anului viitor. Munca de 
la om la om trebuie desfășurată cu 
pricepere, cu multă răbdare. în așa fel 
îneît fiecare țăran muncitor să fie 
convins de folosul pe care-1 aduce 
realizarea arăturilor adînci pe supra
fețe cît mai mari. De asemenea, tine
rii ingineri și tehnicieni agronomi tre
buie să pună în centrul activității lor 
lămurirea țăranilor muncitori asupra 
importanței arăturilor adînci. Arătînd 
în mod limpede cum influențează ară
tura adîncă asupra recoltei, ei trebuie 
să se sprijine totodată pe exemple de 
recolte mari obținute de gospodăriile 
agricole colective, întovărășirile agri
cole și țăranii muncitori fruntași care 
au executat această lucrare. Tn cen
trul atenției organizațiilor de bază 
U.T.M. să stea popularizarea largă, 
prin toate mijloacele, a țăranilor 
muncitori care pornesc primii la exe
cutarea arăturilor adînci, atragerea 
acestora în munca de agitație în rîn- 
durile țărănimii muncitoare.

Munca tinerilor mecanizatori are o 
importanță deosebită pentru executa
rea unui volum cît mai mare de ară
turi adînci mai ales la gospodăriile 
de. stat, gospodăriile colective și înto
vărășirile agricole. De aceea, munca

politică a organizațiilor de bază 
U.T.M. din S.M.T. și gospodăriile de 
stat în rîndul tinerilor mecanizatori 
trebuie să se intensifice cuprinzî.nd și 
acest obiectiv atît de important pen
tru asigurarea recoltei anului viitor. 
In această perioadă, sarcina princi
pală a tinerilor mecanizatori este să 
contribuie cu toate puterile la tei mi
narea urgentă a treierișului prin folo
sirea la maximum a capacității de 
lucru a batozelor, printr-o muncă 
continuă la arie.

In același timp, există numeroase 
posibilități ca, printr-o organizare 
exemplară a muncii în S.M.T.-uri, me
canizatorii să-și aducă de asemenea 
toată contribuția la executarea a cît 
mai multe arături adînci.

Perioada efectuării arăturilor adînci 
constituie pentru organizațiile de bază
U. T.M. și gospodăriile de stat, pen
tru utemiștii și tinerii tractoriști un 
bun prilej de a intensifica participarea 
lor la întrecerea pentru titlul de „cea 
mai bună brigadă de tractoriști” și 
„cel mai bun tractorist”. Alăturîndu-se 
inițiativei Eroului Muncii Socialiste
V. Voichiță de a munci în așa fel în
eît să realizeze cîte 1000 hantri pe an 
cu fiecare tractor K.D.-35, utemiștii, 
toți tinerii tractoriști au datoria de a 
lupta pentru folosirea mai bună a ca
pacității de lucru a tractorului. Acest 
lucru îi va ajuta să-și îndeplinească și 
să-și depășească din ce în ce mai 
mult normele, să execute arături 
adînci pe o suprafață mai mare, în- 
tr-un timp mai scurt, făcînd lucrări 
de bună calitate.

Prima grijă în această direcție tre
buie acordată întreținerii exemplare 
a tractoarelor și mașinilor, conform 
normativului de îngrijiri tehnice. 
Aceasta face ca durata de funcționare 
a tractoarelor și mașinilor între două 
reparații să se prelungească, să se rea
lizeze economii însemnate, într-un cu- 
vînt să se poată obține mai mult spor. 
Datorită faptului că-și îngrijește 
bine tractorul, tractoristul Gheorghe 
Beșleagă de la S.M.T.-Tulucești, re
giunea Galați, care execută arături 
adînci pe ogoarele gospodăriei agri
cole colective din Vînători, își depă
șește zilnic norma, iar brigada de 
tractoare condusă de Vasile Pîrvules- 
cu de. la gospodăria de stat Banloc, 
regiunea Timișoara, a executat încă 
de acum cîtva timp 50 la suta din 
planul de arături adînci caire-i revine.

Un mijloc important prin care ute
miștii, toți tinerii tractoriști pot să-și 
sporească contribuția Ia executarea 
arăturilor adînci este organizarea 
muncii după metode înaintate. Munca 
la arături după metoda graficului orar 
a mecanizatorului sovietic Ivan Bu- 
tieev, de pildă, aduce întotdeauna mari 
avantaje celor care o aplică. Econo
miile și depășirile de normă realizate 
prin buna îngrijire a mașinilor și prin 
aplicarea metodelor înaintate de mun
că măresc cîștigul tractoriștilor. Or
ganizațiile de bază U.T.M. din S.M.T. 
și gospodăriile de stat să explice con
cret acest lucru tinerilor mecanizatori 
mărind și în acest fel interesul lor 
față de realizarea unui volum cît mai 
mare de arături adînci.

Veghind la buna desfășurare a mun
cii. politice dusă de organizațiile de 
bază U.T.M. sătești, organele raionale 
și regionale U.T.M. trebuie să le în
drume în direcția acestui obiectiv 
principal, hotărîtor chiar pentru re
colta din anul viitor: executarea ară
turilor adînci pe o suprafață cît mat 
întinsă.

Două noi fabrici au
La combinatul chimic 

din Tîrnăveni au fost date 
în producție în întâmpi
narea marii sărbători na
ționale — 23 August — 
două noi unități indu
striale. Una dintre acestea 
este uzina de fero-manigpn 
care prelucrează minereu 
de mangan existent în 
țara noastră- Procesul de 
producție este complect 
mecanizat, cea mai impor
tantă parte tehnologică a 
producției fiind automati
zată. Âstfel, reglarea elec
trozilor se face cu ajutorul 
releelor, iar șarjele sînt 
trimise direct din bun- 
chere în cuptor. Controlul 
producției se face cu aju
torul unor aparate de pre
cizie. Sînt mecanizate și 
lucrările de la depozite 
care aprovizionează mași
nile cu materia primă.

Cele mai importante uti-

intrat în funcțiune 
lajé,' de pildă cuptorul de 
fero-mangan și alte insta
lați’ 
Uniunea 
celelalte mașini 
executate de 
noastră.

Proiectul noii 
fost executat de 
„Iprochim‘‘.

Uneje sorturi 
mangan produse 
tă uzină vor fi folosite de 
oțelăriile combinatelor din 
Reșița și Hunedoara.

A doua unitate dată in 
producție în cadrul aces
tui combinat este uzina de 
ceramică industrială- Aici 
se produc plăci ceramice 
(gresie) pentru -băi, spi
tale, bucătării, precum și 
gresie antiacida, matérial 
folosit în întreprinderile 
industriale care lucrează 
cu acizi și a căror con
strucție și utilaje sînt ex
puse coroziunii.

au fost furnizate de 
Sovietică, iar 

au fost 
industria

uzine a 
institutul

de fero- 
în aceas-

Realizările brigăzii de tineret
PLOEȘTI (de la cores

pondentul nostru). —
Mîndr.i de îndeplinirea 

angajamentelor luate cu 
mult înainte de termenul 
fixat. Și încrezători în po
sibilitățile existente de a 
realiza cît mai multe acu
mulări socialiste peste 
plan, cinstit nd astfel cu noi 
succese în muncă cea de a 
XI-a aniversare a zilei eli
berării patriei noastre de 
sub jugul fascist* colecti
vul fabricii textile „Doro- 
banțu” a hotărît să orga
nizeze un schimb de onoa
re.

Ca întotdeauna brigada 
tinerelor textiliste s-a pre
gătit pentru a cîștiga lo
cul I. Fiecare membru al 
brigăzii și-a asigurat ma
șina cu tot materialul ne
cesar zilei de muncă. In 
ziua schimbului de onoare 
în oricare din secțiile fa
bricii întrecerea _se desfă
șura. intens. Nu știai cu 
care brigadă să începi și

despre ale cărei rezultate 
să scrii mal întâi. Pe gra
fice săgețile urcau indicînd 
cu fiecare oră de lucru 
normele îndeplinite. Tine
rele din brigăzile conduse 
de Gabor Elena și Nagy 
Elena au realizat în acea
stă zi cu 28 la sută și res
pectiv cu 40 la sută mai 
multp produse peste plan, 
iar tinerele Iordache Go- 
mănescu și Ana Grigore 
și-au depășit sarcinile zil
nice cu peste 50 la sută.

Nici cei de la războaie 
nu s-au lăsat ușor între- 
cuți. Ei au dat cu 8 pînă 
la 12 la sută mai multe țe
sături. Seara cînd 
anunțat rezultatele 
difuzoarele stației de
dioamplificare ca și la ga
zeta de perete a fabricii,- 
colectivul a raportat că în 
ziua schimbului de onoare 
organizată în cinstea zilei 
de 23 august a dat țesături 
finite cu 4,7 la sută peste 
plan.

s-au 
prin 

ra-

5.909 kg. grîu la hectar
BÎRLAD 19 (Agerpres).— 

Muncitorii de la gospodă
ria agricolă de stat din 
Ghidiceni, raionul Birlad, 
au terminat zilele acestea 
treierișul recoltei de pe 
cele 433 ha- însămînțate 
cu grîu și 85 ha. însămîn
țate cu orz- Datorită execu
tării tuturor lucrărilor a- 
gricole după regulile agro-

tehnice, muncitorii acestei 
gospodării au obținut anul 
acesta de pe o bună parte 
din suprafața cultivată cu 
grtîu o producție de 5.000 
kg. boabe la hectar. De pe 
întreaga suprafață culti
vată cu griîu a gospodăriei, 
muncitorii au realizat o 
producție medie la hectar 
de 3.000 kg. grîu.

Treieră zilnic 30.000 kg. boabe
CONSTANȚA. — La aria nr. 4 a gospodăriei colec

tive din comuna Corbu de Jos, raionul Medgidia, co
lectiviștii au intensificat treierișul recoltei. In ulti
mele zile, batoza de pe această arie a treierat zilnic 
cîte 30 000 kg. de grîu. Numai în cîteva zile colecti
viștii din această comună au treierat recolta de pe o 
suprafață de 117 ha.

Să se întărească prietenia noastră!
îmi amintesc de vi

zita mea în Romînia 
cu un sentiment de 
adîncă bucurie. Ro- 
mînia este o țară cu
o cultură străveche,
bogată și multilaterală. M-am convins de

luri Șaporin
compozitor sovietic, 

artist al poporului din U-R.S.S. 
laureat al Premiului Stalin

mod sincer de
acest lucru călătorind prin tară. Tn cali-
tate de compozitor, m-a interesat, firește, 
în primul rînd, cultura muzicală a țării

Cultura muz'cală a Romîn'.el se află la 
un înalt nivel. Țara voastră are mulți 
compozitori talentați cu o foarte înaltă 
pregătire muzicală șl posedînd la perfec
ție tehnica compoziție’, cave în creația

lor se bazează pe 
folclor și pe cele 
mai bune tradiții 
clasice.

Compozitorii sovie
tici se bucură în 

succesele prietenilor ro-
mîni. Noi salutăm fiecare nouă manifes
tare a culturii socialiste — cîntece, opere, 
piese noi și tot ceea ce dovedește înflo
rirea vieții spirituale a poporului vostru. 

In ziua sărbătoririi naționale a poporu
lui romîn, țin să felicit călduros poporul 
romîn șl pe creatorii săi de muzică. Fie 
ca prietenia dintre popoarele noastre să 
fie veșnică și de nezdruncinat.

Stația chimică experimental romînomaghiară 
a făcut primele probe

1

T &4

Ieri, în apropierea Capitalei, ziariștii au fost invitați 
să viziteze o nouă construcție a cincinalului: Siația 
chimică experimentală — rod al prieteniei și co
laborării frățești romîno maghiare.

întreprinderea a lust ființă pe baza Convenției 
Economice încheiată în iunie 1952 între R.P.R. și 
R.P.U., iar scopul și caracterul ei experimental a fost 
determinat de preocuparea guvernelor celor două 
tari în fabricarea de produse din noi surse de ma
terii prime așa cum este gazul metan.

Este cunoscut că în domeniul chimiei, acetilena 
este un produs cheie, da unde se poate merge la fa
bricarea diferitelor produse chimice ca: mase pla
stice, cauciuc sintetic sau solvenți, coloranți și altele. 
Pînă în prezent acetilena a fost produsă din carbid 
pe calea industrială obișnuită.

însemnătatea acestei stații experimentale constă în 
aceea că cercetează și experimentează la scară in
dustrială obținerea ace'ilenei din gaz metan creîtid 
astfel o bază dezvoltării industriei chimice qrgahide 
și valorificând o bogăție naturală atît de importantă 
în țara noastră cum este gazul metan. (Calitatea gazu
lui metan romînesc este printre cele mai bune din 
lume).

Cercetările de pînă acum, crearea procesului
tehnologic pe seară industrială au fost conduse de pozitive, 
către tov. ing. Laszlo Antal, laureat al premiului 
Kosuth — inginerul șef al întreprinderii.

Procesul tehnologic creat este automatizat și con
tinuu ; instalația este înzestrată cu cele, mai moderne 
aparate și utilaje. Astfel, pentru asigurarea necesaru
lui de oxigen a fost adusă din R.D. Germană o insta
lație cu o capacitate trial mare de 1000 m.c. la oră, de 
cel mai modern sistem.

De asemenea aparatele de măsură și control se 
bazează pe cele mai noi cuceriri ale tehnicii și știin
ței mondiale, cum sînt: aparatul pentru măsu
rarea concentrației de acetilenă, bazat pe raze infra- 
roșii, aparate automate pentru securitatea tehnică a 
instalației etc.

Partea principală a întregel uzine o constituie 
reactorul de oxidarc parțială, construit pc baza indi
cațiilor șl calculelor inginerului șef Laszlo Antal.

Paralel cu experiențele se desfășoară munca pen
tru valorificarea gazelor cu conținut de acetilenă. 
Sînt pe terminate lucrările în vederea montării unei 
instalații de acetonă a cărei capacitate se va dubla 
în viitorii ani. Din gazele de sinteză rezultate, în 
viitorii ani se va construi aici o fabrică de alcool me- 
tilic — un important solvent organic.

Alături de maiștrii și tehnicienii romîni au muncit 
cu drag prietenii lor, moniorul german Rlchter Wil- 
helm, montorul maghiar Imre Micloș și alții. La 
secția de oxidare parțială, cot la cot cu inginerul 
Cîriogan Constantin a muncit inginerul Nemeth 
Andraș. Directorul statici este un om tînăr: Butuza 
Iile a venit pe șantier odată cu șoferul Păslaru Ni- 
colaie, cînd pe aceste locuri orăcăiau broaștele.

In cinstea zilei de 23 August, întreprinderea a 
făcut primele probe și experiențe pentru chimizarea 
gazului metan. Cercetările făcute au dat rezultate

Acesta este un succes al întregului colectiv care a 
construit, montat și încercat instalațiile, compus din 
monteri șl tehnicieni din țara noastră, din R. P. Ungară 
și R. D. Germană.

Prin construirea Stației chimice experimentale 
mixte romîno-maghiare, s-a făcut încă un pas în do
meniul colaborării economice șL științifice între R.P.R. 
și R.P.U.

Sosirea noului ambasador extraordinar și rienipotențlar 
al Un’uniî Sovietice în R. P. R.

In ziua de 19 august 1955 a sosit în 
Capitală noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Uniunii Sovietice în Re
publica Populară Romină, Alexei Alexe- 
evici Epișev.

La aeroportul Băneasa, A. A. Epișev a 
fost salutat de tovarășii J. Fazekaș, se
cretar al C.C. al P.M.R., M. Dalea, mem
bru al C.C. al P.M.R., Gr. Preoteasa, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor Externe, 
Eduard Stan, activist al C.C. al P.M.R., 

I Dionisie Ionescu, directorul Protocolului
Ministerului Afacerilor Externe, A. Măl-

nășan, director în Ministerul Afacerilor 
Externe, Elena Horea, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei. Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al A.R.L.U.S.-ului, Eugen Rodan, 
secretar al A.R.L.U.S.-ului

Se aflau de față membri ai ambasadei 
U.R.S.S. în frunte cu însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al U.R.S.S., P. S. Deduș- 
kin și șefii mai multor misiuni diploma
tice acreditați la București.

(Agerpres)

Însuflețite adunări festive
în cinstea zilei de 23 August

★ *

în întreaga țară, în aceste zil€ din 
preajma marii sărbători naționale — 23 
August — oamenii muncii fac în adunări 
f estive bilanțul marilor • realizări obținute

în anii regimului democrat-popular și-și 
exprimă cu însuflețire hotărîrea de a apă
ra și dezvolta succesele înscrise pe dru
mul făuririi unei vieți noi și îmbelșugate.

La uzinele ce poartă numele măreței sărbători
Vineri, la capătul primelor 8 ore ■ de 

muncă, încercații constructori de mașini, 
tineri și vîrstnici, bărbați și femei, au 
umplut sala de festivități în care se ținea 
ședința organizată în cinstea celei de a 
11-a aniversări a ejiberării patriei. Prin
tre făuritorii tehnicii noi se aflau lăcă
tușul Milan Popovici, cazangiul Ștefan 
Constantin, mecanicul Ion Marinescu, 
strungarul Nicolae Iutcș. In mintea 
lor și ale atîtor muncitori apar imagini- 
dureroase ale timpului în care uzinele 
aparțineau lui Malaxa : șomaj, bătăi, car
ceră, amenzi.

Dar acestea sînt amintiri... Ei trăiesc

acum realitatea luminoasă a unei noi vie
ți pentru care au luptat și căreia' îi în
chină toată forța lor de muncă.

Directorul general al uzinelor, tov. C. 
Putinică, a vorbit despre importanța is
torică a zilei de 23 August și despre pre
facerile adînci care s-au petrecut în via
ța uzinelor și a muncitorilor.

Expunerea a fost încheiată cu un scurt 
raport : a fost îndeplinit angajamentul 
luat de -muncitori de'a da patriei pînă la 
23 August acpntulări socialiste în valoare 
de 2.400.000 .lei. în ziua schimbului de 
onoare planul producției globale a fost 
depășit cu 104 la sută.

La uzinele „Mâtyas Răkosi“
Printre sutele de constructori de mo

toare da la uzinele „Matyas Rakosi“ din 
Capitală, care au participat vineri după 
amiază la adunarea festivă închinată zi
lei de 23 August, se aflau și numeroși 
munc'tori vîrstnici printre care turnăto
rul Constantin Vagner, maiștrii Constan
tin Iliescu de la sectorul forje Iordache 
Grama de la sculărie și mulți alții, oa

meni care au lucrat în această întreprin
dere zeci de ani. în această adunare, cînd 
directorul uzinelor anunță realizările ob
ținute în cadrul schimbului de onoare, 
pe fețele lor se citește bucuria pentru 
viața nouă pe care și-o făuresc, pentru 
succesele muncii lor, ca și hotărîrea fer
mă de a contribui și 'de , acum înainte 
prin muncă la întărirea patriei noastre.

La fabrica „Țesătura“-Iași
La adunarea festivă care a avut loc la 

fabrica „Țesătura“ Iași au participat sute 
de muncitori, tehnicieni, ingineri și func
ționari.

în, cinstea- marii noastre sărbători na
ționale, colectivul fabricii „Țesătura“ a 
realizat acumulări socialiste cu 250.000 lei 
mai mult față de angajamentul luat, văr- 
sînd statului suma de aproape 1.500.000 lei.

Adunări festive au mai avut loc la 
trustul 14 construcții Iași, la sfatul popu
lar orășenesc Iași, la întreprinderea 
E.T.A.C.S., la fabrica „Victoria“ etc.

*
Asemenea adunări au mai avut loc în 

numeroase alte întreprinderi din Capi
tală și provincie.
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„Dunăre, 
mamă vitează 

de cînd lumea 
stai de pază, 

tu ne scalzi, 
tu ne-ntărești, 

tu ne-ncinzi 
și tu ne crești.

Noi cu Dunărea 
tot una 

batem vremea 
și furtuna.“ 

(dintr-un cintec vechi).

Sînt multe clntecele-n care 
popoarele slăvesc izvorul... 
Eu, drumul Dunării spre Mare 
slăvindu-i, îmi slăvesc poporul.

Și-l voi slăvi, întotdeauna 
și adevăru-1 voi slăvi, — 
să-l cînte Dunărea, bătrîna, 
cum ctntă-atîtea mărturii.

A fost, pe țărmul dunărean — 
pe Dunăre, — un partizan.

„A fost“, bătrînii spun balada 
și cît baladele vor fi 
și-un soare va topi zăpada, 
cu Dunărea va viețui.

A fost pe țărmul dunărean — 
pe Dunăre, — un partizan.

★
„Fulgerul de țărm se fringe

Cerul pare ci-i de sînge”.,.

Dunăre...
deasupra nori, 

negri, 
amenințători. 
Apa ei 

năpraznic bate 
țărmurile 

de departe... 
Hitler

vine cu vapoare, 
păsări zboară 

pe sub soare, 
zboară 

păsări răpitoare. 
Vremuri grele 

umblă-n țară 
ceru-i numa foc 

și pară.

Iar în a Doftanei beznă 
comuniștilor la gleznă 
lanțuri grele prind 

jandarmii, 
și mi-1 bat 

cu patul armii!

Cu moartea-s amenințați 
dar nu stau îngenunchiați. 
Lupta lor, 

la luptă, 
cheamă !

Lanțurile le-or sfărima; 
nu-i în lumea asta armă 
împotrivă să le stea 1

Moartea dă tîrcoale-n țară, 
umblă după pradă iară.

Fug copiii în băjănii; 
mume-n drumuri fac mătănii; 
păsările pleacă-n zbor 
pilcuri dese, 

neguroase...
Dar pe prispa unei case, 
Niculaie, 

azi fecior, 
stă și-ascute un topor... 
Face-o lotcă,

— și e gata, 
apoi miine-o face alta. 
Vin, pescari la Niculai; 
„Niculai,

nu-i chip de trai I 
Prindem peștele cu greu, 
Crapul, 

somnul, 
ei ni-1 leu.

Noi, 
pescarii, 
prindem pește, 

vodă-1 ia, 
nu ni-1 plătește...

Cu cherhanagii-s frați 
nemții 

și ne duc legați 
de la Tulcea la'Galați. 
De te-mpotrivești cu ei, 
plata peștelui de-o cei, 
glonțul puștii-n ceafă-1 iei! 
Pe-a lui Zinovei femeie 
o-mpușcară noaptea-n toi. 
Cine-n cale să le steie, 
Hitlerilor ?“

— „Cine ? 
Noi!

Oare le-om ierta omorul ?“ 
Strlnge-n mina lui toporul — 
Niculai

— și iar cioplește; 
Lotcă nouă meșterește.

Dragostea venise

Ce flăcău frumos !
Fete l-ar dori.
...Nalt și mlădios 
Ce l-ar îndrăgi! 
Dragostea veni, 
Niculai-tăcea, '
jarul dragostii 
mi-1 înflăcăra.
Zorile ivite
le vedea-nainte.
Zile prea frumoase 
lui ii trec prin minte. 
Chipul fetei dragi:

—,------------------------------------- -—j,—

„Scînteia tineretului“
Pag. 2-a 20 august 1955

II DUNĂRII
— Fragment —

Cu adtncă dragoste, autorul închină acest poem celor căzuți. pe j 
Dunăre, la mila 35, in luptele de 

fascist.
eliberare a patriei de sub jugul j

Ce e nou pe ecrane

floare dintre flori, 
buzele-i doi fragi, 
ochii, ceru-n zori.

...Și la masă, 
pe-o hîrtie 
Niculai de zor, 
două vorbe dragi 

i-ar scrie 
dragii lui... 

dar cum să fie ?

„Pasăre sub nori... 
Tu, Firuță, dragă fată, 
inima mi-e grea, 
vreau să hotărim odată, 
tare mult aș vrea, 
cu tine-aș pleca. 
Vino, în vecini, 

la nuntă, 
vino, să vorbim.
Pln-atuncea te sărută 
Niculaie...“

Vin!...

...Căsuța joasă, 
cu chenare;

din stuf, 
acoperișul gros.

Pe valea Dunării, 
viitoare, 

în poartă, 
un cireș pletos;

pe crengi, 
în floare, 
stau la sfaturi 

albinele...
Printre araci, 

în grădiniță-n lunge straturi, 
ard flăcăruile de maci. 
Meseni,

pe poartă, 
cîte unul 

spre casa scundă se strecoară. 
Fierarul Naciu...

Vine nunul...
Toți vin cu daruri subțioară. 
Și vin pescari.

La nuntă-n coșuri 
aduc al Dunării argint 
Cu crapii mari aduc prinosuri. 
Dar Niculai

cu ce-a venit ?
De braț 

o strînge pe Firuța 
șl ea,

sub braț, — 
un dar pitit.

„Măi,
ce frumoasă-i copiluța 1 

Ce bine mi s-au potrivit 1“ 
Bătrînul Zinovei,

pescarul, 
venise fără baba lui 
și-l prinse-aici 

la nuntă-amarul: 
„Nu-i lingă mine, 

baba.
Nu-i!”...
Jandarmii i-au ucis bătrina. 
luîndu-i-o cu anasîna.
Și masa nunții, 
masa-i gata.
Stă in bărdace roșu vin. 
Și nunta noastră adunat-a 
hamali din port, 

pescari, 
vecini.

...Nu-i huzur la nuntă, 
voia bună

zboară.
O chitară 

cîntă, 
plînge 

o vioară, 
vinul

e-n ulcioară, 
peștele-n proțap, 
pește numai crap.

Cîntecele 
cheamă 

inime de seamă 
sîrbele — 

mindrele, 
jocul — ,

cazaciocul, 
bată-vă norocul!

Dar e vremea darului, 
darului mesenilor, 
darurile făurite, 
pentru nuntă pregătite, 
mirelui,

miresii,
care stau în capul mesii... 
Despre daruri de-ai socoate 
care-s mai frumoase ?

Toate 1

Niculai,
la fierărie

— Cu fierarul 
la un loc — 

au lucrat, 
un dar, 
să fie 

mirilor în căsnicie : 
clește de scos jar din foc 
și pe cleștele în dar 
au săpat cît îi un ban 
secerea peste ciocan.
. i • • . <

Pe voinicul Niculai, 
și pe Fira lui, 

frumoasă

nemții-i caută mereu. 
Amîndoi

s-au dus de-acasă. 
Dar nu-s doi,

și nu-s nici trei, 
Unul Jora

e cu ei, 
ucrainean

de neam și fel, 
dinspre malul Nistrului, 
Nistrului

și Niprului; 
un cazac zaporojan, 
Dunării-bun partizan.

Și nu-s trei, 
nici patru nu-s, 

cîtă-i Dunărea 
z în sus, 

și cît largul Dunării, 
cît pămîntul patriii.

De pe maluri, 
trec pe plaiuri, 
trec pe grinduri, 
și pe gîrle, 
pe lîngă ciobani cu tîrle, 
unde văd vapoare-n drum 
fac din ele foc și scrum. 
Șlepurile încărcate 
le botează cu grenate, 
le aprind

și le afundă 
în adînca apei undă ; 
și pe apă

și pămînt, 
fac vrăjmașilor mormînt!

Noaptea grea,
moartea adîncă...

Lîngă dunăreană stîncă 
trec pe-a apei

valuri mari
trei voinici

— și-s numai trei 
trag vrăjmașii foc în ei, 
Dar voinicii:
„Alelei...
vouă mișei,
inima din noi tustrii 
e cît apa Dunării !
Noi murim, 

glonțul ne frige, 
dar nu ne puteți înfrînge ! 
De murim, 
alții-or veni, 
și pe voi v-or nimici, 
Dunărea

v-o îneca, 
din voi

raci s-or ospăta !
Noi cu Dunărea vom fi,
Cît va fi,

și-o viețui,
cît pămîntul patriii!”

Ca să moară nu se poate, 
N-a avut
și n-are moarte, 
nu e glonț

și nu-i furtună 
Dunărea să ne-o răpună 1” 
O rafală-n mal se fringe 
Dunărea

răsfrînge sînge,
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leagănă-ntre stropi prelinși
Trei voinici

de somn cuprinși... 
De al morții somn cuprinși. 
Mame și copii

se strîng 
păsările vin

de-i plîng.
Oare plîng,

ori ciripesc?
Păsările-i

prohodesc,
Nuferii

au înflorit 
și-n alb giulgiu

i-a -nvelit.
Cum se-ntunecă deodată 
pe vrăjmaș zările roată! 
...Cîtu-i Dunărea de lungă 
și zarea din dungă-n dungă, 
s-au pornit către vrăjmași, 
cîtu-i Dunărea, 

ostași!
...Vin armiile viteze,
Dunărea

s-o libereze
Dunărea

de-aici, 
din mare, 

de la mare,
la izvoare, 

de pe Dunăre
popoare...

EPILOG
Ea leagă țară lingă țară 

de țara Marii Uniuni.

Sînt multe cîntece!e-n care 
popoarele slăvesc izvorul-.. 
Eu, drumul Dunării spre mare 
slăvindu-i, îmi slăvesc poporul.

Cu ruși, sîrbi, unguri și bulgari, 
cu cehi, pe Dunăre-mpreună 
sîntem un codru de stejari, 
și nu-s furtuni să ne răpună !

Și nu-s rugini să ne cuprindă ! 
Să ne înfrunte nu-s puteri.
De lungi milenii se perindă 
pe-aicea frămîntate vreri...

Tn vremuri grele partizan 
bătrîna Dunăre ne-a fost.
Va trece vremea, an cu an, 
și toate trece-vor cu rost;

dar slava luptelor nu trece 
ca vîntul prin păduri bătrîne!
Și vaiui Dunărea-și petrece 
și totuși. Dunăre rămîne...

Ea, Dunărea, păstrează semne, 
din vechi milenii, amintiri: 
galerele cu robi, trireme 
și ale lui Alah oștiri,

Fasciști cu-a morții grea armată, 
veniți într-un drăcesc frămînt; 
ne-au vrut... De mai încearc-odată, 
le sapă Dunărea mormînt!...

De aceea dacă vii vreodată 
pe Dunăre — in iarnă, vară, 
de-i va fi apa înghețată, 
ori apa Dunării prea clară; —

de-aceia ce-o eliberară, 
să ne-amintim prieteni buni!
Ea leagă

țară 
lîngă țară, 

de țara
Marii Uniuni!

—1 ★

Tinerii noștri sînt întot
deauna bucuroși să vadă 
un film în orele libere. Co
medii interesante, drame 
puternice ori filme muzi
cale atrag deopotrivă nu
meroși tineri spectatori.

De aceea, este o inițiati
vă bună, care răspunde 
dorințelor tinerilor noștri 
spectatori, editarea de că
tre „Întreprinderea cine
matografică regională de 
stat București” a caietelor- 
program, în care sînt Pre
zentate noile filme care 
rulează sau vor putea fi 
văzute pe ecranele Capi
talei.

In acest chip află din 
primul număr spectatorii 
despre creația studiourilor 
Defa-Berlin și Pandora 
Film-Stokholm : ,,Lumina
farului“, despre comedia 
maghiară „Liliomfi", pre-

cum și despre alte pro
ducții cinematografice.

In cinstea zilei de 23 Au
gust, a fost editat un nou 
caiet-program care cuprin
de în afară de prezentarea 
filmelor sovietice „Tău
nul’’ și „Puterea dragostei“ 
ce vor rula peste puțin 
timp și unele informări 
legate de noile producții 
ale cinematografiei noaf 
stre : „Ciocîrlia” și „Bucu
rești, oraș înflorit”.

Desigur că problemele 
care pot fi prezentate în 
acest program, precum și 
formele publicistice nu au 
fost epuizate. Amatorii de 
cinematograf ar fi bucu
roși să găsească în pagi
nile programului și scur
te materiale ale cineaștilor 
noștri și străini — regi
zori, actori, operatori — 
în legătură cu propriile 
lor "creații, ori cu privire

la filmele care se prezin
tă pe ecrane. Bine primite 
vor fi și informații in le
gătură cu perspectivele 
dezvoltării cinematografiei: 
filmul în relief, filmul pe 
ecran lat.

Spre regretul cititorilor 
însă rubrica noutăților ci
nematografice care a fost 
atît de cald primită la 
apariția primului număr, 
lipsește din caietul-pro- 
gram închinat zilei de 23 
August.

De bună seamă că ele 
vor căpăta o mai mare 
popularitate dacă redacta
rea textelor se va face 
cu mai multă exigen
ță, subliniindu-se in pri
mul rînd ideile principale, 
nu doar relatîndu-se — și 
aceasta uneori confuz — 
subiectele diferitelor filme.

ANA MIHAILESCU

Un record de neinvidiat
A. P., autorul notei „Mai 

multă exigență în stil !“ 
apărută în numărul 1 al 
revistei „lașul literar“ face 
judicioasa observație că: 
„Dintr-o depreciere a as
pectului formal al operei 
de critică literară și din 
lipsa de preocupare din 
partea unor critici pentru 
înnoirea permanentă a pro
priilor mijloace de expre
sie, se ajunge la o oareca
re șablonizare a stilului — 
șablonul fiind inamicul nu
mărul unu al oricărui fel 
de creație literară".

Nimic mai just! Șablo
nul și uniformizarea sînt 
dușmani neîmpăcați a tot 
ceea ce este artă și crea
ție. Dar —...căci este și 
un asemenea „dar“... •— 
între „deprecierea aspectu
lui formal" și supraprecie- 
rea aceluiași aspect este 
un drum lung pe care, din 
păcate, tovarășii ce sem
nează cu variate inițiale 
notele din „lașul literar’’ 
l-au parcurs mult mai ra
pid decît s-ar cuveni. In-

tr-adevăr asistăm în sus- 
amintitul număr al revis
tei ieșene la o adevărată 
inflație, am spune, în ma
terie de preocupare pen
tru „aspectul formal".

A. P„ despre care am 
mai pomenit, impută ne
glijențele stilistice ale unei 
cronici semnată în „Ga
zeta literară" de Radu Po
pescu, 1. A. combate aprig 
■„Pompierismul în critica 
literară" denunțînd mai 
ales expresiile nefericite 
cu care comentează So
rin Arghir, tot în „Gazeta 
literară“, piesa Anei No
vac — „Familia Kovacs“, R. 
se preocupă cu îngrijoare 
de „Vorbirea pe scenă", 
iar N. N. demonstrează în 
nu mai puțin de o pagină 
că Al. Andrițoiu s-a lăsat 
grav ispitit de „mărul de 
lingă drum“ repetînd fără 
rost, după părerea autoru
lui, al patrulea vers al fie
cărei strofe din poezia 
„Ca Ciocîrlia, însetați de 
soare".

Iată dar, fiindcă veni

din nou vorba de „dar", 
că tovarășii despre care 
vorbim nu numai că su- 
praapreciază aspectul for
mal, ci își și uniformizea
ză rubrica de note aștep
tată cu atît interes de ci
titor tocmai pentru carac
terul variat pe care, prin 
definiție, ar trebui să-l 
aibă. Totuși, patru note în 
exclusivitate despre for
mă, e un record 1 Oricîtă 
bunăvoință am avea, nu 
putem să credem că nu 
s-ar fi găsit, la o cerceta
re mai atentă, probleme 
diferite și mai ales de mai 
mare acuitate, în primul 
rînd probleme de conți
nut, de orientare, sezisăH 
serioase despre valoarea 
realizării artistice a unor 
opere care să facă obiectul 
acestor note. Nu de alta, 
dar „pompierismul" nu 
șade deloc mai bine unei 
rubrici decît unei cronici.

MIRCEA ANDREI

Arta unei sculptorițe din Uruguay
Intensificarea schimbu

rilor culturale între țări 
rezervă în fiecare zi nou
tăți pentru oamenii de 
artă de la noi, pentru pu
blic. în general. In special 
în domeniul artelor plas
tice, activitatea Institutu
lui romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a 
fost prodigioasă în ultima 
vreme. Pe bună dreptate 
se „plîngeau“ de greutatea 
cu care pot face față nenu
măratelor manifestări in
teresante care au loc acum 
în București — doi cunos- 
cuți artiști plastici care 
s-au întîlnit într-una din 
aceste dimineți în sala Ga
leriilor fondului plastic 
unde sînt expuse lucrările 
Măriei Carmen Portela 
Sosa din Uruguay. Și in
tr-adevăr, ar fi fost păcat 
să pierzi o asemenea oca
zie cum este aceea de a 
admira operele unei artis
te dintr-o țară depărtată și 
puțin cunoscută de noi-

Născută în Argentina, 
Maria Carmen și-a început 
abia tîrziu cariera artiști 
că, avînd la bază doar 3 
luni de studii la o școală

superioară de arte frumoa
se. învățînd mai mult sin
gură, ea își desăvîrșește 
talentul, ajungînd într-un 
timp relativ scurt să se 
facă cunoscută în multe 
expoziții, muzee sau 
parcuri unde-i sînt așezate 
sculpturile, atît în Argen
tina cît și în Uruguay.

Arta Măriei Carmen 
Portela Sosa se distinge 
printr-o remarcabilă sen
sibilitate, printr-o finețe a 
liniilor care imprimă gra
vurilor sa,u desenelor ei 
sentimentele artistei în 
fata naturii de care e în
drăgostită. Astfel, în gra
vura „Ramură de cais“ sau 
..Flori" trăiesc frăgezimea, 
vitalitatea și prospețimea 
acestor gingașe roade ale 
naturii.

tn portrete, marea sim
plitate a liniilor nu sără
cește expresia figurilor, nu 
dăunează caracterizării mo
delelor. Folosind cu mare 
zgîrcenie fiecare contur, 
artista crează o seamă de 
tipuri interesante dintre 
care reținem „Adolescent 
gîndindu-se” și „Țărancă”.

★ .... .

Multe dintre portrete do
vedesc înclinațiile artistei 
spre anumite laturi ale su
fletului omenesc : modes
tia, tendința spre meditație, 
timiditatea, pe care în pri
mul rînd le observi la por
trete. Asta nu înseamnă 
însă că „Țăranca", de pil
dă, este lipsită de vigoare 
sau că „Orb cu strachina" 
nu transmite întreaga gamă 
de sentimente pe care-o 
generează dramatica exis
tență a acestei făpturi.

Și în reproducerile după 
sculpturi sînt prezente 
marile modele ale artei 
clasice realiste pe care le 
urmează artista. Nudul in
titulat „Tranzit“ sau ca
pul „Tînăr atlet’’, prin fi
nețea și armonia conturu
rilor se inspiră din arta 
Greciei antice în care 
omul e redat în toată fru
musețea și noblețea sa.

Impresiile plăcute cu 
care pleci de lîngă lucră
rile Măriei Carmen Por
tela Sosa, te fac să dorești 
alte și alte manifestări ale 
artei popoarelor.

PETRE VEDEA

Un antrenant roman de
Romanul de aventuri creat pe baza 

metodei realismului socialist, menit să 
dezvolte curajul, voința și imaginația ■ 
tineretului căruia i se adresează în 
primul rînd, capătă astăzi o mare im
portanță devenind un ajutor prețios în 
procesul cunoașterii vieții, u.n educator 
și un bun prieten al tinerei generații.

O pildă de înțelegere a rolului pe 
care îl are literatura de aventuri pen
tru tineret este și romanul sovietic 
„Pe malurile Sevanului“ al scriitorului 
armean Vahtang Ananian, apărut în 
Editura Tineretului-

Autorul ilustrează prin lucrarea sa 
ideea că în societatea lipsită de exploa
tare, tineretul, educat în spiritul con
cepțiilor cele mal înaintate, ia parte 
activ la construirea lumii socialiste, că 
în noua generație se desăvîrșește tot 
mai mult tipul omului avansat, cu tră
sături morșle și psihologice deosebite.

Dragostea pentru patria lor liberă, 
pentru satul care-și croiește un drum 
spre lumină, îi face pe cei patru prie
teni, tinerii armeni Kamo, Armen, Gri
kor și Asmik să pornească în căutarea 
explicației misterului care mai învăluie 
în ceața misticismului mintea multor 
oameni din sat. Ei vor să afle tainele 
lacului Hilli, ca și tainele ce dorm as
cunse de veacuri în grotele Stîncilor 
Negre și care, odată descoperite, vor 
înlătura obscurantismul din satul co
pleșit de legende. Prietenii urmăresc 
în același timp să contribuie la tran
sformarea naturii și la descoperirea bo
gățiilor menite să ajute la dezvoltarea 
și înflorirea Sevanului. Scriitorul a ob
servat cu pricepere atracția pe care o 
resimt copiii spre o muncă activă și 
cuprinzătoafeă în care imaginația și 
spiritul deRînițiativă să găsească cîmp 
larg de aplicare.

Cu atît mai iubiți devin eroii roma
nului cu cît faptele pornite din iniția
tiva lor aruncă o lumină plină de sem

•) VAHTANG ANANIAN : Pe malu
rile Sevanului — roman — Editura Ti
neretului.

nificație asupra caracterelor ce se dez
voltă în lupta pentru descoperirea ade
vărului.

Vreme de veacuri, lanțul munților 
Micului Caucaz, care străbate Arme
nia, a fost numit de către popor „Bles
temul cerului“. Desele erupții vulca
nice care acopereau satele și opreau 
cursul durilor, năpăstuind cu seceta 
așezările de la poale, au săpat în ini
mile oamenilor uriașa spaimă în fața 
forțelor naturii, spaimă ce a stăpînit 
generație după g*nerșție- Eliberarea 
omului din robia capitalistă și din ne
știință a schimbat însă întreaga sa ati
tudine față de natură. Astfel, figura 
omului nou, cercetător al naturii, oglin
dește însuși conținutul epocii socialiste. 
Din acest punct de vedere inițiativa 
celor patru pionieri din satul Licik e 
firească și tipică, ea redînd trăsături 
distincte ale psihologiei tineretului so
vietic.

Kamo, Armen, Grikor și prietena lor 
Asmik sînt hotă.rîți să pornească cu 
barca pe lacul Hilli pentru a desco
peri taina lacului, în fundul căruia — 
spun bătrînii — trăiește un monstru : 
vișapul. Inițiativa copiilor este urmă
rită cu îndoială dar și cu asiduă curio
zitate de către bunicul Asadur — vînă- 
torul cu largă experiență de viață și 
neîntrecut povestitor. Bunicul mai 
crede în duhuri și în puteri nevăzute, 
e temător față de acestea și greu de 
convins.

— Kamo, nepoate, întoarce-te. Unde 
te duci ? — îi strigă din urmă bunicul 
Asadur- Ai să dai de vișap ! De cînd 
sînt pe lume n-am trecut niciodată ho
tarul acesta !

împreună cu tinerii naturaliști, bă- 
trînul va trece totuși hotarul multor 
taine, va înțelege că legenda despre 
„vișap“ era cu totul fantezistă, își va 
schimba nu numai concepțiile, dar în
săși conștiința sa va fi pusă la grea în
cercare în momentul cînd se va vedea 
posesorul comorii viteazului Artak. En
tuziasmul năvalnic al pionierilor îl 
dezmorțește, îl molipsește, îl întinerește
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fi martorulva
ale celor patru

parcă. Bunicul Asadur 
nenumăratelor aventuri 
pionieri pe Stîncile Negre. Astfel va 
fi dezlegată taina grotei misterioase ca 
și a. ulciorului de aramă, vor fi des
coperite scheletul și comorile conducă
torului de oști pierit de cîteva sute 
de ani — Artak, ca și inscripțiile din 
grota rotundă. Rînd pe rînd, tainele bă- 
trînului munte sînt dezlegate și marile 
bogății care dorm în adîncuri, ferecate 
de veacuri, sînt scoase la iveală și fă
cute cunoscute oamenilor. Satul năpă
dit de secetă va căpăta apă din minu
nata cascadă amenajată din inițiativa 
copiilor pe Stîncile Negre, sutele de ki
lograme de miere din Ceankar vor fi 
aduse după multe peripeții în sat. Col
hozul va primi în grijă una din cele 
mai importante crescătorii de păsări 
sălbatice, iar muzeul de arheologie al 
Academiei de Științe din Armenia va 
lua în primire prețioasele comori de la 
Porțile Iadului.

Cartea adîncește problemele, frămîn- 
tările sufletești proprii fiecărui carac
ter și care cresc în intensitate paralel 
cu dezvoltarea întregii acțiuni. Seto, 
pionierul cu fire închisă, acel care pro
voacă neajunsuri crescătoriei colhozu
lui, se îndreaptă devenind un element 
prețios al colectivului; sentimentele 
abia schițate care se nasc între Grikor 
și Asmik dau cărții o ndtă de gingășie 
și voioșie firească. Cu un puternic rea
lism ne este descrisă frămîntarea buni
cului Asadur care descoperă comoara 
căpitanului de oști Artak. Visul său 
din tinerețea trăită din greu — găsirea 
comorii — îl face să-și piardă cumpă
tul, să-și schimbe firea, să devină ar
țăgos, fricos și laș. Va preda pînă la 
urmă comoara ? Cu tot dramatismul 
acestui capitol, umorul sănătos izvo
răște din plin, marcînd situația comică 
a bunicului, care pînă la urmă își dă 
seama că de fapt n-are ce face cu ase
menea comoară în timpurile binecuvîn- 
tate pe care el ajunsese să le trăiască 
și o predă statului.

îmbinarea fantasticului cu elemen
tele reale, înfăptuită în mod original, 
dă o trăsătură distinctă romanului fă- 
cîndu-1 cu atît mai plăcut și interesant. 
Legendele povestite de bunicul Asadur 
sînt de fapt punctele de plecare ale 
descoperirilor tinerilor naturaliști. în 
afară de legenda florii „Sînge de șap
te frați“ sau „Taina ulciorului de ara
mă“, care alcătuiesc capitole de sine 
stătătoare, sînt și altele, răspindite în 
întreg volumul, ele însoțindu-1 pretu
tindeni pe bunicul Asadur. Adevărate 
opere de artă create de popor, legen
dele își păstrează prospețimea șf au
tenticitatea, chiar și după găsirea ex
plicațiilor reale, științifice ale fenome
nelor naturale din munții Stîncile Ne
gre. De altfel, legendele au un rol bine 
determinat în compoziția romanului, 
ele contribuind în mare măsură la re
darea specificului național armean, la 
dezvăluirea comorilor creației popu
lare.

Ideea că omul crescut în noua socie
tate aduce cu sine transformări în în
săși natura înconjurătoare creîndu-șl 
o viață fericită — este izvorul care 
alimentează întregul roman cu un opti
mism robust și îndrăzneț, cu acel ro
mantism revoluționar propriu construc
torilor socialismului și comunismului.

Epilogul — care fixează o întîlnire 
peste cîțiva ani cu eroii cărții, ajunși 
studenți ai Institutului de mine și de 
științe naturale — bătrînețea plină de 
voioșie șl încredere a bunicului Asa
dur, ca și imaginea înfloritoare a sa
tului Licik, scăldat de albia rîului bi
nefăcător, certifică de fapt valoarea 
educativă a romanului la baza căruia a 
stat însăși viața tineretului sovietic pe 
care autorul a redat-o într-o imagine 
antrenantă, expresivă.

Romanul „Pe malurile Sevanului" 
constituie o lectură plăcută și folosi
toare totodată pentru tineretul nostru.

RODICA TOTH
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Să sporim contribuția tineretului 
în campania agricolă

Anul acesta, de pe ogoarele regiunii 
Constanța s-a cules o recoltă bogată de 
păicase. Hărnicia țăranilor muncitori, a 
muncitorilor din gospodăriile de stat și 
S.M.T-, a inginerilor și tehnicienilor agro
nomi care, urmînd îndemnurile partidului, 
s-au străduit să aplice în condiții cît mai 
bune agrotehnica înaintată, și-a găsit 
răsplata cuvenită. Recolte de 4.500 kg. 
grîu și peste 4900 kg. orz la hectar, obți
nute de gospodăria de stat Pietroiu, de 
2.000 kg. grîu la hectar obținute de multe 
gospodării colective, printre care și cea 
din Moreni și de -mulți țărani muncitori 
cu gospodării individuale ca Nicolae Ciu- 
ciula din Țăndărei, dovedesc posibilitățile 
mari în sporirea recoltelor celor ce aplică 
metode înaintate de lucru a pământului.

Alături de vîrstnici, la obținerea acestor 
recolte a contribuit și tineretul.

Comitetul regional U.T.M. Constanța a 
ținuț seama de faptul că în această cam
panie era necesară contribuția din plin a 
tineretului, stimularea lui î-n acest scop, 
încă înainte de începerea campaniei de 
strìngere a recoltei, activitatea pe care 
trebuia s'-o desfășoare tineretul a fost con
cretizată într-un plan de măsuri al comi
tetului regional U.T.M. cu sarcini precise 
pentru fiecare organizație raională U.T.M. 
Principalele obiective ale acestui plan au 
fost aduse la cunoștința tineretului din re
giune prin chemarea comitetului regio
nal U.T.M. către organizațiile de bază 
U.T.M și de pionieri, publicată în presa 
locală. Fiind prelucrată în majoritatea or
ganizațiilor de bază U.T.M. și de pionièri 
din regiune, această chemare a avut un 
rol mobilizator arătând tineretului încotro 
trebuie să-și îndrepte forțele. Fără îndo
ială însă că dacă sarcinile din planul co
mitetului regional ar fi fost aduse mai 
din vreme la cunoștința raioanelor, rezul
tatele în mobilizarea tineretului ar putea 
fi și mai bune.

In sprijinul recoîfării

Strângerea la timp și fără pierderi a re
coltei a devenit în regiunea Constanța, da
torită muncii organelor și organizațiilor 
U.T.M., sub conducerea organelor de par
tid, o cauză a celor mai largi mase de 
tineri de toate categoriile. însuflețiți de 
un înalt patriotism, numeroși tineri țărani 
muncitori, muncitori din S.M.T. și gospo
dării de stat au muncit cu abnegație pen
tru ca nici un bob din recoltă să nu se 
piardă. Așa, de pildă, 12 organizații 
de bază U.T.M., printre care cele din co
muna și gospodăria colectivă Ioan Cor- 
vin, din comunele Caramatu, Mircești, Ne- 
greni, Valea Rea, sub îndrumarea comi
tetului raional U.T.M.-Adam Clisi, au 
salvat de la inundație recolta de grîu de 
pe 40 hectare, iar tinerii muncitori din 
gospodăria de stat Pietroiu au strâns în 
condiții deosebit de grele recolta de pe 
tarlalele din baltă

Comitetul regional U.T.M. nu s-a mul
țumit cu acțiuni sporadice, „de moment“ 
ale tineretului, ci a organizat în bune 
condiții aportul tineretului în campanie. 
Cei aproximativ 4.000 tineri care, la che
marea comitetului regional U.T.M. s-au 
oferit voluntar să ajute gospodăriile de 
stat pe timp de 15 pînă la 30 zile, au. fost 
organizați 'în 12 tabere, după exemplul 
șantierelor naționale ale tineretului. Or
ganizarea muncii, împărțirea justă a sar
cinilor pe fiecare om au făcut ca tinerii 
din aceste ’ tabere să obțină realizări de 
seamă.

în activitatea de sprijinire a strângerii 
recoltei au fost atrași și numeroși pio
nieri. Multe unități și detașamente de 
pionieri, ca cele din Plopeni, Cobadin, 
Top rai sar au dat dovadă de dragoste față 
de acțiunea de strângere a spicelor. în 
toate raioanele, pionierii și utemiștii au 
dus la. arii ale pionierilor mari cantități 
de spice care urmează a fi treierate. To
tuși, angajamentul comitetului regional 
U.T-M. în această privință este departe 
de a fi îndeplinit. Există la unii activiști, 
ca tovarășul Frățilă, instructor al comite
tului regional U.T.M., tendința de a pune 
această lipsă numai pe seama cadrelor 
didactice, care, chipurile, ar manifesta 
dezinteres față de strângerea spicelor. To
varășii care au această tendință uită că 
angajamentele trebuie. îndeplinite nu nu
mai de pionierii din regiune, ci de ute- 
miști împreună cu pionierii, iar munca de 
mobilizare a utemiștilor în această 
direcție a fost slabă. El uită de aseme
nea că instructorii de pionieri și tnulți 
dintre profesori și învățători sânt ute-

CTITORII NE SCRIU
O nouă sală de spectacole
Cu cîtva timp în urmă, locuitorii secto

rului 4 al orașului Săcele, regiunea Stalin, 
au sărbătorit darea în folosință a sălii de 
spectacole a fabricii „Electroprecizia“. 
Construită lîngă fabrică, prin muncă vo
luntară, sala are o capacitate de 500 de 
locuri, cu scenă încăpătoare, cabine pen
tru artiști și un hol frumos aranjat.

Pînă nu de mult orășelului Săcele i se 
spunea „Cele șapte sate'“. Un oraș cu o 
lungime de 9 km., dar care n-avea decît 
o singură sală de spectacole în Satu Lung. 
Muncitorii de la „Electroprecizia“ trebuiau 
să parcurgă 3 km. pe jos pentru ca să vi
zioneze un film sau un spectacol. Acum, 
ei îi așteaptă cu dragoste pe artiștii tea
trelor de stat din Sibiu și Orașul Stalin. 
în lipsa acestora, echipe de artiști ama
tori, printre care și echipa de teatru a fa
bricii prezintă diverse programe artistice.

Corespondent 
VICTOR SECAREANU

Artiști amatori la Eforie
După o pregătire temeinică sub condu

cerea dirijorului Al. Moiseseu și a instruc
torului teatral St. Dinescu, membrii echi
pei artistice a Energo-combinatului nr. 1 
din Constanța s-au deplasat la Eforie unde 
au prezentat în fața oamenilor muncii ve- 
niți la odihnă și â localnicilor un bogat 
program artistic. Cei peste 1500 de specta
tori au răsplătit cu aplauze interpretarea 
artiștilor amatori.

Scenetele „Tovarășul Năică“ și „Un ta
lent“, în a căror interpretare tovarășij 
Andrei Frunză, utemist, și Aldea Frățilă 
au pus mult suflet, au plăcut cel mai 
mult.

Prezentarea programului făcută de ute- 
mista Hairediu Belchiz, muncitoare la 
Uzina „Filimon Sîrbu“ din Constanța, a 
fost reușită. După terminarea programu
lui, spectatorii au mulțumit membrilor 
echipei de artiști amatori pentru specta- 
colul prezentat ; iar aceștia s-âu angajat 
să pregătească noi programe pe care să 
ie prezinte la Eforie.

Corespondent
C. CONSTANTINESCU

ooo
Pe marginea activității

Comitetului regional U. 7. M. 
Constanța

ooo
miști, iar de îndrumarea lor răspund și 
organele U.T.M. din regiune.

în momentul de față, comitetul regio
nal U.T.M. trebuie să ia măsuri pentru 
lichidarea acestei rămâneri în urmă. De 
asemenea, ținîndu-se seama de întârzie
rea treierișului în regiune, se impun mă
suri operative de intensificare a partici
pării tineretului în munca la arii, la că
ratul grînelor etc.

O sarcină principală

în regiunea Constanța se află întinderi 
de pămînt mai mari decît în alte regiuni 
față de numărul brațelor de muncă. De 
aceea, în această regiune, mecanizarea 
agriculturii a atins una dintre cele mai 
mari proporții.

Majoritatea mecanizatorilor din regiu
nea Constanța s.înt tineri- în fiecare 
S.M.T. și gospodărie de stat, organizațiile 
de bază U.T.M. cuprind zeci de mecaniza 
tori. Comitetul regional U-T.M. s-a stră
duit ca, prin aceste organizații de bază, 
să ducă în rândurile tractoriștilor o muncă 
politică cît mai închegată și mai eficace, 
în scopul îndeplinirii și depășirii sarcinilor 
ce le stau în față- în urma inițiativei Erou
lui Muncii Socialiste V. Voichiță de a se 
executa, cu fiecare tractor, 1.000 haptri 
pe an, comitetul regional U.T.M., îm
preună cu comitetul regional al sindicatu
lui muncitorilor agricoli si cu direcția 
agricolă regională, a contribuit la orga
nizarea unei consfătuiri privind această 
problemă cu mecanizatorii fruntași din re
giune. Din consfătuire a reieșit că cei mai 
mulți dintre tractoriști muncesc cu tra
gere de inimă, aplică metode înaintate, 
își îndeplinesc și-și depășesc chiar planu
rile făcînd lucru de calitate, dar că mai 
sînt încă destui cărora le lipsește califi
carea, aU un nivel scăzut de cunoștințe, 
sînt indisciplinați etc.

Comitetul regional U.T.M. Constanța 
trebuia să îndrume toate organele și orga
nizațiile U.T.M- din regiune să urmă
rească pe teren cum sînt aplicate rezulta
tele consfătuirii, să muncească astfel ca, 
pe baza învățămintelor din consfătuire, să 
fie lichidate lipsurile semnalate, să se ri
dice pe o treaptă mai înaltă munca în 
rândurile tinerilor mecanizatori.

Lipsa de preocupare față de munca trac
toriștilor îl face pe șeful secției organiza
țiilor U.T.M. a raionului Medgidia să con
sidere că....„acum, în campanie, tractoriști: 
nu lucrează ci numai combinerii’’, ignorând 
eforturile pe care le depun tractoriștii 1-a 
secerat, treierat, dezmiriștit. Primul se
cretar al comitetului raional U.T.M.-Negru 
Vodă, Constantin Nicolae știe că la S.M.T. 
Cobadin se află un cuplaj de două seceră- 
tori-legături la un tractor ; dar nimeni din 
comitetul raional U.T.M., inclusiv primul 
secretar, nu s-a preocupat de populariza
rea și extinderea acestei metode care duce 
la folosirea mai bună a capacității de lu
cru a tractorului-

îndrumate de organizațiile de partid și 
de comitetul. regional U.T.M,, majoritatea 
organizațiilor de bază U.T.M. din S.M.T. 
și gospodăriile de stat au dus muncă po
litică în sprijinul calificării mecanizato
rilor pentru îndrumarea acestora către 
cursurile ținute în timpul iernii în. acest 
scop. Dar, deși mai sînt tractoriști care 
nu-și îndeplinesc normele, ale căror trac
toare și mașini se defectează des', grija 
comitetului regional U.T.M. față de cali
ficarea tractoriștilor a scăzut în compa
rație cu perioada iernii.

Iată mai jo-s un singur fapt concret, care 
va arăta acestor tovarăși ce larg cîmp de 
activitate are organizația U.T-M. în dome
niul calificării. La S.M.T. Ostrov se gă
sesc mai mulți elevi tractoriști care fac 
practică. Cum se îngrijește organizația de 
bază U.T.M. de ridicarea calificării lor ? 
în nici un fel. Datorită slăbiciunilor mun
cii politice a organizației de bază U.T.M. 
— ca de altfel și ale conducerii S.M.T.- 
ului — practica majorității elevilor a fost 
lăsată la voia întâmplării. Cum se poate 
ocupa organizația de bază U.T.M. de buna 
calificare a elevilor ? Răspunsul la această 
întrebare îl dă activitatea șefului brigăzii 
nr. 14, Petre Mircea, care a organizat ca
lificarea în brigadă după un plan care 
cuprinde, printre altele, îndrumarea la 

} Cartea tehnică este pusă la îndemîna oricărui inginer, tehnician sau mun-
j citor din patria noastră. Cu ajutorul el sînt rezolvate nenumărate probleme ale 
I producției, Iau naștere sute de inovații și raționalizări..

i
In clișeu : în timpul orelor libere, un grup de ingineri, tehnicieni și munci

tori ai combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara consultînd 
j cărți tehnice în sala de lectură a „Casei tehnicianului“.
I __ __ ________ _ __ ......_______ ..........

locul de muncă, studierea „îndrumătoru
lui tehnic“, controlarea .periodică a cu
noștințelor acumulate de elevi etc. Nefiind 
îndrumat suficient de organele superioare, 
comitetul organizației de bază U.T.M. lasă 
să treacă pe lingă el o asemenea inițiativă 
deosebit de prețioasă.

Calificarea insuficientă a tractoriștilor 
trebuie să dea de gîndit comitetului re
gional U.T.M. cu atît mai mult, cu cît 
slăbiciunile existente în această privință 
ies la iveală la fiecare pas.

Mai multă aienjie 
muncii politice de masă

în activitatea Comitetului regional 
U.T.M.-Constanța în privința mobilizării 
tineretului în campania de vară, se vede 
clar că succesele înregistrate — multe și 
importante — se datorase faptului că mă
surile prevăzute au fost încadrate într-o 
continuă muncă politică de lămurire a 
tinerilor de toate categoriile. Este o 
bună învățătură pentru comitetul regio
nal U.T.M. acum la terminarea campaniei 
de vară și începerea celei de toamnă. Pla
nul activității tineretului în campania de 
toamnă trebuie să fie în primul rînd un 
plan al întăririi și dezvoltării muncii po
litice a organizațiilor de bază U.T.M. în 
rândurile tineretului.

Trebuie întărită în mod deosebit munca 
politică în rândurile tinerilor mecaniza
tori. Aceasta în special pentru că mecani
zatorii constituie forța de bază a produc
ției agricole care vor avea un rol hotărâ
tor în campania de toamnă. în sprijinul 
calificării înalte a tractoriștilor este ne
cesară intensificarea schimburilor de ex
periență și stimularea inițiativelor pre
țioase, ca cea a brigăzii a 14-a de la S.M.T. 
Ostrov — de calificare a elevilor tracto
riști după plan. în același timp, este ne 
cesar ca munca politică să continuie cu 
mai multă eficacitate Și în rândurile ce
lorlalte categorii de tineri care muncesc 
pe ogoare. Acum, în toamnă, se pune baza 
recoltelor din anul viitor. Folosind nenu
măratele exemple de recolte bogate ob
ținute anul acesta prin aplicarea metode
lor înaintate, organizațiile de bază U.T.M. 
pot mobiliza întreg tineretul să pregă
tească pămîntul și să execute însămînță- 
rile de toamnă la un înalt nivel agroteh
nic. Activiștii utemiști, membrii comite
telor organizațiilor de bază U.T.M. trebuie 
să fie primii care să cunoască experiența 
fruntașilor recoltelor bogate și s-o răspîn- 
dească în masa tineretului, să antreneze 
pe tinerii ingineri și tehnicieni agro
nomi în popularizarea metodelor înain
tate.

Muncind pentru realizarea obiectivelor 
campaniei de strângere a recoltei, comi
tetul regional U.T.M. nu trebuie să uite 
perspectiva muncii politice în rândul ti
nerilor țărani muncitori cu gospodării in
dividuale — munca pentru transforma
rea socialistă a agriculturii. Aceasta este 
prima sarcină care trebuie să stea în ^ța 
organelor și organizațiilor U.T.M. nu nu
mai acum, ci permanent, tot timpul ac
tivității.

Organizațiile U.T.M. din regiunea Con
stanța au datoria de a lupta pentru con
solidarea organizatorică-economică a gos
podăriilor colective prin întărirea brigă
zilor permanente de producție, prin con
tribuția adusă la obținerea în gospodării 
colective și întovărășiri a unor producții 
agricole, vegetale și animale din ce în ce 
mai mari, la nivelul celor obținute de uni
tățile fruntașe.

Comitetul regional U.T.M. a dovedit, 
prin realizările obținute, că are o serioasă 
forță de mobilizare a tineretului pentru 
creșterea producției agricole, că știe să se 
orienteze just și să canalizeze forțele or
ganizațiilor U.T.M. din regiune spre cele 
mai importante sectoare ale muncii. In- 
tensificînd munca politică, lichidînd lip
surile existente. îmbunătățind munca ac
tiviștilor utemiști, Comitetul regional 
U.T.M. Constanța va putea consolida rea
lizările de pînă acum, va putea obține al
tele. mai mari în munca pentru dezvolta
rea agriculturii noastre.

C. ANDREESCU 
corespondentul „Scînteii tineretului“ 

pentru regiunea Constanța
B. CLATICI

Ziua Constituției R. P. Ungare

La 20 august poporul maghiar săr
bătorește cea de a 6-a aniversare a 
Constituției R. P. Ungare.

Constituția R. P. Ungare este o ex
presie a minunatelor cuceriri ale oa
menilor muncii din republica prietenă 
șl vecină, o expresie a împlinirii visu
rilor și năzuințelor a, generații de pa- 
trioțl maghiari. Constituția R. P. Un
gare este Constituția unui popor care 
și-a luat soarta în propriile sale mîini 
și care pășește cu încredere pe dru
mul construirii socialismului.

Constituția R. P. Ungare consfințeș
te minunatele drepturi obținute șl de 
tineretul maghiar. Datorită regimului 
democrat-popular, dreptul la muncă, la 
învățătură, la odihnă, dreptul de a par
ticipa activ la viața politică sînt drep
turi prevăzute în Constituție. Dar 
nu numai atît. Aceste drepturi trăiesc 
în viața de fiecare zi a tineretului

Azi pe Stadionul Republicii
Intîlnirea dinke reprezentativele de atletism 

ale R P.R. și Franței
Astăzi, atletismul nostru trăiește un eve. 

niment deosebit- La ora 17,30 pe Sta
dionul Republicii din Capitală, starterul 
va da semnalul în prima probă — 400 m. 
garduri — din cadrul întâlnirii internațio
nale de atletism R.P.R.—-Franța. Valoa
rea probelor prevăzute în cele două zile 
de concurs va atrage desigur în tribunele 
stadionului numeroși iubitori ai acestui 
frumos sport.

— Este un meci deschis oricărui rezul
tat dacă privim prin prisma ultimelor re
zultate ale atleților romîni și francezi — 
remarcă cunoscutul atlet algerian și re
cordman al Franței la probele de 5.000 și 
10 000 m. Alain Mimoun.

în holul hotelului Athenee Pal-ace, dis
cuțiile sînt foarte aprinse și părerile sînt 
împărțite. Gazetari și sportivi, specialiști 
în materie de atletism, cu toții sînt de 
acord că întâlnirea dintre reprezentativele 
de atletism ale Romîniei și Franței se va 
ridica la un nivel înalt și că întrecerile 
vor fi foarte strînse. La discuția noastră 
se alătură un alt grup de atleți și atlete, 
membri ai echipei Franței. Victor Sillon 
este într-o bună dispoziție. în diminea
ța zilei de ieri, el a participat la un ușor 
antrenament pe stadionul Dinam-o. „Am 
sărit destul de bine și sper ca sîmbătă să 
reeditez acel 4,10 m. obținut de curând în 
Elveția. Nu mai mică îmi este bucuria de

Fotbaliștii germani au sosit la Moscova
La 18 august, a sosit la Moscova echi

pa reprezentativă de fotbal a Republicii 
Federale Germane, campioană mondială, 
care va susține duminică o întâlnire prie
tenească cu echipa selecționată a Uniu
nii Sovietice.

Pe aeroportul Vnuk-ovo, oaspeții au fost 
întâmpinați de conducători ai Comitetu
lui pentru Cultură Fizică și Sport al 
U.R.S-S., membri a£ secției unionale de 
fotbal, reprezentanți ai organizațiilor 
sportive din Moscova, ziariști și radio re
porteri. De asemenea, a fost de față un 
mare grup de turiști germani, sosiți în 
vederea acestei întâlniri.

★
în dimineața zilei de 18 august, pe stră

zile Moscovei puteau fi văzute numeroa-

Turneul interzonal de
La 18 august, în cea de a treia rundă 

a turneului interzonal de șah de la Got- 
teborg două partide s-au terminat repede 
cu un rezultat de remiză : Pachman-Un- 
zicker, la mutarea 13-a și Rabar-Stahl- 
berg la mutarea 11-a. După o desfășurare 
interesantă, tot remiză a luat sfîrșit și 
piartida dintre șahiștii sovietici Spaski și 
Petrosian. în partida Fuderer-Bisguier, 
maestrul iugoslav a jucat original un 
sacrificiu de damă și ,a forțat victoria.

Restul partidelor s-au întrerupt. Bron-

Tinerii șahiști bulgari învingători
JoI seara a luat sfîrșit în sala de fes

tivități a stadionului „Vasil Levski“ din 
Sofia întâlnirea prietenească de șah din
tre echipele' de tineret ale R.P. Bulgaria 
și RP.R. Victoria a revenit tinerilor șa
hiști bulgari cu scorul de 13—11- în run
da a doua s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Ghițescu—-Peev 0—1, Drimer—■ 
Kolarov 0—1, Kandel—Lazarov 0—1, Das- 
călu—Țankov 1—0, Elisabeta Ionescu— 
Karamanova 1—0, Partoș—Gherenski 0-1,

record
Cu prilejul untî-i concurs de atletism or

ganizat miercuri la stadionul Tineretului 
în cadrul pregătirilor pe care le fac atle- 
ții noștri înaintea meciului cu echipele re
prezentative ale Franței, Dumitru Con
stantin a stabilit un nou record R.P.R- în 
proba de aruncarea ciocanului cu razul 

maghiar, deoarece sînt aplicate cu con
secvență.

Poporul maghiar sărbătorește astăzi 
în mod deosebit această aniversare. In 
întreaga țară au fost inaugurate nume
roase expoziții care înfățișează minu
natele realizări ale regimului de de
mocrație populară. Oamenii muncii au 
întîmpinat cu noi succese în toate do
meniile de activitate această sărbătoare 
a întregului popor.

Poporul nostru care urmărește cu 
un deosebit interes realizările poporu
lui frate maghiar, cu prilejul împlinirii 
a 6 ani de la intrarea în vigoare a noii 
Constituții, transmite oamenilor muncii 
din Ungaria democrat-populară noi și 
frumoase succese.

In clișeul de mai sus un aspect al 
marilor uzine din orașul Sztâlinvâros, 
oraș cane este o realizare a regimului 
democrat-popular.

a revedea și a mă întrece cu un prieten 
vechi- Cred că știți cine e,.. complectă 
el surîzînd“. Și, în aceeași clipă, își în
toarse capul spre ușă. Zeno Dragomir ve
nise să-și îmbrățișeze prietenul.

Atleții și atletele din reprezentativa 
țării noastre sînt și ei gata de întrecere. 
Lotul nostru, din care nu vor lipsi cunos- 
cuții campioni și recordmani Ion Opriș, 
Ilie Savel, Ion Sbter, Iolanda Balaș, Ilea
na Marx, cuprinde pe cei mai în formă 
atleți. Dorința tuturor este să reprezin
te cu cinste culorile sportive ale patriei 
noastre.

— Mi-am încheiat antrenamentele și 
sînt gata să mă întrec cu sportivii fran
cezi. Am muncit mult pentru ca să Obțin 
rezultatele din ultimul timp — ne spune 
maestrul sportului Ilie Savel- Vreau să 
dovedesc sportivilor din patrie că victoria 
pe care am cucerit-o la Festivalul de la 
Varșovia nu este întâmplătoare. în orice 
caz, vreau să asigur pe sportivii noștri 
că voi da totul pentru ca, alături de spor
tivii francezi, să realizăm o întrecere de 
înaltă valoare.

Tinerii — și nu numai ei — așteaptă cu 
nerăbdare întâlnirea dintre cei mai buni 
atleți romîni și francezi. Ei urează sporti
vilor succes deplin în minunata lor între
cere.

N. COSTAN

se autobuse în care se aflau turiștii ger
mani veniți să asiste la apropiata întâl
nire de fotbal dintre echipele reprezenta
tive ale R. F. Germane și Uniunii So
vietice.

într-o declarație făcută ziarului Kom- 
somolskaia Pra-vda, Frantz Braun, pro
prietarul unui studiou cinematografic din 
Berlinul de vest, a spus : „Excursia la 
Moscova este minunată- Echipa noastră 
în frunte cu celebrul nostru jucător Fritz 
Walter întâlnește cea mai bună echipă so
vietică. Dorim să vizităm Universitatea 
din Moscova și Kremlinul. De asemenea, 
aș vrea să vizitez cîteva studiouri de fil
me din capitala sovietică și să aranjez o 
serie de schimburi de filme“.

șah
ștein, cu albele, într-o apărare Nimzovlci 
are ușor avantaj pozițional în partida cu 
Sliwa (R- P. Polonă). în partida Gheller- 
Donner ambii șahiști se găsesc în criză de 
timp. Gheller deține o poziție de atac. 
Maestrul sovietic Ilivițki are o situație 
mai bună în partida cu marele maestru 
maghiar Szabo. Panno a întrerupt cu a- 
vantaj la Gui-mard în timp ce Pilnik și 
Najdorf au șanse egale. Medina are două 
figuri ușoare pentru turn și doi pioni în 
partida c.u Filip.

Negrea—Popov 0—1, Rodica Reicher— 
Petrova 1—0. Partidele Mititelu—Kvia- 
tovski, Stanciu—Bogdanov, Botez—Âian- 
ski și Gunsberger—Gazarov s-au terminat 
remiză.

în acest meci șahistele noastre Rodica 
Reicher șl Elisabeta Ionescu au avut o 
frumoasă comportare, terminînd învingă
toare cu 3V2—*/i, întâlnirea lor directă 
cu șahistele bulgare Karamanova și 
Petrova.

al R. P. R.
tatul de 57,92 m. Vechiul record era de 

, 57,81 m. și aparținea aceluiași atlet.
Tot în acest concurs, au fost obținute 

o serie de rezultate remarcabile, printre 
care : Zoltan Szabo, prăjină : 4,00 m. (al 
treilea atlet romîn ce obține acest rezul
tat), Nina Pasciu-k, 800 m. plat: 2’17”9/10 
și Ileana Marks, 100 m- plat : 12”5/10.

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

spaniolă

„Pentru pace trainică, 
pentru 

democrație populară"
București. Organ al Biroului 

Informativ al Partidelor 
Comuniste și Muncitorești 

Nr. 33 (354)
Cuprinde:

Articol de fond : Energia atomică — 
pentru binele omenirii.

*** A zecea aniversare a -eliberării 
Coreei.
Frantisek Zupka: Sarcinile sindica
telor din Cehoslovacia î-n lupta pen
tru dezvoltarea continuă a economiei 

naționale.
*** în partidele comuniste și mun

citorești.
Blas Roca: 30 de.ani de existență a 

Partidului socialist-popular și si
tuația din Cuba.

*** în interesul slăbirii continue a 
încordării internaționale.

Petru Dumitriu: Ani și destine. 
Harold Brown: Pejptru prietenie și 

colaborare între popoarele U.R.S.S. 
și S-U.A. (Scrisoare din New York).

Jan Marek : Note politice : 1. Cam
pionii „războiului rece“ nu depun 
armele ; 2. Provocările -periculoase 
ale lui Li Sin Man.
De vânzare la toate librăriile, 
chioșcurile și debitele O.C.L.

Prețul 40 bani.

Vor treiera 
și în ziua de 23 August

Au mai rămas doar trei zile pînă la 
23 August, marea sărbătoare a poporului 
nostru.

Oamenii muncii de pe ogoarele regiunii 
București și-au intensificat eforturile pen
tru strîngerea recoltei de cereale fără 
pierderi. în numeroase comune ale aces
tei regiuni, în care din cauza ploilor nti 
s-a putut termina treierișul, țăranii mun
citori. în frunte cu comuniștii și depu- 
tații sfaturilor populare, au hotărât ca în 
cinstea marii sărbători a poporului nos
tru să treiere zi și noapte. Țăranii mun
citori din comuna Stoenești, raionul Mi- 
hăilești, de exemplu, au hotărât ca zilele 
de 23 și 24 august să constituie pentru 
ei zile record la treieriș. în acest scop, 
ei au luat măsuri de organizarea muncii 
în așa fel ca -pînă atunci și în zilele marii 
sărbători să asigure funcționarea fără în-1 
trerupere a batozelor.

-Astfel, toți țăranii muncitori din comuj 
nă, -atît cei din cetele care au terminat 
-treierișul, cît și cei care treieră acum pă-< 
ioasele, vor munci organizați în cete de 
cîte 60 de țărani muncitori astfel îneît 
toat-e cele 6 batoze de pe ariile comunei 
să fie alimentate fără întrerupere de am
bele părți. Comuniștii Stănescu Dumitru. 
Stănescu Nicolae, precum și deputății 
Talpă M-arin, Dobre Stan și alții și-au 
luat angajamentul să mobilizeze toți ță
ranii muncitori care au terminat treieri
șul, tineri și vîrstnici, pentru a ajuta pe 
ceilalți țărani muncitori la strîngerea re
coltei. Muncind în aceste zile cu eforturi 
sporite, ei s-au angajat ca fiecare batoză 
să treiere zilnic cîte 24.000 kg. în loc de 
14.500 kg. cît are planificat. Astfel, după 
calculele făcute de tehnicianul agronom 
din comună, durata treierișului se va 
scurta cu 4 zile și se vor înlătura pier** 
derile de recoltă.

Asemenea hotărâri au luat și țăranii 
muncitori din comunele Călugăreni. 
Uzun și altele din regiunea București.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Vineri 19 august 1955, ministrul Afa-» 

cerilor Externe, S. Bughici, a primit în 
audiență pe ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste la București, A. A. Epi- 
șev, în legătură cu apropiata depunere a 
scrisorilor de acreditare.

★
în cinstea zilei de 23 August, Palatul 

Pionierilor organizează pentru pionierii 
și școlarii din Capitală următoarele ac?1 
țiunl :

— SÎMBĂTĂ 20 AUGUST : ora 10,30 
finala conc-u-rsului de înot „Cupa Scînteii 
Pionierului“.

— DUMINICA 21 AUGUST : ora 16,30, 
o adunare festivă urmată de un concert 
prezentat de corala Palatului Pionierilor.-

— MARȚI 23 AUGUST • ora 16.30, ma
nifestări sportive și jocuri distractive, 
meciuri de volei și un concurs distractiv 
de înot.

— MIERCURI 24 AUGUST : ora 10, se 
vor desfășura competiții sportive distrac
tive ; atletism, volei, simultan de șah șl 
înot; la ora 16,30 în parcul Palatului o 
serbare cîmpenească cu concursul unor 
artiști din Capitală.

★
La Invitația Consiliului Central al 

Sindicatelor din R.P.R., vineri după-amia- 
ză a sosit în Capitală Herbert Warnke, 
președintele Federației Sindicatelor libere 
germane.

La aeroportul Bănoasa, Herbert Wam- 
ke a fost întîmpinat de tovarășii Stelian 
Moraru, Liuba Chiși-nevschi și de activiști 
de frunte ai Consiliului Central al Sindi
catelor.

A f-ost de față W. Eggerath, ambasado
rul R. D. Germane la București.

★
Vineri după-amiază a sosit în Capi

tală secretarul Consiliului Central al Aso
ciației de prietenie ungaro-sovietâcă, Ianoș 
Hantos, care la invitația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S. va face o vizită în țara 
noastră-

La aeroportul Băneasa oaspetele a fosț 
întâmpinat de E. Rodan, secretar al Con
siliului General A.R.L.U.S. și activiști 
ai A-R.L.U.S.-ului.

(Agerpres)
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Din impresiile unor delegați la Festival

Povestim prietenilor...
Schimb de note intre Guvernul Soviete 
și Guvernul Republicii Federale 6ermane
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— Cum a fost la Festival ?
La fel ca aproape alți 900 de tineri j 

din țara noastră, primim de cîteva zile ' 
aceasta întrebare pretutindeni înso
țind invariabil urarea caldă de bun 
venit. Desigur că. într-o scurtă discu
ție, niciunul din participanții la Fes
tival nu va putea reuși să povestească 
extraordinara varietate de impresii , 
puternice pe care ni le-a lăsat marea | 
manifestație pentru pace și prietenie a) 
tineretului lumii. Va, trebui, fiecare j 
simte această îndatorire, să stăm de j 
vorbă îndelung cu tovarășii de muncă, 1 
nu numai transmițîndu-le fapte și j 
date, ci retrăind pur și simplu împre- | 
ună cu el întâmplările neașteptate, far- 1 
mecul muzicii, fiorii marilor visări, | 
bătăile inimii Varșoviei din zilele Fes-| 
tivalu'ui. '

— Cum a fost la Festival ? j
Sînt cinci cuvinte care cer 5.000 del

pagini de răspuns. ]
C-eea ce se spune aici, ceea ce po- j 

vestesc în aceste zile prietenilor lor i 
violoncelistul Vladimlr Orlov, laureat | 
al celui de al V-lea Festival, strunga- ] 
rui Marin Ștefănescu de li uzinele 1 
„Clement Gottwald", Voinescu, porta- j 
rul echipei de fotbal a Bucure?'iului, j 
Marin Constantin, dirijor sl coruiul 1 
ansamblului U.T.M., e numai începu- j 
tul.

continuarea tradiției umaniste a clasicilor 
în literatura contemporană română. Un 
ajutor substanțial în tratarea probleme
lor literare l-au adus reprezentanții din 
U.R.S.S-, Anglia, Danemarca.

Ne amintim și de construcția de pe 
strada Narbuta. Aici, la munca de ridi
care a unei noi școli, au participat tineri 
brigadieri romîni de pe șantierele Ozap:;- 
Gracău și Cerna-Jiu, ca Și tineri din multe 
alte țări.

Tinerii veniți pe șantierul de construc
ție al școlii din Narbuta nutresc convin
gerea că această școală nu va mal fi d;s- 
trusă de urgia războiului, că cei care clă
desc, veghiază ca flăcările războiului să 
nu mai atingă munca pașn.că.

Laureați

In zilele cînd trenul cu delegația Repu
blicii Populare Române și sute de âlte’ 
trenuri, vapoare .și avioane, avînd în total 
EO.OOO călători, veneau d'nspre 114 țări 
ale lumii către unul și același oraș, se 
Jntîlneau în același, timp ecourile Confe
rinței de la Geneva, deschizătoare ale 
unei etape noi în relațiile internaționale, 
încă din primele ore trăite în Varșovia, 
discutând Cu prim’i tineri din alte țări, 
băieții și fetele din România s-au bucu
rat să vadă că și aceștia erau mulțumiți, 
că tuturor ne pare la fel de bine să se 
pășească spre politica tratativelor, a 
schimburilor culturale, a muncii pașnice.

însuși al V-lea Festival ne-a apărut ca 
ta exemplu de aplicare în viață a ideilor 
proclamate la Geneva — înțelegerea și 
colaborarea.

...Dumin'că 31 august se putea vedea 
din înălțimea amețitoare a Palatului Cul
turii și Științei, cum din centrul capita
lei Poloniei un al do'lea fluviu venea să 
se alăture Vistulei. Coloanele tineretului 
lumii porneau la demonstrația de deschi
dere a Festivalului spre stadionul „celor 
10 ani”, neîncăpător cu toate cele 70.000 
de locuri ale sale.

In ordinea alfabetului polonez, de-a 
lungul cîtorva ore. au trecut prin fața 
tribunelor delegații tineretului lumii. 
Mergând în pas cu cei ai României, te pu
teai bucura să vezi cum zeci de mii de 
locuitori aclamau — unii în limba ro
mână — delegația noastră. O apreciere 
deosebită — am văzut mai târziu si din 
presă și prin jurnalul cinematografic — 
au primit coloritul viu la coloanei romî- 
nești, costumele delegaților, florile și 
dansurile noastre.

Manifestația de deschidere a Festivalu
lui a premers unui șirag de mari mani
festații care au ridicat de-a lungul între
gului Festival tot mai sus ideile păcii și 
prieteniei-

In parcul Lazicnki, într-o dimineață, 
s-au adunat în jurul acelorași mese tine
rii celor 5 mari puteri. Cînd a vorbit de
legata din S.U.A. fotoreporterii au fost 
rugați să n*o fotografieze. Știm: în unele 
cercuri pacea mai are vrăjmași. Dar ni
meni .nu va reuși. să-i împiedice pe tine
rii englezi, chinezi, americani, francezi și 
sovietici să fie uniți ca și cele 5 degete ale 
mîihii, așa cum au proclamat în apelul 
conceput laolaltă.

Intr-o după-amiază, tineri din cele mai 
diferite țări,- de deosebite concepții și 
credințe, s-au adunat în istorica piață din 
Varșovia, Stare Miasto. Veche de secole, 
d sțrușă de război și reconstruită acum 
aidoma ca înainte, ea a fost martoră vor
bitorilor la un mare miting, unde mii de 
tineri au jurat solemn să lupte impetrva 
armei atomice și pentru reducerea arma
mentelor, pentru construcție și împotriva 
distrugerilor.

La deschiderea Festivalului, la marile 
sale manifestații, pretutindeni, alături de 
băieți, am văzut mii, de fete. Dacă ele nu 
vor fi uitate, aceasta nu e numai pentru 
■frumusețea și farmecul lor, pentru dan
surile și cîntecele dăruite, ci și pentru 
că s-au dovedit combatante pasionate în 
muncă și în viată, împotriva războiului. 

, La toate manifestările de seamă, în 
grupuri mari, delegația noastră era par
ticipantă activă, bun ambasador al con
vingerilor poporului romîn.

întâlniri cu tineri din lumea 
întreagă

In dimineața în care urma să ne reîn
toarcem în patrie, gazdele poloneze ne-au 
făcut nouă și tuturor participanților o 
surpriză plăcută : ne-au dăruit un al- 
tam cu imagini de la cel de al V-lea Fes
tival. Răsfoind paginile albumului, aic' la 
București trăim din nou clipele fericite 
petrecute la Varșovia, întâlnirile cu tineri 
din toate colțurile lumii, succesele repur
tate de artiștii noștri, prieteniile stator
nicite.

In sediul cantonamentului nostru din 
strada FeFnskiego, exista o încăpere pe a 
cărei ușă se afla scris în limbile română 
și polonă : „Marea sală de ânt'lniri“. 
Acolo sau cu alte ocazii ne-am întîlnit și 
am discutat îndelung, prietenește, am 
schimbat adrese și insigne cu tineri din 
■peste 70 de țări — din Anglia și Norve
gia, Italia, Franța, Spania, U.R.S.S., Sta
tele Unite, India, Africa de Nord Siria și 
altele.

Ne-am întîlnit cu tineri de diverse con
vingeri politice și religioase, dar în discu
țiile noastre am ajuns la concluzia că în 
problema păcii se poate găsi un punct de 
vedere comun. Mulți dintre noi păstrează 
cu deosebită dragoste autograful acordat 
de Yuky Moriyasu, unul din puținii su
praviețuitori ai atacului atomic dezlăn
țuit asupra Hiroșimei, luptător activ îm
potriva armei atomice.

In „întâlnirile pe profesii’’ s-au întîlnit 
în zilele Festivalului metalurgiști, texti- 
liști, artiști scriitori. La 12 din aceste în- 
tîlniri au participat și delegații romîni. 
La 24 de întîlniri, studenții au discutat 
probleme legate de învățămînt, de folo
sirea științei în slujba vieții. Peste tot s-a 
desfășurat un creator schimb de opinii. 
La întâlnirea tinerilor scriitori, delegatul 
nostru a prezentat un coreferat despre

Timp de două săptămâni, Varșovia a fost 
gazda tinereții, a cîntecelor și a dansuri
lor. De mult succes s-a bucurat speclaco- 
lul de gală sovietic. Marea sală a Palatu
lui Științei și Culturii devense neîncăpă
toare pentru cei care doreau să asiste la 
această manifestare artistică. Cu multe 
aplauze au fost primite dansurile pline de 
grație ale tinerilor chinezi, gingășia și 
fantezia dovedită de artiștii polonezi, 
spectacolele artiștilor din Franța, Anglia, 
Suedia, India etc.
Spre sfârșitul Festivalului, prezentatorii 

au și început să folosească noi titulaturi. 
La ultimele din cele peste 40 de specta
cole date de artiștii romîni, pe mulți crai
nicii îi anunțau astfel:

— Artiști din Republica Populară Ro
mînă... laureați ai celui de al V-lea Fes
tival...

însuflețiți de nobil patriotism, ei s-au 
străduit într-adevăr să ducă la Varșovia
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Pe tînărul care-i veni-nalnte
Din preerii, de dincolo de ape. 
Ca să-i audă inima de-aproape. 
Șl-alăturea de steagul vremii noas're 
El a suit un steag cu dungi albastre... 
Noi am văzut pe cerul lumii-o stea 
Și alte stele strălucind cu ea...

Ion Brad

Două steaguri

2
2
2
2
2
2La deschiderea Festivalului 

un delegat din S.U.A. a în. £ 
tîmpinat pe solii tineretului > 
sovietic cu steagul american. C 

(Ziarele).

Cu pletele și steagul lui în vînt, 
Cu două spice și c-un pui de pom, 
Cu prima rază smulsă din atom, 
Semeț ca Volga, bun ca stepa largă... 
Și cînd, în lungul șir, Cercă să meargă 
I.-au podidit și i-au ieșit în cale 
Cântece stoluri, zboruri de urale...

Conferința internațională 
pentru folosirea energiei atomica 

i.i scopuri pașnice
GENEVA, — Trimisul special Agerpres 

transmite : Pe ordinea de zi a penultime* 
zile de lucrări a conferinței tehnico-știin- 
țifice de la .Geneva, au figurat aproape 
59 de comun cari.

în ședința de dimineață a secției de fi
zică și reaotori, a fost discutată che
stiunea experiențelor la nivelul de ener
gie zero și a experiențelor exponențiale.

Comunicările prezentate de savanți din 
Uniunea Sovietică, Statele Unite, Anglia 
și Suedia, s-au ocupat de problemele ri
dicate de diferitele tipuri de reactori ca 
funcționează în țările respective.

Secția de izotopi radioactivi a ascultat 
referate legate de folosirea izotopilor 
radioactivi in lucrările de cercetări știinJ 
țif ce și în industrie.

V. Kondratiev, I- Iakovlev, I. Alimarin, 
G. Kurdiumov (U.R.S.S.), J. Turchevich, 
W- Brovvn (S.U.A.) și A. Smales (Anglia) 
au prezentat vineri referate în proble
mele folosirii izotopilor radioactivi în 
lucrările de cercetări științifice.

în ceea ce privește problema folosirii 
izotopilor radioactivi în industrie s-au 
prezentat o serie întreagă de referate, în 
care sînt descrise aparatele pentru con
trolul diferitelor procese tehnologice, ba
zate pe folosirea radiațiilor radioactive.

La ședința secției a fost discutat de ase
menea referatul prezentat de S. T. Na- 
zarov (U.R.S.S.) cu privire la folosirea 
izotopilor radioactivi pentru controlul, 
proceselor tehnologice.

în referat se subliniază că, folosind 
izotopii radioactivi, savanții și inginerii 
sovietici au putut rezolva numeroase pro
bleme. Din aceste probleme, se arată în 
referat, fac parte măsurarea fără contact 
a grosimii benzilor în mișcare, măsurarea 
grosimii acoperirilor, măsurarea densității 
mediilor lichide și gazoase, măsurarea ni
velului unui lichid sau a planului de se
parație intre două medii ș.a.m.d-

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 12 august, ambasada U.R.S.S. în 
Franța a primit prin intermediul amba
sadei Republicii Federale Germane nota 
Guvernului Reoublicii Federale Germane 
în legătură cu propunerea Guvernului So
vietic în problema stabilirii relațiilor di

plomatice, comerciale și culturale între 
U.R.S.S. și R.F.G. și a organizării trata
tivelor corespunzătoare acestui scop. La 
19 august, ambasada U.R.S.S. în Eran.a 
a remis ambasadei Republicii Federale 
Germane răspunsul Guvernului Sovietic 
la susmenționata notă a ■ Guvernului Re
publicii Federale Germane.

tate egale cu cele mai bune performanțe 
europene din acest an — iată în cîteva ci
fre bilanțul celei de a doua ediții a Jocu
rilor Sportive Internaționale Prietenești 
ale Tineretului desfășurate la Varșovia,

Cifre, dar ele nu spun totul. Gîndiți-vă 
la oameni, la prietenii noștri care le-au 
realizat. Unul este un rus și îl cheamă 
Mihâil Krivonosov. Din miinile lui a ple
cat ciocanul care s-a oprit tocmai la 
61,33 metri de cercul de aruncare. Primul 
cm din lum3 care aruncă ciocanul la o 
asemenea distanță.

Australienii au defilat Ia deschiderea 
Festivalului cu semnul caracteristic — un 
cangur. Dar, la închidere, un glumeț îi 
sfătuia să adopte drept simbol sfirleaza. 
Căci aceasta este singura comparație ce 
i se potrivește australienei' Shirley Stric- 
kland, Ea a reușit să alerge 100 metri plat 
în 11,3 secunde. „Nou record mondial” — 
a anunțat crainicul și de atunci fiecare 
apariție a lui Shirley pe stadion însemna 
un ropot de aplauze.

Dar, fiindcă veni vorba de aplauze, ați 
auzit probabil la radio transmisiunea me
ciului de fotbal București-Budapesta. Și 
credem că nu mai e nevoie să vă vorbim 
despre succesele noastre sportive, căci 
cei 80.000 de spectatori veniți din atâtea 
țări, câți nu a mai cunoscut nici o compe
tiție internațională, ne-au făcut prin 
aplauzele lor cea mai bună prezentare.

Și în sala din Palatul Științei și Cultu
rii, la tenis, pe stadionul Armatei, la at
letism, la bazinul de înot, la întrecerile 
de handbal, la box, în zile diferite, a ră
sunat imnul nostru drag ; 47 de medalii 
de aur strălucesc acum pe pieptul spor
tivilor romîni. La acestea se adaugă 36 de 
medalii de argint pentru locul II și 57 de 
medalii de bronz pentru locul III.

Sîmbătă, cînd pe uriașul stadion din 
Varșovia. ,.A 10-a aniversare”, defilau 
sportivii participanți la jocuri, l-am văzut 
Pe campionul olimpic Zatopek, pe polone
zul Chromik, pe campionul european 
Scerbakov, pe mexicanul Cappilo, pe îno
tătorul francez Eminente... Și în întrecere 
cu asemenea sportivi, în întreceri care, 
după părerea multor specialiști, au depă
șit uneori prin rezultate și amploare Olim
piada, lotul nostru reprezentativ a obți
nut locul III pe națiuni, după reprezenta
tivele Uniunii Sovietice și R. P. Polone.

Felicitări, iubiți sportivi. Mereu înainte!

Gazdele noastre dragi
In toate zilele Festivalului, de la miile 

de oameni car« înconjurau cu prietenie pe 
străzi pe delegații tineretului din lumea 
întreagă la lucrătorii și lucrătoarele care 
cu modestie și dragoste aiJ îngrijit canto
namentul remân la Varșovia, ne-a impre
sionat primirea poporului polonez.

Ospitalitatea poloneză oglindește sufle
tul unui popor care a suferit mult de pe 
urma războiului și care consumă mari 
străduințe și rezerve pentru a-și ridica 
zid cu zid orașele din ruină.

O impresie puternică ne-a făcut tuturor 
demonstrația tineretului polonez. In a 
doua duminică a Festivalului, prin fața 
Palatului Științei și Culturii au prezentat 
Polonia în fața prietemlor din lumea în
treagă cracovleni și sileziene în costume 
multicolore, siderurgiștii marelui combinat 
Nova Huța, tractoriștii de pe meleagurile 
Poznanului, pescarii Balticii și vitejii avia
tori. Ne-am strîns mâinile cu căldură ti
neri din zeci de țări, ne-am strîns mâinile 
tineri a două țări care amîndouă constru
iesc socialismul, și în care deopotrivă tâ
năra generație, sub conducerea partidu
lui, cucerește tot mai mult știința, cul
tura, măiestria în munca liberă-

Ne-am reîntors în țară. Și de aic', nu 
numai prin sutele de ilustrate pe care le 
trimitem în aceste zile celor pe care i-am 
cunoscut în țara-gazdă, dar și pe această 
cale, vă mulțumim din nou, prieteni po
lonezi !

Nòta Guvernului Republicii Federale Germane
Guvernul Federal confirmă primirea no

tei Guvernului U.R.S.S. din 3 august 1955 
în carg Guvernul Sovietic își exprimă do
rința ca proiectatele tratative între dele
gațiile guvernamentale ale U.R.S.S și 
Republicii Federale Germane să aibă loc 
la Moscova, la sfârșitul lui august sau la 
începutul lui septembrie.

Guvernul Federal ar vrea să se declare 
de acord cu -această dorință. Dar întrucît 
această călătorie necesită efectuarea anu
mitor pregătiri la- Bonn, care în luna au
gust sînt -mai dificile din cauza vacanței 
parlamentare, Guvernul Federal -propune 
ca tratativele să înceapă la Moscova apro
ximativ la 9 septembrie 1955.

In'nota sa dih 30 iunie 1955, Guvernul 
Federal s-a declarat deja de acord cu pro
punerea sovietică din 7 iunie, care pre
vede d scutarea problemei stabilirii de re
lații diplomatice, comerciale și culturale 
intre cele două țări și examinarea proble
melor legate de -aceasta. Ținîn-d seam-a de 
faptul că, în nota sa din 3 august 1955 
Guvernul Sovietic a. propus de asemenea 
să se examineze problema unui schimb 
de documente în vederea stabilirii de re
lații diplomatice, precum și problema în
cheierii unui tratat comercial și a înche
ierii unei convenții culturale, Guvernul 
Federal declară că este de acord ca în 
cursul tratativelor să fie d'scutate măsu
rile care par oportune pentru pregătirea 
schimbului acestor documente și încheie
rea acordurilor corespunzătoare în dome
niile menționate.

Guvernul Federal consideră că d'scuta- 
rea problemei stîbH’irli de relații diplo
matice. comerciale și culturale face nece
sară discutarea altor probleme care sînt 
legate din punct de vedere politic de pro
blemele menționate de Guvernul So
vietic și care îndeosebi nu pot fi 
despărțite de problema stabilirii de 
relații diplomatice între cel.e două 
țări. Este vorba de problema un'tății na
ționale a Germaniei; de rezolvarea accctei 
problem^ depindă crearea unui sistem în
dreptat spre asigurarea securității euro
pene. Este, vorba,-în afară de aceasta, de 
problema eliberării germanilor reținuți 
încă în momentul de față pe teritoriul 
sau în sfera de influență a Uniunii So
vietice sau cărora li se fac alte greutăți 
care îi împiedică să părăsească teritoriul 
menționat sau sfera de influență menți
onată. întregul popor german dorește 
fierbinte reglementarea cât mai grabnică 
a acestei probleme, pe care o consideră 
un element necesar în vederea normali
zări relațiilor sale cu Uniunea Sovietică.

Guvernul Federal este convins că pen
tru obținerea unei rezolvări satisfăcătoare 
a problemelor pe care Guvernul Sovietic 
le pune pe primul plan este necesar ca 
între cele două guverne să aibă loc o dis
cuție deschisă și să intervină o înțele
gere asupra tuturor problemelor legate de 
aceasta.

12 august 1955

Nota Guvernului Sovietic

Delsgația Skupșcinei Populare
Federative a R. P. F. Iugoslavia 

a vizitat centrala 
atomoelectrioă sovietică

Confirmând primirea notei Guvernului 
Republicii Federale Germane d:n 12 au
gust 1955, Guvernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste are onoarea să comu
nice că este de acord ca tratativele cu de
legația guvernamentală a Republicii Fe
derale Germene în frunte cu domnul 
cancelar Adenauer să înceapă la Moscova 
Ia 9 septembrie.

Guvernul Sovietic ia act de consimță
mântul Guvernului R.F.G. de a discuta 
problema stabilirii de relații diplomatice, 
comerciale și culturale între U.R.S.S. și

R.F.G. precum și problemele legate de 
aceasta. în ceea ce privește problema 
unității naționala a Germaniei, am'nt'tă 
în nota Guvernului R.F.G. Guvernul So
vietic nu se îndoiește că poziția U.R.S.S. 
în această problemă este cunoscută Gu
vernului R.F.G. Guvernul Sovietic, firește 
nu vede obstacole în calea unui schimb de 
păreri în această problemă, la fel ca și 
în alte probleme internaționale care inte
resează cele două părți.

19 august 1955

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 19 august delegația Scup- 
șcinsi Populare Federative a R.P-F. Iu
goslavia,, care se află în Uniunea Sovie
tică la invitația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a vizitat centrala atomoelec- 
trlcă a Academiei de Științe a U.R.SS. 
înainte de a lua cunoștință de modul de 
funcționare a sitățiunii, membrii delega
ției au vizionat filmul documentar tehni- 
color „Prima din lume", care ilustrează 
principiile funcționării reactorului atomic 
și modul de obținere a energiei atomice 
prin dezintegrarea atomică.

După vizitarea centralei atomoelectrice, 
Vlad’mir Bakarici, conducătorul delega
ției iugoslave, a arătat că extinderea 
continuă a folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice va contribui la dezvolta
rea forțelor de producție și la întărirea 
păcii in întreaga lume.
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f Aici, unde s-a risipit ca pleava
> Orașul care din adine gemu
j Noi inundăm cu mll de glasuri slava:
' „Nu ! Niciodată Hiroșima ! Nu 1”

? Varșovia, august 1955
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„No more Hiroshima's a

închiderea lucrărilor sesiunii Consiliului F.M.T.D.

„Nu ! Niciodată Hiroșima ! Nu 1“ 
A scris cu litere de foc Varșava. 
Cînd repetam mereu șl eu si tu 
„Nu ! Niciodată Hiroșima ! Nu I”

vraja cîntecelor și a dansurilor romîneștl, 
oglinda muncii și realizărilor patriei noa
stre libere.

In timpul concursurilor, după cum este 
știut, spectatorii nu au voie să aplaude. 
Totuși, cînd și-au prezentat programul de 
balet Irinel Ltciu și Gabriel Popescu, 
cînd a cîntat Dan Iordăchescu, această 
regulă a fost încălcată. Spectatorii au iz
bucnit în aplauze, entuziasmați d« arta 
dansatorilor ■ și cîntăreților romîni. La 
concursurile desfășurate în cadrul Festi
valului, artiștii romîni au obținut mai 
multe medalii și premii decît orieînd. Ci
frele ,în această privință sînt deosebit de 
grăitoare ; 46 de artiști romîni vor purta 
de acum înainte titlul de Laureat al ce- 
lui de al V-lea Festival. Au fost cucerite 
6 premii I, 9 premii II, 10 premii III, pre
cum și 9 mențiuni.

„Despre artiștii romîni se poate vorbi 
numai în superlative” — așa scrie într-un 
articol un ziar polonez. Despre asemenea 
mărturii de s’timă, artiștii noștri au multe 
amintiri. Ei își amintesc, de pildă, că la 
un spectacol dat în aer liber, un bătrîn 
din Varșovia s-a urcat Pe scenă și le-a 
dăruit o vază cu flori, din grădina sa, 
drept mulțumire.

Pe stadioanele Varșoviei
3.583 de sportivi. 2.C00.000 de spectatori, 

6 noi recorduri mondiale, cîteva noi re
corduri europene, 24 de performanțe la 
atletism, superioare rezultatelor obținute 
la Olimpiada de la Helsinki, 120 de rezul

Festivalul continuă
Festivalul continuă... Dar nu numai la 

Varșovia. Ci și la Cairo, la Helsinki, în 
București sau Delhi. Nu uitați cele două 
săptămâni petrecute în capitala interna
țională a tineretului, Conferința pentru 
apărarea drepturilor tineretului, fntîlni- 
rea internațională a tineretului sătesc, 
Praga, Budapesta, Berlin, București, Var
șovia — orașele celor cinci Festivaluri — 
•verigi ale unuia și aceluiași lanț. Toate a- 
cestea ne dau certitudinea optimismului, 
a încrederii în succesul activității 
F.M.T.D.

Iar peste doi ani, mii de trenuri vor 
traversa Ucraina, Bielorusia, avioane vor 
zbura peste Leningrad, vapoare vor stră
bate mările cu destinația Odesa, Sevas
topol, toate îndreptîndu-se spre Moscova, 
inima lumii, gazda celui de-al VI-lea Fes
tival al tinereții.

Vor pleca și trenurile cu delegația tine
retului din R.P.R. Și acolo delegații noș
tri vor povesti despre noile realizăr} ob
ținute sub conducerea partidului în în
tărirea și înflorirea patriei. Ne vom bu
cura atunci de bilanțul mai bogat al strin- 
gerii legăturilor cu tineretul lumii în
tregi...

Dorințele noastre, visurile noastre nu 
sînt de domeniul fanteziei. Sîntem mulți, 
sentem prieteni, sîntem uniți. Pacea este 
în mîini sigure.

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — La 18 au
gust, Consiliul F.MT.D. s-a întrunit în 
ședința de închidere a lucrărilor sale.

Dimineața, cele șase comisii de lucru 
și-au continuat lucrările într-o atmosferă 
de înțelegere reciprocă și au adoptat o se
rie de recomandări către Consiliul 
F.M.T.D.

După amiază, ședința a început cu ci
tirea de către președinții comisiilor de 
lucru a recomandărilor comisiilor- în aces
te recomandări se subliniază îndeosebi 
creșterea prestigiului și influenței F.M.T.D. 
făcîndu-se tot odată și propuneri concrete 
pentru munca viitoare a F.M.T D. S-a a- 
cordat o deosebită atenție activității or
ganizațiilor de tineret din țările coloniale 
și dependente.

După prezentarea recomandărilor co
misiilor, o serie de delegați au luat cuvân
tul în sprijinul acestor recomandări.

S-a trecut apoi la punctul 2 de pe or
dinea de zi : „Raportul comisiei de con
trol financiar“. Raportul prezentat de 
Edgar Poncelet — Belgia — a fost adop
tat în unanimitate de căt.re delegați.

în numele comitetului executiv al 
F M.T.D., L. Petrov — Bulgaria — a pro
pus în cadrul punctului 3 de pe ordinea 
de zi ca delegații să aprobe aderarea la 
F.M.T.D. a 21 de organizații de tineret din 
diferite țări, care au cerut acest lucru.

în aplauzele puternice ale celor prezenți 
a fost aprobată în unanimitate aderarea 
la F.M T.D. a următoarelor organizații de 
tineret: „Progresul" din Belgia ; Secția 
de tineret a Asociației ucrainienilor cana
dieni uniți ; Congresul lab»rist din Ca- 
railbe ; Liga tineretului african din Coas
ta de Fildeș ; Asociația tineretului din 
Maabang (Coasta de Aur) ; Comitetul ti
neretului anticolonialist din Montpelller 
și Organizația „Muncă și Cultură“ —

Franța ; Organizația „Juhu Arc Theatru“ 
și Federația tineretului din Calcutta — 
India ; Corul central Liga tineretului de
mocrat patriotic a coreenilor din Japonia,' 
Asociația culturală a tineretului din 
Japonia, Asociația pentru comemorarea 
studenților morți în război (toate patru 
din Japonia); Centrul de artă dramatică-— 
Martin'ca ; Congresul păcii al tineretu
lui din Nigeria ; Tineretul socialist din 
San Marino ; Liga tineretului rural din 
Togoland ; Liga păcii și prieteniei din 
Uruguay ; Tineretul democrat din regiu
nea văii Del Yqui-Mexic ; „Select" — 
Liga elevilor si foștilor elevi — Capes- 
terre — din Guadelupa.

Bruno Bernini, președintele F.M.T.D. 
— a dat apoi cuvântul lui Jacques Denis, 
secretar general al F.M.T.D. care pe baza 
propunerilor făcute de delegații a pre
zentat lista organelor de conducere a 
F.M-T.D.

Au fost aleși în unanimitate : președinte 
al F.M.T.D-, Bruno Bem’ni, vicepreședin
ții, delegați ai organizațiilor de tineret 
din China, Cuba, Marea Britanic, India, 
Polonia, Cehoslovacia, U.R.S.S., S-U.A.; 
secretar general — Jacques Denis ; Comi
tetul Executiv al F.M.T.D. format din 35 
de membri, printre care și tov. Cornel 
Fu’ger, prim secretar al C.C. al U.T-M.

In comitetul executiv al F.M.T.D- au 
fost rezervate două locuri pentru repre
zentanți ai tineretului din India și S-U.A.

Secretariatul F.M.T.D. se compune din: 
președinte al F.M.T.D-, Bruno Bernini ; 
secretar general, Jacques Denis ; mem
bri ; Orlando Gomez (Brazilia), C.en 
Li-jen (China), Valentin Vdovin (U.R.S.S.), 
Malcclm Nixon (Anglia), Antal Gonyai 
(Ungaria) — casier- Pentru reprezentan
ții tineretului din S.U.A. și Ind'a au 
fost rezervate cîte un loc în secretariat.

Ciocniri violente la Nantes 
între muncitori și poliție

PARIS 19 (Agerpres).'—
Agenția France Presse anunță că la 18 

august la Nantes (centru industrial din 
departamentul Lere-'nferieure) au avut 
loc ciocniri violente între muncitorii de 
la întreprinderile industriale din oraș și 
poliție.

PARIS 19 (Agerpres). — Noi incidente 
s-au produs în cursul după amiezii de 
vineri la Nantes. Agenția France Presse 
relatează că un mare număr de mani
festant! au încercat să invadeze închi
soarea orașului pentru a elibera pe gre
viștii arestați de poliție cu prilejul ma
nifestațiilor de joi. Potrivit relatărilor 
agenției, în urma unui miting la care au 
participat cîteva mii de manifestanți, 
aceștia, după ce au defilat pe străzile 
orașului s-au îndreptat spre piața pa
latului justiției, în care se găsfeșle închi
soarea, reușind să treacă de grilajul care 
separă intrarea de clădirea închisorii, în 
tot acest timp, alți numeroși cetățeni ma
nifestau în. piață cerînd eliberarea pri
zonierilor. Puternice forțe de poliție au 
fost concentrate în interiorul curții în
chisorii pentru a împiedica pătrunderea 
manifestanților în închisoare.

Reuniune închinată lui 23 August 
la Sofia

Nenumărate prietenii s-au legat în zi lele Festivalului între tinerii veniți din 
toată lumea.

Rezoluțiile adoptate
VARȘOVIA 9 (Agerpres)-
Consiliul Federației Mondiale a Tine

retului Democrat a adoptat o rezoluție pe 
marginea raportului prezentat de B. Ber
nini cu privire la rezultatele celui de-al 
V-lea Festival Mondial al Tineretului și 
cu privire la sarcinii« de viitor ale 
F.M.T.D.

Rezoluția subliniază desfășurarea cu 
succes a Festivalului de la Varșovia și 
conține o chemare că^re tineret și orga
nizațiile de tineret de a populariza rezul
tatele Festivalului și ideea sa principală 
— ideea păcii și prieteniei.

Salutând rezultatele obținute în ultima 
vreme de către forțele iubitoare de pace 
și în special rezultatele pozitive ale con
ferinței de la Geneva, Consiliul F.M.T.D. 
cheală tineretul să ia atitudine activă 
pentru interzicerea armei atomice și pen
tru folosirea energiei atomice în scopuri 
.pașnice; pentru reducerea armamentelor 
și forțelor armate; pentru rezolvarea pro
blemei germane pe o bază pașnică demo
crată; per.îmu slăbirea încordării interna
ționale, pentru ținerea unor tratative în 
vederea rezolvării problemelor litigioase, 
pentru securitatea colectivă a popoarelor; 
pentru respectarea independenței națio
nale, pentru coexistență pașnică și pace 
în întreaga lume.

în rezoluție se vorbește despre uriașa 
însemnătate a lărgirii legăturilor dintre 
tineretul din diferite țări pe tărâm cul
tural și sportiv și a schimbului multi
lateral de experiență. Este de asemenea 
necesar, se arată în rezoluție, să se sta
bilească și să se întărească legăturile cu 
organizațiile sindicale internaționale, să 
se obțină un statut consultativ în Consi
liul economic și social al O.N.U., să se în
tărească colaborarea cu organizația Inter
națională a Muncii, cu Organizația O.N.U. 
pentru problemele alimentației și agricul
turii (F.A.O.), cu Organizația Națiunilor 
Unite pentru problemele educației, știin-

de Consiliul F. M. T. D.
țel și culturii (U.N.E..S.C.O.) și cu alte or
ganizații.

Ținînd seama de importanța și rolul or
ganizațiilor de tineret ale femeilor în 
mișcarea tineretului, Consiliul F.M.T.D. a 
hotărît să organizeze în anul 1956 o întîl- 
nirea reprezentantelor acestor organizați'.

Consiliul a însărcinat secretar,atul să 
întărească legăturii^ cu organele O.N.U. 
și organizațiile internaționale care se 
ocupă de problemele culturii și învăță- 
mîntului.

Consiliul a aprobat hotărîrea Comitetu
lui executiv cu. privire la stabilirea de 
relații cu organizația „Tineretul Popular 
al Iugoslaviei" și cu alte organ zații din 
Țările Scandinave, precum și hotărîrea ca 
secretariatul F.M.T.D. să adreseze din nou 
conducerii Adunării Mondiale a Tinerelu
lui, Uniunii Internaționale a tineretului 
socialist, Uniunii internaționale a organi
zațiilor creștine ale tineretului, Congresu
lui Mondial al tineretului musulman 
și altor organizații internaționale pro
punerea de a se întîlni și a discuta pro
blemele unei colaborări cu ele.

S-a hotărât ca la congresul ordinar al 
F.M.T.D. să se discute problema modifi
cării statutului Federației ; secretariatul a 
fost Însărcinat să pregătească propuneri 
în această problemă.

în încheiere, Consiliul F.M.T.D. își 
exprimă convingerea că Federația Mon
dială a Tineretului Democrat tși va în
tări și lărgi rîndurile și își va îndeplini 
și mai bine sarc'nile sale nobile pentru 
care a fost creată acum zece ani.

într-o altă rezoluție Consiliul F.M.T.D. 
mulțumește călduros Comitetului antifas
cist al tineretului sovietic pentru invitația 
ca cel de al VI-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților să aibă loc în 
anul 1957 la Moscova și se adresează tu
turor organizațiilor chemîndu-le să- folo
sească toate mijloacele pentru populari
zarea v'itorului Festival și pentru desfă
șurarea cu succes a pregătirilor în vede
rea Festivalului.

SOFIA 19 (Agerpres). A.T.B. trans
mite :

La 18 august la clubul intelectualilor 
d’n Sofia a avut loc o reuniune închinată 
celei de a 11-a aniversări a eliberării po
porului romîn de sub jugul fascist. 
Această reuniune a fost organizată de 
Comitetul pentru prietenie și relații cul
turale cu străinătatea.

Regizorul cinematografic bulgar Dako 
Dakovski a vorbit despre succesele artei 
cinematografice in Romînia,

. Scurte șlîri
© O delegație guvernamentală a R.P. 

Albania, în frunte cu Rita Marko, secre
tar al C,C. al Partidului Muncii din Al
bania, a plecat la București unde va par
ticipa la sărbătorirea zilei de 23 August, 
cea de a U-a aniversare a eliberării Ro
mîniei.

•O După cum transmite agenția TASS, 
la 19 august D. Vidici, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Iu
goslaviei în U-R.S.S., a oferit o recepție 
cu prilejul vizitei delegației Skupscinci 
populare federative a Republicii Populare 
Federative Iugoslavia în U.R.S.S.

o La 18 august a sosit la Moscova dele
gația guvernamentală a Republicii Ceho
slovace în frunte cu Z. F’.erlinger, pre
ședintele Adunării Naționale a R. Ceho
slovace.

'■» La 18 august s-a înapoiat la Sofia Ve- 
n'nd de la Varșovia, unde a participat la 
cel de al 5-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților, delegația tineretu
lui bulgar alcătuită din 800 de persoane.

'• Specialiștii sovietici lucrează în pre
zent la proiectul unei noi fabrici de apa
rate fotografice ce va fi construită în In
dia. India a solicitat totodată Cehoslova
ciei documentația tehnică în domeniul fa
bricării aparatelor fotografice.

a La 16 august, unități ale armatei te
restre, flotei și aviației Statelor Unite de 
pe insula Okinawa au efectuat cele mai 
mari manevre amfibii de după război. 
Agenția Associated Press anqQță că la 
aceste fnanevre au participat și patru uni
tăți navale ciankaișiste.
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