
CĂMINE ALE
tineretului muncitoresc
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Dac-aî să colinzi țara în 
lung și lat privirea iți 
va fi eu siguranță desfă

tată de imaginile pe care le 
vei întilni aproape în fiecare 
loc. Pe imensul șantier al pa
triei oamenii muncii, asemeni 
unor buni gospodari, așează 
cărămidă cu cărămidă ia te
melia viitorului însorit al pa
triei. In Moldova, regiune ur
gisită de trecutele regimuri, se 
construiesc noi fabrici și uzi
ne, la Hunedoara odată cu 
dezvoltarea combinatului si
derurgic a apărut pe dea'ul 
Chizidului în anii din urmă 
un nou oraș. în Valea Jiu
lui — principal bazin carboni
fer al patriei — alături de 
masivele construcții ce se des
fășoară, orașul Uricani este 
parcă nou născut. Fabrici și 
uz’ne, noi orașe anar pe harta 
patr’ei. A devenit fapt obișnuit, 
cotidian mutarea unor noi fa
milii în apartamentele unui 
nou cartier muncitoresc. Har
nicul nostru popor își cons
truiește o nouă viață. Nici ti
nerii muncitori nu sînt cu ni
mic mai prejos decît părinții 
sau frații lor mai mari care 
deia și-au format o familie. 
Pentru ei s-au construit și se 
mai construiesc numeroase că
mine în care după orele din 
producție vin să se odihnească. 
V:a<a civilizată pe care o duc 
ei in aceste cămine este mult 
dorită dp mu Iți tineri din ță
rile capitaliste, can* după o- 
rele dc muncă sau dună orele 
de căutări zadarnice dc lucru 
nu au unde să se adăpostească.

Căminul este casa multor 
tineri muncitori c'.n patria 
noastră. Ir> el tînărul munci
tor nu simte lipsa casei părin
tești. Grija pentru a le face 
viata plăcută, lipsită în ul
tima instanță de neajunsuri, 
es e preocuparea multora din 
ace’a cărora le-a fost încre- 
d'nțată această grea dar no- 
h’lă mis!une. Cu deosebită 
dragoste își îndreantă pașii 
sore cămin tifcrul Marin Po
pa. cazangiu de la complexul 
C F.R .Grivița Roș*e din Ca
pitală. ca și mu’ți alți tova
răși de munca. Curățenia, a- 
ranjamentul d’n dormitoare 
impresionează aici plăcut pri
virea. Nu sint negliiate nici 
așa-zisele lucruri mărunte. 
Papuci de casă, fier electric 
de călcat și multe altele vin 
să contribuie la crearea unor 
condiții bune de viață, în care 
plăcutul se îmbină în mod ar
monios cu utilul. Aici, ca îrl 
multe alte cămine domnește 
grila pentru satisfacerea ne
voilor de viață ale tineretului. 
Dacă așa stau lucrurile în 
cele mai multe cămine ale 
tineretului aceasta nu înseam
nă că situația este bună peste 
tot. Se maj găsesc cămine în 
care necesitatea creării unor 
condiții civilizate de viață 
pentru tinerii muncitori nu 
se bucură de nici o atenție. 
Grăitoare în această direcție 
este nepăsarea cu care condu
cerea întreprinderii carbonifere 
Petrila precum și Direcția Ge-

nerală a Cărbunelui din Valea 
Jiului privesc condițiile de lo
cuit în cămin necorespunză
toare posibilităților existente, 
în timpul iernii, din cauza ne- 
funcționării instalației de ca
lorifer, camerele de la etaj 
erau neîncălzite. Spălătoarele 
nu funcționau iar curățenia în 
dormitoare și pe culoare lăsa 
mult de dorit. Se părea că o- 
dată cu venirea ... 1 .2 . _.ll 
conducerea minei Petrila (di
rector tov. Iosif Pali) va lua 
toate măsurile atît în ceea ce 
privește căminul în care tine
rii mineri se adăpostesc cît și 
cel care este ce nelocuît. Tără
gănarea luării de măsuri In 
vederea schimbării situației 
continuă însă. Tinerii mi
neri de la Petrila pe drept 
cuvînt nu sînt mulțumiți de 
condițiile de cazare existente. 
De faptul că în cămin nu sînt 
create condițiile de locuit și 
viață se face vinovat și co
mitetul organizației de bază 
U.T.M. Tinerii mineri după o- 
rele de muncă în subteran vor 
să facă baie, să se odihnească, 
iar în timpul liber să meargă 
la club să citească, să facă 
sport, etc. Din păcate, se poa
te afirma că în prezent dato
rită neglijenței organelor sus- 
scrise, sînt lipsiți de aseme
nea condiții. Neavînd asigu
rate posibilitățile optime de 
viață necesare nu este așadar 
de mirare că un număr însem
nat de tineri cămlniști bat 
străzi’e din Petrila sau Petro
șani fără nici un rost, iar al
ții colindă d*n restaurant în 
restaurant. Faptul că ne mem
brii comitetului U.T.M. de la 
mina Petrila prea puțin îi in
teresează aceste lucruri este 
dovedit și de desinteresul cu 
care a fost privită activitatea 
comitetului de cămin care a 
funcționat cîndva și nu fără 
rezultate.

Tinerilor care locuiesc în că
min trebuie să li se acorde a- 
tenția necesară, atît de către 
conducerile întreprinderilor 
cît șl de către comiteteie_ or
ganizațiilor de 
Peste tot 
mîtetele 
ganizarea 
citit pe

primăverii

4

bază U.T.M. 
să funcționeze ro
de cămin.

de cercuri 
dormitoare, 

nor întreceri sportive 
dormitoare, a lărgirii numă
rului celor ce participă la con
cursul „Iubiți cartea** sînt 
măsuri pe care tinerii le aș
teaptă din partea membrilor 
comitetelor U.T.M.

Păstrarea în bune condițiunl 
a mobilierului și a instala
țiilor este neapărat necesară 
în vederea ducerii unei vieți 
civilizate. în acest sens comi
tetele U.T.M. au datoria de a 
educa pe tineri în spirit gos
podăresc. Forme de muncă in 
acest sens sînt multiple și va
riate. Organizarea unor între
ceri pentru cel mai curat dor
mitor sau cămin, de pildă, 
este de natură să stimuleze 
spiritul gospodăresc al tînă- 
rultii. Trebuie însă să existe o 
preocupare permanentă pen
tru aceasta.

Tinerii muncitori vor să cîn- 
te, să danseze, cu alte cuvin
te să-și petreacă timpul liber

La înapoiere, în drum spre 
Uniunea Sovietică, tovarășul 
Anastas Ivanovîci Mikoian, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a făcut o vi
zită la București, unde s-a întîl- 
nit cu conducătorii guvernului și 
partidului, tovarășii Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, prim secretar al C.C.
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Proletari din toate țările, uniți-vâ!

cît inai plăcut și folositor. Or
ganizațiile U.T.M. împreună cu 
comitetele de întreprindere 
pot să organizeze astfel de 
manifestări. La rîndul lor con
ducerile întreprinderilor sint 
obligate să-și îndrepte privi
rile cu toată seriozitatea în 
direcția asigurării condițiilor 
dc viață ale tinerilor.

Grija pentru asigurarea con
dițiilor de viață ale tinerilor 
muncitori nu este o treabă de 
campanie. Ea este mereu ac
tuală și deosebit de importan
tă.

In centrul politicii partidu
lui și guvernului nostru a 
stat și stă omul cu nevoile lui. 
Cel de al doilea cincinal pre
vede noi măsuri pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață 
a celor ce muncesc. Comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M., 
în colaborare cu conducerile 
întreprinderilor respective și 
cu comitetul de întreprindere, 
sînt datoare să se ocupe cu 
simț de răspundere de asigura
rea unor condiții de viață civi
lizată tinerilor muncitori, lucru 
care fără îndoială își va spune 
cu prisosință cuvîntul atît în 
procesul de producție cît și în 
procesul de educație comunistă 
a tineretului.

„Scînteia tineretului11
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La uzinele „23 August" 
clin București studenții 
Dîngă Dumitru, Șrnta 
Elena și Rodcenco Vsevo
lod din anul III meca

nică de la Institutul Poli- 
/tehnic București, grupa 
Il-a fac practică.

Foto: EUGEN CS1KOȘ

Noi puncte luminoase s-au 
aprins pe harta electrificării 
patriei. Hidrocentrala Sadu 
V, în prezent furnizează e- 
nergie electrică.

Tînărul mecanic Nicolae 
Colhan, șef de tură, alături 
de ceilalți muncitori ai hi
drocentralei, veghează la 
buna funcționare a agrega
telor.

Cred că n-a greșit unul din 
tovarășii de drum, afirmînd 
că mergem nu la Valea Lun

gă, ci în țara vinului. De altfel, 
cred, că afirmația rămîne valabilă 
și pentru toate celelalte așezări, 
pînă la porțile Mediașului ori 
pînă în hotarele Tîrnăvenilor. 
O zi întreagă de te va purta tre
nul pe acolo, numai viile -'°sfîr- 
șite îți vor incinta privirile.

Cu toate acestea, gospodăria a- 
gricolă de stat din Valea Lungă 
nu are numai vii. Ea deține și 
mari suprafețe de cereale și Ier 
gume. Că nu-s toate aceste te
renuri acolo, în preajma sediului 
central, al gospodăriei, este ade
vărat. Dar ele sînt în alte părți, 
la Cenade și Blaj, la Bucerdea și 
încă într-un loc sau două, la sec
țiile ori subsecțiile gospodăriei. 
Apoi, gospodăria a însămînțat 
anul acesta, cam 120 de hectare 
cu porumb hibrid. Acesta e destul 
de pretențios. Dacă lași lucrurile 
mai la voia întîmplării, dacă nu-i 
faci la 
necesare 
tiiială — 
te slabe.
rectorul gospodăriei de stat 
Valea Lungă, cunoaște bine ce
rințele , așa îneît, în vara asta, 
el a concentrat o mare parte a 
brațelor de muncă la întreținerea 
porumbului hibrid. Treaba mer
gea destul de bine. Și ar fi con
tinuat cu siguranță tot așa, de nu 
s:ar fi abătut ploile pe Tîrnave. 
Dar uite că ploile Incurcînd ițele, 
Vasiu Pantelimon s-a pomenit 
cu viile și grădinile năpădite de 
buruiană. Să fi angajat noi lu
crători? Nu putea. Nu-l lăsau 
fondurile să treacă peste numă
rul brațelor de muncă planificate 
și care — în condiții normale — 
ar fi fost destule. Ce să facă, to
tuși ? Cu mîinile in sîn, oricum, 
nu putea rămîne.

Cînd era directorul mai necă
jit a venit la el Ion Streja, orga
nizatorul U.T.M. din gospodărie.

timp toate lucrările 
sau le faci de mîn- 

rezultatele sînt foar- 
Vasiu Pantelimon, di- 

din

— Ce facem — zise directorul, 
mă văd. nevoit să anunț direc
ția regională.

-—.Cred că nu-i nevoie.
— Să stăm ?
— Ba, să nu stăm. De ce să 

stăm ? Vă amintiți că in toamnă, 
pe vremea culesului, ne aflam în
tr-o situație asemănătoare, 
strugurii ?

— EU
—Cu cine i-atn cules?
— Cu utemiștii din sat, a răs

puns directorul.
Streja a continuat repede:
— Oamenii au aflat că viile și 

grădinile ni-s în primejdie. Au 
aflat și utemiștii. M-am întîlnit 
adineaori cu Bozdoc, secretara 
lor. „Ce faci, zice Ileana, ești a- 
mărît 2". „Sînt, i-am răspuns, de 
ce să nu fiu". „Vă trebuie oa
meni, nu-i așa?" „Ne trebuie, zic, 
dar sîntem legați de mîini" „Să 
vă dezlegăm noi /" „Cum 2" „Ei, 
cum. Noi avem în plan muncă 
voluntară. Să lucrăm la voi, nu 
vreți ? Vorbește cu directorul^ 
Dacă vrea, îmi spui, da ?“ Și am 
venit. Eu cred că nu mai are ros* 
să așteptăm.

— Ce să mai așteptăm, se a- 
rătă directorul entuziasmat. Mer
gem de mîine. Să luăm și pe ute- 
miștii din gospodăria noastră, ce 
zici 2

— Să-i luăm.
Și au mers. Zile în șir aproa

pe o sută de utemiști au <ucrat 
cu hărnicie. La Cenade, în frun
te cu Petru Conoval, 40 de ute
miști șl tineri au prășit porumbul} 
iar lucrătorii gospodăriei au pu
tut să se ocupe de grădinile de 
zarzavat. în Valea Lungă, Maria 
Popa. Gheorghe Coman, Gheor- 
ghe Durst, Margareta Kis, Maria 
Krauss, A chim Fugaciu și alț t 
cîțiva au legat, plivit și ciupit 
870 de butuci de vie, iar alții, în 
frunte cu.Nicolae Bodnarescu și 
Gheorghe Georgescu au înfipt 
stîlpii pentru curentul electric ne
cesar ariei gospodăriei de stat. 
Acum lucrătorii gospodăriei sînt 
ocupați cu' recoltarea păioaselor. 
De citeva -zile,An viile din Cena
de și-a fădut apariția mana. Nu 
se știe dacă utemiștii au 
ori nu de asta. Dacă 
însă nevoie de ajutor, ei 
vor lăsa rugați. Tovarășul
limon este sigur de asta. Jar Ion 
Streja, ca și Elena Bozdoc, 
pot fi decît mulțumiți.

Gospodăria de stat ' din Valea 
Lungă poate afla oricînd, în tiț 
nerii din sat — ca și în cei din 
Cenade — prieteni buni, harnici} 
pe al căror ajutor, se poate bizui 
la nevoie. , •

C. SLAVIC ’

SÎNT FOARTE TINERI
oricare adunare în care unii au 
vorbit calm, explicînd pe larg ce 
e just și ce nu, iar alții au să
rit peste cal. Și de-abia la sfîr- 
șitul ședinței, cînd Adam, trist 
și puțin rușinat pentru atmosfe
ra în care s-a anunțat căsătoria 
lui, se îndrepta spre dormitor, 
băieții i-au sărit de gît, feiicitln- 
du-1. Era poate cel mai potrivit 
moment să-i arate că se bucură 
din inimă pentru însurătoarea 
lui.

La urma urmelor, asta s-a în- 
tîmplat de mult și n-ar mai tre
bui amintit.

S-a întîmplât însă de curînd 
un fapt asemănător pe care bri
gada era pe cale. $ă nu*f mai în
țeleagă. Constantin și Romulus 
Mustățea sînt veri, au venit 
odată pe șantier și — era lucru 
știut — sînt cei mai buni prieteni. 
Constantin, „Titi“ cum i se spune, 
a propus nu de mult ca brigada 
să se împartă în două schim
buri, astfel îucît să se poată ur
mări mai bine felul cum lucrea
ză tinerii. Propunerea a fost 
acceptată.

Constantin conduce în brigadă 
discuțiile pe tema : „există sau 
nu există dumnezeu ?“ fiind cel 
maj înfocat ateu, aducînd argu
mente judicioase în sprijinul 
afirmațiilor sale, care sînt dez
bătute pînă noaptea tîrziu. .în 
dormitor. La toate acestea Romu
lus se aliază — îl susține oe 
Constantin — și în general își 
apreciază vărul. Puneți-vă însă 
în situația lui Romulus în ur
mătorul caz : într-o zi brigada 
lucrează, cu ambele schimburi o 
dată. Cu acest prilej se observa 
că Titi își protejează un prieten, 
Pe Vădana, dîndu-i cea mai ușoa- 

care nu s-a plictisit nimeni. Ște- ra munca, 
fan Adam și-a cunoscut mai bine “ 
oamenii, a înțeles mai bine sen
sul cuvintelor „prietenie" și 
„ajutor".

Ar fi poate interesant să se 
relateze ședința ? A semănat cu

aștearnă caracterizarea și vom 
încerca să facem cunoștință cu 
vestita brigadă.

Ștefan Adam e un tînăr înalt, 
brunet, cu o expresie foar
te mobilă a figurii și cu o filo
zofie pe care o expune lapidar : 
„mergem înainte** și asta fără să 
fie un optimist de duzină. Un 
fapt: două zile lipsește din bri
gadă fără să anunțe pe nimeni 
dintre băieți. Pentru un tînăr 
care trăiește „mergînd înainte** — 
și subliniez, nu pentru a epata la 
ședințe — faptul pare cel puțin 
ciudat. Brigada lucrează două 
zile fără comandant. Unde este 
Ștefan Adam ? Mai exact spune 
„unde a fost*' ? fiindcă după doua 
zile s-a întors și s-a apucat de 
lucru. Se ține o ședință de bri
gadă, prima ședință mai organi
zată și critica — principială, tovă
rășească — își spune cuvîntul. 
Pentru prima dată se formează 
o opinie generală împotriva ab
sențelor, iar ținta e... comandan- 
cul brigăzii.

Autocritica lui Ștefan Adam e 
și ea neobișnuită în felul ei: 
„m-am dus să mă-nsor“. De unde 
spera, poate, că brigada o să-1 în
țeleagă omenește, o să izbucneas
că în rîs și să treacă la alte pro
bleme. lucrurile s-au înrăutățit 
Băieții erau supărați din două 
motive: primul, fiindcă-și sub
minează singur autoritatea ce- 
rînd o disciplină specială, că, cu 
alte cuvinte, absența lui ar pu
tea fi trecută mai ușor cu ve
derea și, al doilea, fiindcă n-a 
avut încredere în ei să le spună 
unde se duce. A jignit brigad'a. 
Se’nsoară comandantul și bri
gada să afle numai convocînd o 
ședință 1 A fost o adunare în

de rezol- 
grea : a 
lui Cris- 
lui Peire 
lui Rusu 

Vasile” nu s-a lăsat mai prejos, 
totuși brigada condusă de Ște
fan Adam, de la uzina hidrocen
tralei „V. I. Lenin" Bicaz, va pri
mi și săptămînă aceasta steagul. 
Pentru a șaptea oară, la rînd. 
Faptul n-ar prezenta mari dificul
tăți — viața fiind lipsită de false 
conflicte — dacă activistul U.T.M. 
nu și-ar bate capul cu o chestiune 
în adevăr complicată. Patru săp- 
tămîni la rînd li s-a spus briga
dierilor din careu că brigada lui 
Ștefan Adam e bună, că a mun
cit cu elan, că a fost discipli
nată, că a ascultat maiștrii și in
ginerii, în fine tot ce se poate 
spune în asemenea cazuri, tră- 
gîndu-se nelipsitele concluzii ’ po
trivit cărora „exemplul lor tre
buie urmat și de unii, cărora, to
varăși, le-a dat șantierul tot, dar 
pierd vremea și-și vînd bocancii". 
Problema e ce o să le mai spună 
azi celor aproape 500 de briga
dieri despre brigada lui Ștefan 
Adam.

Pentru el, cred totuși că va 4i 
ușor. Brigada lucrează pe șan
tier, tinerii locuiesc în dormitor, 
pe toți 26 îi cunoaște, asa că 
deocamdată îl vom lăsa pe Mir
cea Catargiu în fața foii albe, 
neîncepute, pe care va trebui să

Mircea Catargiu are 
vat astăzi o problemă 
muncit bine și brigada 
tea Polizu, și cea a 
Pușcaș, desigur, cea a

aflat 
va fi 
nu se 
PqnttțIntîmpinînd festivalul tineretului 

din regiunea Hunedoara
Mai sînt puține zile pînă la 8 brigăzi de tineret de la cțelă- 

data cînd va avea loc Festivalul ti
neretului din regiunea Hunedoara. 
In întîmpinarea acestui eveniment 
tinerii mineri din Valea Jiului, 
gazdele Festivalului, luptă pentru 
a. realiza cea mai mare producție 
de cărbune. în sectorul 4 al minei 
Vulcan, care a fost încredințat de 
curînd tineretului, planul de ex
tracție la cărbune pe perioada 
1—19 iulie a fost depășit cu 24 
la sută. Tinerii mineri de la Lu- 
peni au extras peste angajamen
tul luat în cinstea Festivalului 360 
tone de cărbune

La Combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara 
hrigăzile de furnaliști conduse de 
Avram Culda, Dumitru Duca $> 
Ion Bîldea, care deservesc furna
lul tineretului, au produs peste 
plan, în primele 19 zile ale lunii 
acesteia, 197 tone de fontă. Cele

ria Martin au elaborat, în perioa
da 1—20 iulie, 74 de șarje rapide 
dînd peste plan 926 tone de oțel. 
Brigăzile de tineret conduse de 
Vasile Sereschi și Ludovic FufC3 
de la secția laminoare au obținui 
în aceeași perioadă 808 tone de 
oțel laminat peste plan

nu

formule de muzică ma-

de aceste orchestre,

cu unele 
ghiară.

Alături 
dintre care multe îneîntă prin ar; 
ta lor, ființează multe formații

al P.M.R., Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri și 
alții.

Intîlnirea și convorbirea dintre 
tovarășul A. I. Mikoian și condu
cătorii guvernului și partidului au 
avut loc într-o atmosferă de caldă 
cordialitate și frățească prietenie. 

(Agerpres)

Romulus e destul de necăjit 
pentru această chestiune' ca să 
nu . mai tolereze și „aerele** lui 
Constantin, respectiv să mai 
asiste pasiv la faptul că Titi și

(Continuare în pag. 2-a)

Viața 
muzicală de vară

Dacă petreci numai o săptămî
nă în Budapesta, începi să-ți dai 
seama cît de puțin ai intrat în 
realitate in viața orașului. Mu
zeului de arte plastice i-ai con
sacrat o dimineață... Mult, dacă 
te gîndești eă monumentele isto
rice, muzeele și alte lăcașuri de 
cultură sînt foarte, foarte nume
roase la Budapesta și pentru a 
le vedea pe toate plus Balatonul 
n-ai decît o săptămînă.’ Puțin, 
din mornent ce numai pentru a 
privi co'ecția de Munkacsy sau 
unicul Diirer din muzeu ți-ar tre
bui o dimineață... La grădina 
zoologica ai trecut în revistă în 
citeva minute zeci de păsări e- 
xotice, fiecare își are povestea ei, 
felul ei mai mult sau mai puțin 
ciudat de a trăi. In „zbor razant** 
pe lingă colivii nu afli nimic 
pre ele 1

O săptămînă poate deci 
îmbogățească cunoștințele, 
lărgească orizontul, dar și , 
mărească lista regretelor, ori cît 
de intensiv și bine chibzuit ai fo- 
losit-o.

în ceea ce mă privește voi spu
ne cîte ceva doar despre muzica 
în timpul verii la Budapesta.

Prima manifestare muzicală de 
care ia cunoștință turistul venit la

des-

să-ți 
să-ti 
să-fi

Budapesta este producția artistică 
a lăutarilor țigani care cîntă în 
mai toate restaurantele mari ale 
Budapestei. La hotel „Palace**, de 
pildă, unde locuiau turiștii ro- 
mîni, cîntă orchestra lui Kalman 
Olah, care, fără a fi excepțio
nală, este reprezentativă pentru 
măiestria și fantezia lăutarilor 
maghiari ce interpretează cu ega
lă sinceritate tradiționalele 'or 
melodii ca și variantele proprii, 
uneori aproape de nerecunoscut, 
ale unor „șlagăre** mai vechi și 
mai noi.

După cum se știe, marele com
pozitor maghiar I iszt a folosit în 
opera sa muzica lăutarilor țigani. 
Astăzi aceștia se „revanșează** 
tălmăcind — evident într-o mi
nieră specifică — unele din crea
țiile lui Liszt, chiar din cele fără 
legătură cu folclorul.

Este inutil, cred, să subliniez 
că ori de cîte ori apărea un ste- 
guleț roș-galben-albastru pe o 
masă de restaurant (semn că la 
această masă erau romîni) — fie 
la „Palace", fie la marele restau
rant „Gellert" — muzicanții ma
ghiari, în semn de omagiu, pre
luau repertoriul lăutarilor noștri 
pe care-1 prezentau „asezonat**

de muzică ușoară. La Budapesta 
se dansează mult mai mult decît 
la noi. Platforme de dans întîl- 
neștî la o distanță ioarte mică 
unele de altele. Sîmbătă și dumi
nică seara ele sînt totuși neîncă
pătoare și asiști, parcă, la un 
dans al sardelelor în cutii...

Printre.cei care activează cu 
mare succes în domeniul muzicii 
ușoare se numără și Tibor Pol- 
gâr — cunoscut compozitor, auto
rul multor melodii care se cîntă 
și la noi. L-am văzut dirijînd la 
10 iulie Orchestra simfonică de 
stat în cadrul unui concert ex
traordinar la Kârolyi-kertben 
(grădina Kârolyi, cu o capaci
tate de peste 1.000 de 
Intr-adevăr^ ~ 
cupă 
fiind 
suite 
instrumentată 
apărut destul de timid, foarte re
ținut parcă de teama de a nu se 
dărui prea mult și a păcătui față 
de gust. Solistul concertului era 
excepționalul pianist francez Sam 
son Francois, care a fost un re
marcabil tălmăcitor al Concertu 
lui nr. 1 de Liszt și al Concer
tului nr. 3 de Prokofiev Este un 
pianist care-și pune amprenta 
personală pe orice lucrare inter 
pretată, are o tehnică remarcabilă 
și un fel cuceritor de a conduce 
„discursul" muzical (chiar dacă 
uneori, în concertul de Liszt fra
zarea poate apare arbitrară).

capacî- 
locuri) 

preo.
„grea“ 

valoroase 
strălucit

Poigar se 
și de muzică 
autorul, unei 
de orchestră.

Ca dirijor el a

Samson Francois s-ar bucura de
sigur și la noi de un remarcabil 
succes. De altfel ne-a declarat 
— după concert — că ar fi îneîn- 
tat să cunoască publicul și mu
zica de la noi. O sugestie mo
destă pentru cei ce se ocupă cu 
aceasta...

Concertul nu era o oază sim
fonică într-un deșert al tăcerii, 
ci făcea parte dintr-un ciclu. Ast
fel. două zile ‘după aceea, Sam
son Franțois a cînlat Concertul 
în fa minor de Chopin, fiind de 
astă dată acompaniat de Ferenc- 
sik Janos — care împarte, ală
turi de Laszlo Somogyi, laurii de 
cel mai bun dirijor maghiar. Fe- 
rencsik a prezentat la 14 iulie 
un nou concert în care solistă a 
fost Vera Denes (în Concertul 
pentru violoncel-și orchestră de 
Haydn). Vera Denes este’o bună 
violoncelistă pe care am auzit-o 
la noi cu ani în urmă, iar acum 
inregistrînd pe discuri Concertul 
de Andras Mihaly, talentat com
pozitor din generația mai tînără 
(n. 1917). în programele simfo
nicelor următoare figurau lucrări 
de Mozart,. Beethoven, Rossini,

Vedere din capifâlt/ R.P. Ungare

Liszt* Brahms, Franck. ele își ea spectacolele. „Sylvia** de Kal- 
dau concursul dirijorii ’peorges man Imre se joacă aproape sea- 
Tzinine (Pa tis) Sandqr Frtayes^^ ----- —
Kertesz Istvan, pianiști ^Mmaly 
Bâcher și Gyorgy Scbok ș.a.

Viața.*de., concerte. 4U
grădini are, evident, și unele de
zavantaje : sonorizarea nu este 
întotdeauna dintre cele mai bu
ne. Zgomote „intruse** intervin 
din exterior și cîteodată, o ploaie 
torențială sau o furtună — foar
te agreabilă cînd te plimbi pe 
vapor cu punte acoperită pe Duc 
nare — vine să întrerupă sau, în 
cel mai bun caz, să... complecteze 
armoniile concertului.

Dar publicul budacestan și ar
tiștii nu se lasă descurajați. In 
afară de concerte, în aer liber au 
loc reprezentații de operă: „Ca
valeria rusticană** cu veșnica ei 
pereche, — „Paiațe", „Carmen", 
„Aida" și ..Rigoletto", „Don Car
los" țin afișul și în toiul verii. 
Mai mult chiar: la începutul lu
nii iulie a fost interpretată în au
diție de concert capc iopera „Tris
tan și Isolda** de Wagner. în ace
lași timp opereta își continuă si

Iră după scară cu succes.
; Am asistat la o repetiție a ma
relui cor din Budapesta, dirijat 
de La-szlo Somogyi, care pregă- 
’tea'un concert coral de muzică 
vieneză.ce urmează a avea loc în 
grădină în luna august. Alături 
de valsuri de Strauss vor fi in
terpretate și valsurile de dragos
te de Brahms. Corul prezentase 
de ciirînd „Messiah" de Hăendel 
așa îneît vocile erau puțin obo
site. Muzicalitatea cintăreților, 
sensibilitatea și disciplina lor 
erau însă evidente. Bucuria de a 
face muzică era și în acest caz 
sentimentul general, dominant în 
sala de repetiții. Aici Somogyi, 
cunoscut pentru irascibilitatea sa, 
a apărut calm, ca un apropiat 
prieten și un afectuos îndrumă
tor al corului, dojenind părin
tește atunci cînd un amănunt 
era lăsat în umbră și iluminîn- 
du-se cînd, scoțîndu-1 la iveală, 
membrii corului exprimau satis
facția lor artistică. Această repe-

(Continuare tn pag. 2-a)

Cârti de dragoste - x* 
Varfl și dragoste de CaTfl
După ce Maria Botez, bibliote

cara de la G.A.S. Moara Grecilor, 
din raionul Vaslui, cercetă un re
gistru cu filele îngălbenite și roa
se de vreme — uitat într-un fund 
de sertar ~ mă informă despre 
situația cititorilor: 25 la cele
peste 1800 de cărți cîte are bf-, 
blioteca. Văzîndu-mă descumpă
nit, Maria Botez a mai repetat o 
dată cu aceeași nevinovăție :

— Avem 1.800 de cărți și nu
mai vreo 25 cititori și ăștia în
scriși de multă vreme.

„Or fi existînd aici condiții o- 
biective, mi-am zis în gînd. 
Sau poate, cine știe ?“. Așa 
că, stăpînit de o curiozitate cres- 
cîndă, am întrebat-o din nou :

— Și care sînt motivele pen
tru care aveți așa de puțini ci
titori ?

Răspunsul, tot atît de indife
rent ca primul, veni îndată :

— Nu avem cărți de dragoste 
în bibliotecă, iar tinerii noștri 
— că de asta sînt tineri — 
pe acestea le caută.

Eram complect surprins de cele 
ce aflasem. înaintea ochilor mei 
se contura imaginea unei biblio
teci împovărate de sute de to
muri și broșuri tehnice difi
cile — și acestea în zeci de 
exemplare și în ediții diferite — 
iar restul, nici o carte de litera
tură beletristică...

Nu-mi revenisem încă din tul
burarea mea, cînd cerui să vizi
tez biblioteca cu pricina.

lată-mă în fața ei. O deschid 
cu emoție... și ce credeți că-mi fu 
dat să văd ?

Numai cărți beletristice 11 Nici

urmă de manuale sau cărți 
greoaie. Abia stăpînindu-mi in
dignarea, întrebai:

— Dar astea ce-s ?
— Astea-s cărțile...!
Citesc la întîmplare cîteva 

titluri: Alfredo Gravina „Fronti
ere deschise vîntului" (dragostea 
zbuciumată dintre Benita și 
Juan) ; Titus Popovici: „Străi
nul** (iubirea sinceră și curată 
a lui Andrei față de Sonia) ; Ga
lina Nicolaeva „Secerișul" și încă 
multe altele. Cîte pagini, sute, 
mii chiar, în care atîția și atîția 
scriitori cîntă dragostea — nu 
se află în această bibliotecă ?

Da 1 Adevărat: lipsește ceva 
aici. Dar nu cărțile de dragoste 
ci dragostea de a munci cu car
tea, din partea bibliotecarei Maria 
Botez. Faptele 
ea însăși n-a 
din bibliotecă _ ___ ___ t
de 6 luni, că organizația de bază 
U.T.M. nu s-a preocupat să orga
nizeze concursul „Iubiți cartea" 
și că de o lună de zile zac arun
cate lîngă bibliotecă cîteva pa
chete cu cărți, fără a fi inven
tariate...

...Ar fi de dorit ca activiștii 
culturali de la raion să treacă pe 
la G.A.S. Moara Grecilor, iar pen
tru ca mult solicitatele cărți de... 
dragoste să poată ajunge în 
mîinile cititorilor, să fie nu
mită o bibliotecară cu... dragoste 
de cărți.

I. AGHINEI 
corespondentul „Scînteiî tine
retului" pentru regiunea Iași

dovedesc că 
citit o carte 

de mai bir.e



Viata muzicală de vară 
a Budapestei

Alegerea profesiunii
(Urmare din pag. l-a) 

tiție avea loc seara, după o zi 
destul de încărcată pentru diri
jor: dimineața — repetiții la radio, 
după masă — repetiții pen.ru înre
gistrarea .pe plăci a unei lucrări 
maghiare. Se pare că es.e un 
„program" destul de normal pen
tru muzicienii budapestani ca- 
re-și dedică tntr-adevăr toată 
viața artei lor.

In rindurile iubitorilor de mu
zică toate aceste manifestări din 
timpul verii apar drept un mare 
interludiu care duce la cele mai 
de seamă evenimente muzicale 
ale anului: Concursul Liszt și 
Festivalul Bartok. Concuisul de 
plan închinat memoriei lui F. 
Liszt — competiție și manifestai e 
artistică internațională de mare 
interes — va avea loc în toam
nă. Festivalul Bartok (25 sep
tembrie-19 octombrie) — Ia care 
își vor da concursul muzicieni 
dintre cei mai eminenți din luniea 
întreagă — este de pe acum în 
centrul conversațiilor și preocu
părilor : „Ibusz“-ul — organi
zație de turism maghiară — a și 
început să Iaca propuneri organi
zațiilor asemănătoare de pes’e 
hotare în scopul înlesnirii parti
cipării unui număr cit mai mare 
de admiratori ai creației bartok- 
iene la acest eveniment unic.

In ceea ce mă privește am re
gretat mult că n-am putut audia 
examenul de la Conservator în 
care, intre altele, la clasa de mu
zică de cameră s-a cîntat Cvar
tetul mr. 3, iar la cea de dirijat 
— Sonata pentru 2 piane și per
cuție de Bartok. De asemenea, la 
teatrul muzical s-a montat „Man
darinul miraculos" de Bartok. 
Toate aceste lucrări reprezentati
ve pentru marele compozitor sînt

încă neaudiate în public la noi și 
nici la radio n-au fost difuzate

Tot în centrul preocupărilor 
muzicienilor se află discuțiile ce 
au loc în problemele muzicii la 
Budapesta. De curînd au avut loc 
două mari dezbateri în chestiunile 
generale are organizării, orientă
rii și ajutorării mșcării muzicale 
din R.P. Ungară. Animatorul 
principal ai acestor dezbateri es*e 
Zoltan Kodaly — marele compo
zitor de faimă mondială — care 
atit- prin viu grai cît și în presă 
se află de multe oecenii în pri
mele rînduri ale celor care mili
tează pentru avîntul muzicii ma
ghiare.

Kodaly nu se interesează numai 
de problemele compoziției ma
ghiare, ci, in aceicș timp, el 
discută problemele legate de ni
velul publicului muzical, de ri
dicarea vieții muzicale d'n pro
vincie, de pregătirea muzicală a 
copiilor, de calitatea artei in er- 
pretative maghiare și folosirea 
deplină a tuturor talentelor. Cu- 
vînlul său e direct, el spune lu
crurile fără sulemeneală, adesea 
aspru și mai adesea ironic. Din 
toate articolele sale se vede dra
gostea lui pasionată pentru mu
zică, pentru ridicarea culturală a 
poporului. Kodaly este cel mai 
activ militant pentru ceea ce in 
Budapesta se numește „cultul 
muzicii", în opoziție cu „cultul 
muzicienilor".

Și chiar intr-o săptămînă poți 
să-ți dai seama că viața muzicală 
a Budapestei se desfășoară la un 
nivel artistic și etic din ce în ce 
mai înalt, spre satisfacția iubito
rilor de muzică maghiari și 
străini, care nu vor să se împace 
cu „vacanțele" in acest domeniu.

F. SCHAPIRA

Metode științifice de lucru 
pe ogoarele G. A. C.

Gospodăria colectivă din comuna Romanești, regiunea Iași 
își lucrează pămintul in mod științific. Conducătorii gos
podăriei, comuniștii, colectiviștii virstnici cu un bagaj de 
cunoștințe agrotehnice mai bogat, Împărtășesc zi de zi tine
rilor din experiența lor.

In fotografia noastră, II puteți vedea pe șeful de echipă 
Stavăr Stegaru, care explică tinerilor colectiviști Gheorghe 
Ignat și Paulina Olăieru, cum se face castrarea porumbului.

Foto: AGERPRES

un pas hotărîtor în viața
Pentru miile de absolvenți ai 

școlilor medii care dbresc să-și 
desăvîrșească studiile, necesitatea 
înscrierii la concursul de admitere 
ridică din ce în ce mai mult pro- ,
blema justei alegeri a facultății, tineri să se îndrepte 
Nu există candidat care să nu-și de titlu — către a< 
fi pus de nenumărate ori această 
dificilă problemă.

Experiența de viață a tînărului 
absolvent de școală medie este 
in majoritatea cazurilor mică și 
nu-i permite decît să tindă cu 
oarecare aproximație către o anu
mită profesiune. El nu a luat încă 
contact în mod direct și siste
matic cu o serie de profesiuni și 
nu este convins că se poate de
dica uneia sau alteia dintre aces
tea, întrucit nu le cunoaște deloc 
sau nu le cunoaște suficient. 
Multe profesiuni sau chiar toate 
i se par 
punct de 
indiferent

La cele 
faptul că 
titudinile 
sint destul de dezvoltate la data 
cînd ei sînt puși să aleagă fa
cultatea pe care ar dori s-o ur
meze și de aceea nu pot să do
vedească siguranță fn această 
problemă.

Toate acestea ne duc la con
cluzia că este o greutate reală 
pentru tînărul absolvent de școală 
medie să-și aleagă profesiunea. 
Nu-i mai puțin adevărat că, a- 
ceastă greutate, dacă nu poate fi 
desființată complect, poate fi mic
șorată simțitor prin efortul comun 
al școlii și al familiei.

Practica dovedește că una din 
condițiile esențiale în justa ale
gere a facultății este cantitatea 
și calitatea cunoștințelor pe care 
le posedă candidatul. Fără o apre
ciere reală a nivelului acestor cu
noștințe tînărul nu poate alege fa
cultatea pe o bază solidă.

Tînărul trebuie să țină seama 
în alegerea facultății și de apti
tudinile pe care le are în reali
tate, fără să le exagereze. Ele se 
recunosc la tînărul candidat după 
ușurința cu care poate rezolva 
anumite probleme și după nivelul 
calitativ a! muncii sale; Important 
este ca tînărul, ținînd seama de 
aptitudinile sale, să aleagă una 
din acele specialități la care poate 
da cele mai bune rezultate.

Construirea socialismului tn 
țara noastră necesită un număr 
însemnat de cadre cu o înaltă ca
lificare pentru toate sectoarele 
economiei și culturii. Intrlnd în- 
tr-o instituție de învățămînt supe
rior tînărul se hotărăște să se pre
gătească pentru o muncă practică, 
pentru folosirea cunoștințelor a- 
colo unde interesele statului o cer.

De mare însemnătate pentru 
justa alegere a facultății este edu
cația pe care o primesc tinerii în 
familie și în școală și mijloacele 
care se folosesc în această mun
că educativă. Nu este vorba de a 
crea o educație specială pentru 
justa alegere a facultății. De a- 
cest lucru nu este nevoie. Dacă 
tînărul este bine pregătit pentru 
viață și dacă această educație a 
școlii și familiei a prins, el este 
in măsură să-și aleagă în mod co
respunzător șl facultatea.

Important este ca tinerilor să 
li se prezinte munca în toată va
rietatea ei, cu frumusețile și greu
tățile ei. Pe primul plan să fie 
puse posibilitățile, aptitudinile 
și dorințele tinerilor. In caz con
trar va rezulta o idealizare a 
unei profesiuni care va fi — în. 
tr-un fel sau altul — impusă ti
nerilor și nu acceptată de aceștia 
din convingere.

Una din cauzele principale care 
produc erori în alegerea profe
siunii este orientarea după avan
tajele sau după titlul pe care îl 
conferă terminarea studiilor. Prac
tic acești candidați nu reușesc la

frumoase. Din acest 
vedere ii este aproape 
pe care o alege.
de mai sus se adaugă 
nici cunoștințele și ap- 
multor candidați nu

concursul de admitere sau, chiar 
dacă pătrund in facultățile riv- 
nite, rămtn corigent! sau repetenți 
chiar din primii ani de studii. Ar 
fi mai just ca de la început acești 

, '‘ — indiferent 
. ___ către acele facultăți

unde vor munci cu plăcere și con
știinciozitate, unde vor putea ca 
urmare să-și însușească cunoștin
țele și deprinderile practice in cele 
mai bune condiții și fără a pier
de un număr de ani prețioși. In 
fond, titlul’ din orice domeniu de 
activitate este onorabil dacă pen
tru el s-a muncit cu dragoste, 
dacă corespunde nivelului cunoș
tințelor acumulate, dacă este folo
sit pentru a pune aceste cunoștin
țe în slujba societății noi, socia
liste, dacă este onorat prin cali
tatea muncii depuse.

Problema alegerii facultății tre
buie considerată ca rezolvată nu 
atunci cînd cu eforturi supraome
nești poți abia „face față" cerin
țelor, ci numai atunci cînd, ca ur
mare a alegerii făcute, poți da 
maximum de randament. „Goana 
după bani" denaturează multora 
sensul vieții. Nu rare sînt cazu
rile de schimbare in rău a trăsă
turilor care au caracterizat pe 
tînărul intrat in facultate.

Pentru asemenea atitudini tre
buie să se simtă răspunzători atît 
familia ctt și școala, orga
nizația U.T.M. Unii părinți im
primă copiilor lor de la o vîrstă 
fragedă atitudinea de dispreț față 
de un șir de profesiuni în favoa
rea altora pe care ei le consideră 
„nobile" și desigur demne de co
pilul lor.

Chiar dacă tînărul ar dori să 
urmeze altă facultate, chiar dacă 
cunoștințele și aptitudinile lui îl 
îndreaptă către alt sector de mun
că, presiunea exercitată asupra lui 
de mic îl face să piardă simțul 
realității și dorința părinților de
vine și „dorința" lui. Desigur a- 
ceasta este o dorință falsă, deter
minată de rezonanța titlului pe 
care îl va obține, dorință care nu 
va ajuta cu nimic societatea și 
nici situația lui tn viitor.

In realitate, orice profesiune își 
are frumusețea și greutățile ei. 
De aceea considerăm ca un mare 
rău adus tinerilor exagerarea cu
noștințelor acestora de către pă
rinți și rude

Mai trebuie subliniat un aspect 
al lucrurilor care se pare că nu 
este mai puțin important. Este 
vorba de situația acelora, care în 
urma concursului de admitere nu 
sînt admiși in învățămîntul supe
rior.

Regimul democrat-popular, do-

vedind și din acest punct de ve
dere superioritatea lui față de re
gimul capitalist, a făcut accesibil 
invățămintul superior (ca și învă- 
țămintul elementar și mediu) ma
selor largi populare.

Admiterea în învățămîntul su
perior nu se face însă la întîm- 
plare, ci în urma unui studiu amă
nunții. Cu toate acestea un număr 
însemnat de candidați consideră 
respingerea la concursul de admi
tere ca o mare și ireparabilă neno
rocire, în care au căzut pentru 
toată viața.

Prezentarea respingerii la con
cursul de admitere ca „o mare ne
norocire" este de fapt una din ma
nifestările disprețului față de 
munca practică. Aceasta este ur
marea unei moșteniri grele a re
gimului burghezo-moșieresc și nu 
putem spera că ea va dispare 
printr-un decret, într-un timp 
scurt. Rău este că în multe ca
zuri așteptăm să dispară de la 
sine, rău este că organizațiile 
noastre de masă, școala și fami
lia fac prea puțin pentru edu
carea copiilor in spiritul drago
stei față de muncă.

Unii candidați care nu au reu
șit la concursul de admitere își 
duc în mod rușinos in eroare pă
rinții susținînd că ei ar fi foarte 
bine pregătiți, dar, vedeți dum
neavoastră......profesorii examina
tori sînt de vină". Și părinții, 
în multe cazuri, cred spusele co
piilor lor. Ca urmare ei fac cereri 
numeroase de reexaminare, își sa
crifică bună parte din timpul lor 
cu diverse intervenții. Dar cînd 
sînt puși în fața probelor scrise 
ale copiilor lor nu mai pot scoate 
un cuvînt și recunosc că într-a- 
devăr nu puteau fi admiși în în
vățămîntul superior.

Iată numai cîteva exemple: 
candidatul M. I. la Facultatea de 
medicină generală, a scris anul 
trecut în lucrarea la științe natu
rale, între multe alte ir.epții și ur
mătoarele : „...Coada la om se 
atrofiază din lipsă de antrena
ment". Alt exemplu : candidatul 
S. V., tot la Facultatea de medi
cină a scris între altele „...La 
moartea lui Miciurin au luat cu- 
vîntul Marx și Engels".

Așa cum s-a arătat încă de la 
primele rînduri, alegerea facul
tății nu este de loc ușoară. De 
aceea, în rezolvarea acestei ches
tiuni candidații trebuie să se gîn- 
dească cu seriozitate căutînd să 
înlăture pe cit posibil acei factori 
care ar putea să-i împiedice în 
justa alegere a profesiunii vii
toare.

GH. P. APOSTOL 
din direcția metodică — 

invățămintul superior 
Ministerul lnvățămintului
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De-a lungul întregii sale ac
tivități revoluționare, Lenin 
a acordat o atenție deose

bită vieții și activității tinerei ge
nerații, instruirii și educării ei in 
spirit revoluționar. Cu.egerea „Be
nin despre tine.et", apărută re
cent în Editura Tineretului înmă- 
nunchiază articole și euvîntări, 
studii, scrisori, aprecieri și refe
riri ale marelui dascăl al prole
tariatului cu privire la condiți le 
de viață, la mișcarea revo.uționa- 
ră a tineretului din Rusia din pe
rioada de la 1895 pînă la revolu
ție. precum și la activitatea des
fășurată de tineretul sovietic in 
primii ani ai puterii sovietice. 
Multe din ideile lui Lenin, deși 
au fost formulate cu zeci de ani 
în urmă, sînt și azi de o vie ac
tualitate.

Pentru tineretul din țara noas
tră studierea acestei cărți pre
zintă un deosebit interes și o 
mare utilitate. Cel de-al Il-lea 
Congres al U.T.M, care și-a În
cheiat de curmd lucrările, precum 
și măsurile luate de partidul și 
guvernul nostru pentru îmbună
tățirea muncii de instruire și edu
care comunistă a tineretului stu
dios și pentru îmbunătățirea în- 
vățămîntului de cultură generală 
pun în fața tineretului sarcini noi 
și de mare răspundere. Condițiile 
care au fost create tineretului 
nostru fac să sporească și cerin
țele pe care partidul le are față 
de tineret. Pentru ca tineretul 
să-și poată spori contribuția la 
opera de construcție socialistă el 
trebuie să depună eforturi deose
bite. in special ne linia tnsuș rii 
unor vaste cunoștințe și a unei 
atitudini demne de marele rol pe 
care este chemat să-l joace in so
cietatea noastră.

In culegerea „Lenin despre ti
neret" sînt cuprinse îndrumările 
pe care le-a dat marele conducă-

Culegerea „Lenin despre ti
neret'' — Editura Tineretului — 
1956

„Scînțeia tineretului"
Pag 2-a 27 iulie 1956

tor tineretului muncitoresc și stu
dios in privința organizării acti
vității revoluționare a tineretu ui, 
pentru realizarea solidarității miș
cărilor de tineret cu lupta revo
luționară a clasei muncitoare pen
tru doborîrea țarismului, iar pe 
de altă parte sfaturi și propuneri 
din anii puterii sovietice referi
toare la organizarea muncii de 
instruire, educare și promovare a 
tineretului sovietic.

Ideile expuse de Lenin în lucră
rile din prima parte a cărții ne 
ajută să înțelegem care sînt ade
văratele cauze ale mizeriei și 
neștiinței în care sînt ținute mari 
mase de tineri din țările capita
liste și care sînt adevăratele căi 
de îmbunătățire a vieții. maselor 
largi. Lenin arăta că jefuirea po
porului, in ceea ce privește învă
țămîntul. lumina și cunoștințele, 
abrutizarea maselor populare erau 
inevitabile în condițiile orînduirii 
țariste, sînt inevitabile în condi
țiile unei societăți bazate pe ex
ploatare. Singura cale pentru ieși
rea .din această situație, pentru 
înlăturarea mizeriei și nești utei 
în care sini ținute mase mari de 
tineri din țările capitaliste și în
deosebi din țările coloniale — 
este aceea a luptei pentru cuce
rirea libertății.

Lenin a demascat cu vehemență 
fățărnicia și fanfaronada celor 
care încercau să arunce praf în 
ochii poporului, care încercau să 
ascundă adevăratele cauze ale 
mizeriei în care se zbat masele 
populare in capitalism. In artico
lul „Al cincilea Congres interna
țional pentru combaterea prosti
tuției", Lenin. arăta cît de hidos, 
de meschin a fost acel Congres- 
mascaradă. Lenin conchidea „De 
aici putem deduce ce dezgustătoa
re fățărnicie burgheză domnește 
la aceste congrese aristocrato-bur- 
gheze. Acrobații fi' tntropiei și 
apărătorii polițienești ai batjocu
rii la adresa mizeriei și sărăciei 
se adună pentru „combaterea 
prostituției", pe care o întreține 
tocmai aristocrația și burghezia”... 
Desființarea prostituției ca și în
lăturarea analfabetismului și a 
celorlalte plăgi ale societății ca
pitaliste nu pot fi efectiiate prin

acțiuni filantropice, pieirea lor este 
posibilă numai in urma desființă
rii însăși a orînduirii capitaliste 
care le generează și le menține, 

îndemnurile pe care Lenin le a- 
dresa tineretului studios de a des
fășura o luptă politică, revolu
ționară in strînsă solidaritate cu 
mișcarea muncitorească își păs
trează de asemenea actualitatea. 
Vorbind despre succesele mișcă
rii studenților, parcă adresindu-se 
azi tinerilor conștient! din țările 
capitaliste, Lenin arăta că: „Ei 
au văzut că numai sprijinul po
porului și mai ales sprijinul mun
citorilor le poate asigura succe
sul, iar pentru a se bucura de 
acest sprijin, ei trebuie să por
nească la luptă nu numai pentru
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Cărți noi
M. BENIUC - Poezia noastră 

(Colecția „Mica bibliotecă cri
tică" nr. 41).

168 pagini — 2,05 lei
Editura de stat pentru literatură 

și artă.
P. DUMITRIU — O sută de 

kilometri (Ediția a II-a).
40 pagini — 0,40 lei.
Editura tineretului
M. RALEA — Cele două Franțe 
408 pagini — 6,75 lei broșat, 

11,90 lei cartonat.
Editura de stat pentru literatură 

și artă.
R. THEODORU — Brazdă și 

palcș — volumul II
860 pagini — 18,50 lei
Editura tineretului
P. VINTILA — Dezertorul (Co

lecția „Luceafărul")
128 pagini — 1,50 lei
Editura de stat pentru literatură 

și artă.
* * * Almanahul tinerilor 

scriitori 1955
360 pagini — 7,15 lei
Editura tineretului
G. BACOV1A — Poezii
208 pagini — 5 lei
Editura de stat pentru literatură 

și artă.
MARIA BANUȘ — Se arată 

lumea (versuri)
1S6 pagini — 4,05 lei
Editura de stat pentru literatură 

5' TUDOR MAINESCU — Flori și 
ghimpi (versuri)

212 pagini — 2,35 lei
Editura de stat pentru literatură

K. BODIGHIN — Drumul spre 
Grumant

264 pagini —- 5,30 lei
Editura Cartea rusă
A. BLOK — Versuri alese
304 pagini — 4,75 lei
Editura Cartea rusă

Conferințe

Transportul prefabricatelor cu macaraua sovietică „Maz" pe 
verticală, in vederea montării, pe șantierul de locuințe muncito
rești de la Floreasca-București.

Scrisoare către redacție

0 noapte furtunoasă
'• Vineri 27 iulie a.c., ora_ 20, 

în grădina de vară a Casei Prie
teniei Romîno-Sovietice din str- 
Batiște nr. 16, Nicolae Puicca, re
dactor șef adjunct la Agerpres, 
va vorbi despre „Ajutorul acordat 
de U.R.S.S. țărilor Asiei".

După conferință va urma un 
program de filme documentare și 
filmul „Prietenia marilor po
poare".
• Societatea pentru răspindirea 

științei și culturii anunță că vi
neri la ora 19 va avea loc în sala 
Bibliotecii centrale universitare, 
din Calea Victoriei 88, conferința 
„Republica Democrată Germană", 
pe care o va ține D. Itescu din 
Ministerul Comerțului Exterior. 
După conferință va rula filmul 
„Domnișoara de Scudery".

Tot vineri la ora 19 va avea 
loc In sala S.R.S.C., din str. Bi
serica Amzei 5—7, conferința 
„Despre lucrarea lui Charles 
Hainchelin — Origina religiei", 
pe care o va ține lector universi
tar Constanta Alexe-Oprescu. 
După conferință va rula filmul 
„Tăunul".

POVESTE CU PERII
Din moși strămoși se știe 

că orice poveste incepe cu „a 
fost odată ca niciodată..." 
Respectînd tradițiile să-ncepem 
și noi tot cu...

A fost odată... un delegat 
al cooperativei „Constructo
rul" din Pitești. Intr-o zi a 
luat omul servieta, a îndesat 
in ea o perie — confecționată 
special pentru filaturi — și a 
pornit să străbată țara in lung 
și-n lat. A poposit și la între
prinderea „F.R.B." din Capi
tală. Interesant construită — 
dintr-o singură bucată—peria 
a stirnit interesul celor de 
aici. Picase sărmana Intr-o pe
rioadă clnd lipsa periilor tre
cuse orice limită de răbdare. 
Peste puțin timp delegatul că-

lătorea comod. Intr-un tren, 
purt nd cu sine contractul în
cheiat cu „F.R. B.“.

Și-ntr-o bună zi au sosit pe
riile. Săracele, arătau așa că 
ti se făcea milă. Partea lem
noasă confecționată din mai 
multe bucăți, părul rar, le dă
dea aspectul unor epave pe 
lingă faimoasa perie de re
clamă.

A venit și repartiția de la 
Direcția generală bumbac, in 
șl cinepă din Ministerul In
dustriei Ușoare : „200 de perii 
pentru trimestrul IV" (sic 1) 
De ce 200 în loc de 800 cit 
era necesarul calculat ? De ce 
pentru trimestrul IV ? Probabil 
că pentru primele trei trime

stre se planificase să se lu
creze modern cu aspiratoare 
de praf ? De, cine poate ghici? 
Sau poate că In cele din urmă 
scama va deveni atit de ascul
tătoare incit va spune „nu vă 
obosiți, plec și singură, iaca 
las locul curat".-

S-ar mai putea prelungi lista 
întrebărilor. De ce filaturile 
nu primesc perii și pensule Iu. 
erate chiar în întreprinderile 
aparțin nd Ministerului Indu
striei Ușoare ? O asemenea 
întreprindere există și în 
Oradea. Cui livrează ea pe
riile ? In sf rșlt, de ce s-a to
lerat această planificare can- 
celarist birocratică ?

\ Vreau să vă povestesc, tn 
x rindurile de fafă, o tărășenie
V nu prea veche. In luna iulie 
? am poposit intr-o seară in 
\ Ploești. Am mers la hotelul 
X de stat nr. 3 ți am cerut o ca- 
X meră; am obfinut-o cu destulă
V ușurin(ă.
h Totul era tn regulă. Satis- 
b făcut că mi-am aranjat cu 
? dormitul, am plecat In oraș, 
x după treburi. Seara, etnd m-am 
X întors, ce să vedeți ? Pe cori- 
0 dorul principal — mare forfo- 
? tă. Cetățeni, cu căni de tablă 
x in mină, grăbi/i foarte, se in
ii dreptau către camera nr. 6.
b Deodată am auzit vocea ad- 
x ministratorului:
x — Tovarăși, a începui să 
ft curgă încet, probabil că iar se
V oprește...
< Ca răspuns la aceasta, ct- 
x teva voci au strigat, alarmate: 
Q — Să se dea mai pufin. Cite 
J un sfert de litru, să apucăm
< și noi...
x Eram nedumerit. Nu știam 
X despre ce este vorba.
v tnainte de a mă culca, am 
v vrut
X scos 
X rlile 
b clnd

să mă bărbieresc. Mi am 
mașina de ras șl accesa- 
necesare. Prima surpriză: 
umblu la chiuvetă, apa

nu curge. Aștept o oră, două. 
Nimic. Intr-un tirziu observ, 
cu bucurie, că a început să 
curgă apa. La început toa
te au fost bune. Cînd să 
ajung însă la mustafă, apa 
iarăși s-a oprit.

Abia atunci a început sd.mi 
fie clar de ce alergau cetățe
nii, cil căni In mină, spre ca
mera nr. 6.

Am stins lumina și 
m-am tntlns tn pat. De dormit. 
Insă n-am reușit de loc. In
sectele, care puseseră stăpinire 
pe camera mea (ca de altfel 
pe toate camerele hotelului de 
stat nr. 3 din Ploești) nu 
mi-au dat pace.

A doua zi am povestit tova
rășului Dumitrescu (adminis
tratorul hotelurilor de stat din 
Ploești) toate cele tntîmplate. 
Mi-a răspuns, foarte senin, că, 
tntr-adevăr, la hotelul nr. 3 
așa stau lucrurile.

Toate acestea sînt cunoscute, 
atit de către tov. Teodorescu. 
directorul I.L.L. Ploești cit și 
de tov. Alexandru Modrogan, 
igienist șef al Sanepidului din 
oraș. Măsuri tnsă nu s-au luat.
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Sînt foarte tineri
(Urmare din pag. l-a) 

cu Vădana vorbesc prin semne 
despre Aurelia Nicolae, tovarășa 
de muncă a lui Romulus. Nu-i 
nimic, vine ea ședința!

Ședința a venit și dintre tot» 
cei care l-au criticat mai aspru 
pe Titi s-a remarcat Romulus, 
văru-său. Cum își permite Titi 
să facă protecție ? Ce-s copilă
riile astea, să vorbești prin sem-

a-1 abate de pe drumul solidari
tății internaționale, de a-1 Învenina 
cu ideile urii de rasă, ale naț o- 
nalismului și ale șovinismului 
burghez.

Lenin atrăgea atenția asupra 
necesității însușim învățăturii 
marxiste tn scopul dezvoltării con
științei socialiste, a concepției 
științifice despre lume In rindurile 
tineretului. Paralel cu însușirea 
serioasă a marxismului, Lemn ce
rea tineretului să-și dezvolte tră
sături de caracter ca : perseve
rența, hotărlrea, abnegația, fer
mitatea In luptă. E lesne de 
înțeles că asemenea trăsături 
de caracter sfnt indispensabile 
oricărui tfnăr revoluționar, in-

pe o scară mai largă și încă o 
dată cu mai mult curaj, fără a ne 
teme de el".

Lucrările și Rezoluția celui de al 
II-lea Congres al U.T.M., scoțînd 
in evidență succesele organizației 
noastre revoluționare de tineret 
și influența ei crescîndă în mi
sele largi de tineret ne fac atenți 
tocmai asupra necesității de a 
atrage cu mai mu tă perseverența 
un număr tot mai mare de tineri 
tn organizația noastră. S-a subli
niat, de asemenea, necesitatea ca 
organizațiile U.T.M. să se ocupe» 
îndeaproape și sistematic de creș
terea experienței organizatorice 
și politice, de educarea marxisî- 
leninistă a cadrelor — astăzi fon
dul de aur al U.T.M. — fondul

Totul e să existe
dorința de a învăță

libertatea academică (studențeas
că), ci pentru libertatea întregu
lui popor pentru libertăți poli
tice".

Dar în calea unității, a lărgirii 
luptei politice a tineretului, azi ca 
și în trecut, se ridică încercările 
burgheziei de a dezbina tinere
tul. de a sădi ura națională și 
divergente în rindurile aces.uia

In momentul de față în țările 
capitaliste există multe condiții 
pentru crearea unei largi unități 
de luptă a tineretului muncitor și 
a tineretului studios pe platforma 
luptei pentru pace, împotriva mi
litarizării, a luptei pentru condiții 
de viață și de învățătură demne, 
pentru libertăți democratice. Ur- 
mînd îndemnul leninist, tineretul 
conștient combate Încercările ca
pitaliștilor și ale acoliților lor de

diferent dacă luptă tn condițiile de aur al partidului de mîine. 
capitalismului pentru libertate sau ~ 
dacă este participant la munca 
întregului popor muncitor pentru 
făurirea unei lumi noi. socialste. 
Atît frontul luptei pentru elibe
rarea de sub exploatare, cit și cel 
al construcției socialiste pașnice 
revendică din partea tineretului 
eforturi serioase. Lenin aprecia în 
mod deosebit trăsăturile specifice 
care caracterizează tineretul. De 
aceea, el cerea cu hotărire să se 
acorde toată încrederea tineretu
lui. să fie atras tot mai mult în 
luptă și promovat cu curaj. In 
„Scrisoare către A. D. Bogdanov 
și S. I. Gusev", Lenin spunea: 
„E nevoie de forțe tinere... In 
Rusia sînt foarte mulți oameni; 
trebuie doar să recrutăm tineretul 
pe o scară mai largă și cu mai 
mult curaj, cu mai mult curaj și 
pe o scară mal largă, încă o dată

Dezvoltarea socialistă a țării 
noastre, sarcina îndeplinirii pre
vederilor celui de-at doilea cincinal 
sporesc cerințele de cadre tehnice, 
de specialiști în toate domeniile de 
activitate și cu o înaltă pregă
tire. In aceste condiții capătă o 
mare actualitate aplicarea indica
țiilor leniniste referitoare la învă
țămîntul politehnic, la realizarea 
unei strînse legături intre munca 
didactică școlară ș: extrașcolară 
cu sarcinile economice arzătoare 
atît alo Întregii republici, cît și 
ale regiunii și localității respec
tive. Importanța De care Lenin o 
acorda nivelului de cunoștinje 
necesare oricărui specialist, mun
citor, trebuie să fie pentru tine
rii din școlile profesionale și 
tehnice, precum și pentru cei din 
institutele tehnice un Îndemn de 
a-și lărgi orizontul cultural. Le-

nin spunea că sarcina acestor 
școli este „să pregătească un tini- 
plar, un dulgher, un lăcătuș etc. 
bun cunoscător în specialitatea 
sa, pe deplin capabil să devină 
maistru și, din punct de vedere 
practic, pregătit în acest scop, cu 
condiția insă ca acest „meseriaș" 
să posede o largă cultură gene
rală... să fie comunist... să po
sede un orizont politehnic și ba- 
eele invăfămtntiuui politehnic..." 
Prin bazele învățămîntului 
politehnic, Lenin înțelegea cu- 
noașierea unor noțiuni funda
mentale despre electricitate și fo
losirea ei în industria mecanică, 
chimică, despre .planul de electri
ficare a R.S.F.S.R., vizitarea 
cel puțin de 1—3 ori a unei cen
trale electrice, a unei iabrici, a 
unui sovhoz și cunoașterea baze
lor agronomiei.

Apreciind rolul deosebit de im
portant pe care sînt chemați să-l 
îndeplinească învățătorii în socie
tatea socialistă, Lenin spunea că: 
„învățătorul trebuie să fie ridicat 
la noi la o înălțime la care nu 
s-a aflat, nu se află și nici nu 
se poate afla in societatea bur
gheză". In acest scop Lenin ară
ta că trebuie depusă o muncă sis
tematică, neîncetată, perseverentă 
în vederea ridicării spirituale și 
a pregătirii multilaterale a învă
țătorului pentru misiunea lui in
tr-adevăr înaltă. Transformarea 
școlilor pedagogice in Institute 
pedagogice, prevăzută în recenta 
Hotărire a C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
cu privire la îmbunătățirea învă- 
țămîntului de cultură generală 
din R.P.R., urmărește tocmai rea
lizarea acestui țel, a ridicării ni
velului de pregătire al învățăto
rilor.

Cu nețărmurită dragoste părin
tească a sprijinit V. I. Lenin creș
terea impetuoasă a cadrelor ținere 
în anii puterii sovietice In arti
colul „Restrîngerea muncii neli
mitate", Lenin consemna: „Se 
ridică rapid noi forțe muncitorești 
pentru conducerea statului și pen
tru înfăptuirea sarcinilor dictatu
rii proletariatului: este vorba de

tineretul muncitoresc șl țărănesc, 
care învață cu atîta ti......
înflăcărare și abnegație, și asimi
lează noile impresii legate de 
noul regim, se debarasează de 
carapacea vechilor prejudecăți, 
capitaliste și burghezo-democ.-a- 
tice; se făurește astfel o genera
ție de comuniș.i și mai fermi decît 
cei din generația veche". La fău
rirea acestei generații de comu
niști fermi — marele Lenin a dat 
o prețioasă contriouție. Să ne a- 
mințim numai de tezaurul viu de 
sfaturi și indicații date de .marele 
dascăl tineretului în bine cunos
cuta cuvlntare. rostita la cel 
de-al IlI-lea Congres General al 
Comsomolului: „Sarcinile Uniuni
lor Tineretului". Răspunsurile 
date de Lenin la întrebarea : ce 
trebuie să învețe și cum trebuie 
să Învețe tineretul, dacă vrea să 
indreptățească titlu! de tineret 
comunist, conțin indicații a căror 
actualitate pentru tineretul din 
patria noastră este de neprețuit. 
In momentul tn care tineretu! 
■nostru își încordează eforturile 
pentru a da viață Rezoluției ce
lui de-al 11-lea Congres a! U.T.M. 
îndrumările leninis.e privitoare la 
însușirea comunismului, la stu
dierea comorilor științei și cul
turii create de omenire de-a lun
gul veacurilor, observațiile lui 
referitoare la morala nouă comu
nistă, la legarea muncii de in
struire și educare a tineretului 
de viață, de practica construcției 
socialiste trebuie să fie mereu vii 
în mințile utemiștilor.

Din toate articolele și cuvîntă- 
rile lui Lenin, cuprinse în acesi 
volum se desprinde ca un leit 
motiv ideea necesității pentru ti
neret de a Învăța. Pentru organi
zația noastră revoluționară de ti
neret este o sarcină de căpetenie 
aceea de a sădi in conștiința ma
selor celor mai largi de tineri do
rința fierbinte de învățătură. Să 
nu uităm cuvintele lui Lenin. 
„Totul e să existe conștiința ne
cesității de a învăța. Totul e să 
existe dorința de a Învăța".

MARIA GULIMAN

ne în timpul lucrului ? „Asta-I 
prea-prea, au zis unii.., las’.

„Las’ să-l critice alții, că 
tu-i ești văr 1"

„Tocmai de-aceea“.
Pînă la urmă, brigada a înțe

les că între cei doi tineri există 
o legătură profundă, prieteneas
că. Că Romulus tocmai fiindcă-1 
apreciază pe Titi va sări primul 
să-i arate greșelile.

După ședință l-au întrebat pe 
Titi, unii care păreau să-l com-'sii'iczrititix | Pătimească : „Romulus ți-e prie-

însușirea comunismului, la

turii create de omenire de-a 
gul veacurilor, observațiile

ten, măi ? Nu vezi ce ți-a fă
cut"? Cei care au înțeles însă 
ceea ce se întîmplase fii ședință 
n-.au fost de loc mirați văzind 
cum Titi sare primul să-I apere pe 
Romulus. Brigada 
altfel toate 
prieteni" I

Inginerul 
după ce a 
tinerii beton la pereții taluzați a: 
buncărului central de la fabric, 
de beton — Stejaru, i-a felicitat. 
„Vezi, spunea el, sînt foarte ti. 
neri — nu în sensul vîrsîeî. 
Foarte tineri în ceea ce are tine
rețea pregnant, evident, adică 
foarte muncitori, foarte avîntați, 
foarte sensibili. Ba chiar, foarte 
duioși".

...Tovarășe Catargiu, dacă tot 
n-ai început raportul — atunci 
scrie: „Utemiștii din brigada Iul 
Ștefan Adam sînt foarte tineri". 
O să te asculte toți cei 500 de 
brigadieri.

TUDOR CONSTANTIN

definește de
astea : „Cei mai buni

Dumitru Moraru 
văzut cum au turnat

—««o»»—

Anunț
Școala tehnică de maiștri ve

terinari București (str. Justiției 
nr. 55), primește înscrieri pentru 
examenul de admitere în anul I, 
pînă la 14 august 1956.

Școala profesională de ucenici 
veterinari, primește înscrieri pen
tru examenul de admitere pînă 
la 18 august 1956.

Examenul va avea loc în ziua 
de 20 august 1956 și constă din 
următoarele probe:

Limba romînă, scris și oral. 
Botanica și Zoologia, oral.

pen.ru


Pe marginea plenarelor-------------
comitetelor regionale U.T.M. cu activul

De la cinci - 
la două zile

♦

Discuție
*

rodnică
CLUJ (de la trimisul nostru). 
Zilele trecute a avut loc ple

nara comitetului regional UTM 
Cluj care a dezbătut pe larg . 
problemele privind activitatea 
organizațiilor U.T.M. din re
giune în lumina documentelor 
celui de al II-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Muncitor

Atit raportul prezentat plena, 
rei de către tovarășul Emil Pop. 
secretar al comitetului regional 
U.T.M., cit și discuțiile purtate 
au (acut o analiză atenta a prin, 
cipalelor slăbiciuni existente tn 
activitatea organizațiilor U.T.M., 
au propus șl au adoptat mă 
suri corespunzătoare in vederea 
lichidării lor.

Plenara a dat o atenție deo. 
sebită problemei mobilizării ti
neretului de la sate tn munca 
de transformare socialistă a a- 
griculturii. de terminare la timp 
și in bune condițiuni a camna. 
niei de recoltare. Rezultatele ob. 
ținute de multe organizații de 
bază sătești, metodele lor de 
muncă au fost împărtășite de 
vorbitori tuturor participantilor 
la plenară. In întregul ei, ple
nara a subliniat cu putere încre
derea cu care tinerii țărani 
muncitori se îndreaptă 
formele de muncă tn 
pămîntului. a scos în 
cu exemple concrete 
tatea acestei munci

In multe raioane și organi
zații de bază — s-a arătat — 
cum e cea din comuna Dăbica, 
raionul Gherla, s-a format deja 
o sudură trainică a activității 
organizațiilor U.T.M. din G.A.C., 
sat și cătun. Serbarea cîmpe- 
nească ce o pregătesc aceste 3 
organizații, acum la sftrșitul 
campaniei de strîngerea recol
tei, este de asemenea un prilej

spre 
comun a 
evidentă 

superiori-

de întărire a unității tineretului 
din organizațiile de bază U.T.M. 
respective.

Plenara a scos însă în evi
dență și o seamă de lipsuri 
existente încă în munca organi
zațiilor U.T.M Mai sînt încă 
organizații de U.T.M. care n-au 
reușit să lege întreaga lor acti
vitate de sarcina principală 
pusă de partid in fața organi
zațiilor U.T.M. sătești : atrage
rea întregului tineret pe făgașul 
muncii în comun a pămîntului.

Ur. punct deosebit de slab 
subliniat de plenară în activita
tea organizațiilor U.T.M. sătești 
îl constituie și faptul că acestea 
nu dau încă importanța cuve
nită organizării timpului liber al 
tineretului sătesc într-un mod 
plăcut, interesant și în orice caz 
educativ.

Activiștii U.T.M. la sate încă 
nu desfășoară o muncă cu a 
devărat creatoare în fiecare or
ganizație de bază, unii dintre ei 
rezumindu-se numai la trans
miterea instrucțiunilor și dispo
zițiilor comitetului raional res
pectiv.

Măsurile luate de plenară au 
avut tocmai menirea de a indi
ca căile și mijloacele precise de 
lichidare a acestor lipsuri. în
deplinirea lor necesită o mobi
lizare activă, o contribuție crea
toare a fiecărui activist U.T.M. 
in parte.

PITEȘTI (de la coresponden
tul nostru).

De curînd a avut loc plenara 
comitetului regional U.T.M., 
care a analizat activitatea și 
sarcinile de viitor ale organiza
țiilor U.T.M. în lumina hotărîri- 
lor Congresului al ll-lea al U- 
niunii Tineretului Muncitor. S-a 
luat în discuție activitatea tine
retului din industrie, probleme
le legate de munca pentru trans, 
formarea s’ocialistă a agricul
turii, unele chestiuni privitoare 
la educația comunistă a tinere
tului etc.

După cum se știe Congresul 
U.T.M. a criticat aspru activi
tatea nesatisfăcătoare desfășu
rată de organizațiile U.T.M. din 
regiunea Pitești în legătură cu 
creșterea rindurilor organizației 
și atragerea în U.T.M. a tinere
lor fete. Era de așteptat ca re
centa plenară cu activul comi
tetului regional să-și spună pă
rerea asupra acestor lipsuri a- 
rătate de Congres și să dezbată 
cu mult simț de răspundere mă. 
șurile ce trebuie luate pentru 
înlăturarea lor.

Din păcate, atît rapo-tul pre
zentat de biroul comitetului re
gional cit și participanții la dis
cuții s-au referit foarte suma: 
la creșterea insuficientă a rin
durilor U.T.M și s-au eschivat 
— cu sau fără voia lor — să 
dea răspuns la această pro
blemă.

Despre munca pentru crește
rea rîndurilor organizației au 
vorbit patru participant! la ple. 
nară.

Tovarășele Sultana Manolache 
și Ioana Matei au spus lucruri 
interesante despre antrenarea 
tinerilor neutemiști printre care 
și a fetelor, la diferite activități 
culturale, la adunările deschise 
U.T.M.
Experiența organizațiilor frun

tașe este prețioasă. Totuși, 
ea nu este studiată și extinsă. 
Aceasta e una din cauzele pen. 
tru care multe organizații U.T.M. 
cresc încet și exercită o sla
bă influență asupra tineretului.

La discuții tovarășul Stelian 
Tomescu, secretar al comitetu
lui laional U.T.M. Cimpuiung, 
spunea că în ultima perioadă 
numărul tinerilor care cer să fie 
primiți tn U.T.M. crește din 
iună în lună. Dar realitatea e 
alt^. Față de luna mai, în luna 
iunie în raionul Cimpuiung a 
crescut de două ori și jumătate 
numărul organizațiilor de bază 
care n-au primit membri. In cele 
peste 120 de organizații din ra
ion au fost primite în U.T.M. 
numai 16 fete.

Acest neajuns al plenarei 
mitetului regional va trebui 
dreptat cu ocazia dezbaterii 
cumentelor Congresului în
ioane și în organizațiile de bază. 
Trebuie să’facem totul pentru a 
mări influenta organizațiilor 
U.T.M. în masele tineretului din 
industrie, agricultură, școli și 
pentru lărgirea continuă a rin 
durilor organizației noastre.

co- 
în- 
dn.
ra-

MUNCA DE EDUCAȚIE 
în centrul preocupărilor

Scriitorul ouitralian 
Frank Hardy in R.P.R.

Joi după amiază a sosit în Ca- 
pitală la invitația Institutului Ro- 
mint pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea scriitorul austra
lian Frank Hardy.

Oaspetele a fost salutat la so
sire pe aeropoitul Băneasa de 
scriitorii acad. Zaharia Stancu, 
Marcel Breslașu și de reprezen
tanți ai Institutului Romîn pen
tru Relațiile Culturale cu Străină
tatea.

Scriitorul Frank Hardy este 
cunoscut cititorilor din țara noas
tră, care au primit cu multă căi. 
dură traducerea in limba romină 
a romanului său „Putere fără 
glorie".

La sosire scriitorul Frank Hardy 
a făcui următoarea declarație: 
„Vizita mea In Romtnia este ur
marea unei invitații amabile pri
mite din partea Institutului dv. 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, invitație căreia re
gret că nu am putut să-i dau curs 
mai devreme Doresc să discut 
aici detaliile unor schimburi cul
turale între Rominia și Australia.

Voi fi foarte bucuros sâ mă în- 
tîlnesc cu cititorii mei din Romi
nia Literatura va rămtne întot
deauna unul din mijloacele cele 
mai bune pentru o cunoaștere re
ciprocă". (Agerpres)

A apărui:

Tînărul Leninist
Nr. 7, iulie 1956

Cuprinsul:

Cuvtntarea tovarășului 
Gh. Gheorghiu Dej la cel 
de al ll-lea Congres al 
U.T.M.

Raportul de activitate 
al C.C. al U.T.M. la Con
gresul al ll-lea al Uniu
nii Tineretului Muncitor, 
prezentat de tov. Cornel 
Fulger.

Hotărtrea Congresului 
al ll-lea al Uniunii Ti
neretului Muncitor, cu 
privire la raportul C.C. 
al U.T.M.

Raportul de activitate 
al Comisiei centrale de 
revizie a U.T.M. prezen
tat de tov. Savin Stelian

Hotărtrea Congresului 
al ll-lea al U.T.M. cu 
privire la Raportul Co
misiei centrale de revi
zie a U.T.M.

Modificări In Statutul 
U.T.M. Raport prezentat 
de tov. Virgil Trofin, la 
Congresul al ll-lea al 
U.T.M.

Hotărtrea Congresului 
cu 
de

BAIA MARE (de la trimisul 
nostru).

Munca de educație comunistă 
a tineretului a fost una din pro
blemele dezbătute In plenaru 
Comitetului regional U.T.M. 
Baia Mare cu activul său.

Atit referatul prezentat de 
primul sec'etar al comitetului 
regional U.T.M. tov. Iruncisc 
Megyeszot, cît și discuțiile pur
tate au scos in evidență unele 
rezultate obținute in aceustă 
privință. Invățămîntul politic 
— s-a arătat tn referat — a 
constituit o verigă principală tn 
munca de educație comunistă a 
tineretului. Din rlndul celor pes
te 13.500 utemiști și tineri care 
au frecventat cercurile și cursu
rile politice în anul trecut s-au 
ridicat numeroși fruntași in 
producție. La sate, cursanții 
cercurilor politice au fost pro
motorii aplicării liniei politice 
a partidului. Faptul că numai 
din rtndul cursanților s-au în
scris peste 470 tineri tn gospo
dăriile coleclive șt întovărășiri 
dovedește influența pe care au 
avut-o lecțiile predate în aces
te cercuri. In satul Dumbrava, 
din raionul Oaș, 13 cursanți au 
intrat tn întovărășirea agricolă.

Apariția documentelor celui 
de-al ll-lea Congres al Parti
dului au constituit o cotitură în 
munca de educație in regiunea 
Baia Mare, Lupta pentru înlă
turarea șabloanelor, a metodelor 
bătrlnești de muncă, găsirea u- 
nor forme tinerești, vii, atrăgă
toare. specifice tineretului, a 
fost o preocupare pentru fiecare 
activist din regiune. S-au enu
merat diverse acțiuni întreprin
se de organele și organizațiile 
de bază U.T.M. ca : „foile tine
retului", excursii, consfătuiri cu 
tinerii fruntași din agricultură, 
carnavalurile tineretului etc. In 
mod deosebit s-a relevat tn ple
nară inițiativa activiștilor co
mitetului raional U.T.M. Satu 
Mare, tn legătură cu organiza
rea tn unele sate din raion a u- 
nor festivaluri cultural-sportive. 
„Festivalurile au contribuit la 
creșterea influenței organizației 
noastre în rindul tinerilor, la

mobilizarea mai activă a tineri
lor țărani muncitori la muncile 
agricole, la înviorarea vieții de 
organizație, in concluzie, la o 
creștere simțitoare a conștiinței 
tinerilor" — a arătat în cuvin, 
tul său tovarășul Alex. Gorbe, 
prim secretar al Comitetului ra
ional U.T.M. Satu Mare. El a 
accentuat apoi asupra necesi
tății extinderii inițiativelor bune, 
a pornirii cu mai mult curaj la 
acțiuni deosebite.

tn plenară s-a mai vorbit, 
dar foarte sumar, despre unele 
aspecte ale muncii cultural spor
tive.

Cum era și firesc, un accent 
deosebit s.a pus pe lipsurile 
încă existente în munca de edu
cație tn regiune, și pe sarcinile 
de viitor. •

In cuvintul său, tov. Alexan
dru Somoghi a scos In evidență 
lipsurile existente tn ce privește 
conținutul învățămtntului poli
tic. Munca de propagandă — a 
arătat el — a fost ruptă de 
problemele muncii concrete, 
s-au predat multe lecții ab
stracte, sărace în conținut Una 
din cauze constă tn orientarea 
greșită asupra selecționării pro
pagandiștilor. Arătind că anul 
trecut selecționarea propagan
diștilor la comitetul raional 
Cărei s-a făcut defectuos, 
ținlndă-se seama numai de do
sar tov. Somoghi a accentuat 
mult asupra necesității recrută
rii pentru noul an de învăță- 
mint politic a unui corp de pro
pagandiști capabili să ridice ni
velul lecțiilor la cerințele care 
se impun.

— Preocuparea noastră e ne- 
satisfăcătoare încă — au ară
tat mulți participanți la discu
ții — tn ce privește folosirea pe 
scară largă a metodelor și for
melor specifice tineretului cum 
e munca cu cartea, învățarea 
clntecelor, a dansurilor etc.

Participanții la plenară au 
cerut comitetului regional să 
generalizeze inițiativele bune 
ale unor comitete raionale și ale 
unor organizații de bază — 
lucru pe care nu l-au prea fă
cut ptnă acum.

Cu căldura cu care numai co-

muniștii știu să vorbească, tov. 
Ion Medveșan, secretar al co
mitetului regional de partid a 
dat prețioase îndrumări celor 
prezenți pentru înlăturarea de
ficiențelor existente încă tn 
munca tinerilor din Baia Mare.

In plenară — a arătat tov. 
Medveșan — s-a vorbit și des
pre primirea de membri. S-au 
dat multe cifre. Dar s-a arătat 
foarte puțin despre preocuparea 
pentru educația tinerilor care 
încă nu sînt utemiști. Unde se 
face mai bine educația tineretu
lui ? La această întrebare de
sigur cu toții veți răspunde: „în 
organizație". Dacă așa stau lu
crurile. atunci să educăm De ti
neri, să-i atragem în marea lor 
maioritate tn rîndurile noastre.

Pe marginea discuțiilor nurta- 
te. plenara a adoptat un olan 
de măsu'i tn care un loc prin
cipal îl ocupă sarcinile pentru 
îmbunătățirea muncii 
cație.

lată clteva. spicuiri 
plan ■

— organizațiile de __  _
fi îndrumate și ajutate să or
ganizeze sărbătoarea „aniver
sării eliberării satului natal de 
sub jugul fascist". Cu această o- 
cazie se vor face treceri In re
vistă a realizărilor obținute în 
această perioadă, se vor organi
za festivaluri cultural-sportive. 
Se va asigura ca organizarea 
acestora să intre tn tradiția or
ganizațiilor de bază U.T M.

— grupul de lectori al 
Comitetului regional U.T.M. 
va elabora lecții legate de 
problemele politice și economi
ce specifice regiunii. Fiecare ac
tivist regional șl raional are 
sarcina să țină lunar în fața ti
nerilor cel 
rință.

— pentru
cismutui se 
rile tinerilor ______.... ___
la 10 august comitetul regional 
U.T.M. împreună cu secția cul
turală a sfatului popular regio
nal și S.R.S.C., vor întocmi un 
plan comun tn care se vor pre
vedea acțiuni de informare știin
țifică a tineretului despre na
tură șl societate.

de edu-

din acest

bază vor

puțin cite o confe-

miști- 
cercu-

combaterea 
vor extinde 

naturaliști. Plnâ

<STHnnnnnnnnnHHHnnnnrinnnryKYtfî88rinnnHnrw!^^
Seara, după înțelegere, îmi în- 

tîlnii iarăși prietenul pe coverta 
vasului I. L. Caragiale, unul din
tre vasele care însoțea caravana 
canotorilor participant la cam
pionatul R.P.R. de mare fond pe 
Dunăre.

— Ce vedem astăzi ? Era vo
cea lui Pavea.

— Cum răsare luna — i-am 
răspuns în doi peri.

Pavea tăcea. Mi-era teamă să 
nu-1 fi supărat.

— Am trimis fotografiile la 
București. Dar nu te necăji, am 
să-ți povestesc despre ele. Mă 
asculți ? Așa cum face de obicei 
cîr.-d e supărat, Încuviință 
din cap.

ușor

Hotărtrea Congres, 
al ll-lea al U.T.M. 
privire la proiectul 
Statut.

Raportul Comisiei 
validare prezentat 
tov Liviu Arhideanu.

Rezoluția Congresului 
al ll-lea al U.TM.

Scrisoarea 
C.C. al P.M.R. 
cel de al ll-lea 
ai U.l.M

Componența 
U.T.M. ales la cel de al 
Il-Iea Congres al Uni-

Fără cîrmă

Intrarea pe canalul Borcea

d»
da

adresați 
de către 
Congres

C.C. al

unii Tineretului Munci- S 
tor. ă

o Componența Comisiei 8
§ centrale de revizie. 2
i" Ședința plenară a C.C. |

al U.l.M

Ședința Comisiei cen- § 
trale de revizie a C.C. | 
al U.T.M.
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Intrarea pe canalul Borcea era 
așteptată cu emoție de canotori șl 
cu mult Interes de ziariști și ofi
ciali. De fiecare dată Dunărea ne 
pregătea aici surprize și, bineîn
țeles, modificări tn clasament.

In zorii zilei pornisem de la 
Oltenița. Etapa fusese agitată și 
nu prea Lucrul acesta era cu a- 
tît mai curios cu cît tn actuala 
ediție, spre deosebire de cele
lalte. situația în clasament a pri
melor zece echipaje de caiac era 
în orice moment discutabilă. 
Chiar de la plecare, echipajul cu 
nr. 3 Averianov-Fedotov (Recol
ta) încercă o evadare care nu 
îngrijorează de loc pe lideri. E- 
chipajul se distanțează treptat și 
pătrunde primul pe canal. Un cu
rent puternic prinde barca și în-

Continuare din nr. 2244.

cearcă s-o răstoarne. Cîrmaciul 
însă stă de veghe. Pînă la sosire 
mai sînt totuși cîțiva kilometri. 
Și curentul e din ce tn ce mai pu
ternic. In canal pătrund treptat 
și celelalte echipaje. Avansul fu
garilor crește la trei-patru sute 
de metri.

— E clar, nu mai pot fi învinși. 
Așa gtndeau și ei, ctnd auziră 

o ușoară pocnitură pe care nici 
n-ar fi luat-o în seamă dacă am. 
barcațiunea n-ar fi rămas în voia 
valurilor.

— Vasia, la mal. Cît mai repe
de la mal I

Ghinionul ti urmărea de data 
aceasta. Cîrmă se avariase. In 
vremea aceasta avantajul scăzuse 
la 200-150 m. Reparară în grabă.

— Gata, pornim I

La prima vedere se pare că 
acest titlu are o notă de sensa
tionalism. Nici gînd. Știți ce re
prezintă 7 Notați: dacă ciclul de 
fabricație a pantofilor tn secția 
de cusut rame a fabricii de încăl
țăminte „lanoș Herbak" din Cluj 
dura, pînă acum cîtva timp, cinci 
zile, azi același ciclu durează doar 
două zile. Acesta este în fond 
tîlcul titlului articolului de față, 
prin rîndurile căruia vrem șă 
scoatem în evidență strădania 
unui harnic colectiv format în mod 
special pentru mecanizarea pro
cesului , de producție. Cu multe 
luni în urmă, inginerul șef, Szabo 
Alexandru, tînărul inginer comu
nist Mureșan Ioan (fost muncitor 
în întreprindere) împreună cu teh
nicienii Miklos Arcadie și O.ban 
Lajos, au pornit cu elan la întoc
mirea proiectului pentru realizarea 
unei benzi rulante în atelierul de 
tras pe calapod, tălpuit și finisat 
pantofi bărbătești. După luni <je 
muncă, după eforturi deosebită, 
azi această bandă, lungă de 100 
metri, formată din trei linii, cu 
viteze schimbătoare și prevăzută 
cu un uscător cu raze infraroșii, 
este gata montată și funcționea
ză din plin.

Știți, dragi cititori, ce se reali
zează prin introducerea acestei 
benzi ?

Mai intîi se reduce ciclul de 
fabricație de la cinci zile la două 
zile, se îmbunătățește simțitor 
calitatea pantofilor, se elimină 
complect transportul manual al 
produselor dintr-o secție ir.- alta 
și implicit pierderea unui timp 
prețios. Apoi se dublează coefi
cientul de utilizare a spațiului in
dustrial. In această privință putem 
da unele exemple: în acest ate
lier, unde înainte de a fi mon
tată banda muncitorii lucrau tn- 
ghesuiți și realizau 1.000 pereeni 
pantofi, azi aceeași muncitori lu- 
crînd comod pot face in același 
timp 2.000 perechi pantofi.

In afară de aceasta, s-a orga
nizat bine lucrul și pe noua bandă 
glisantă a cusăturii încălțămintei 
de cauciuc (pantofi de baschet și 
de tenis). Această bandă are o 
lungime de 22 metri. Ea permite 
dublarea producției și tn sculași 
timp sporirea productivității mun
cii cu 12 Ia sută.

Maj este In curs de realizare o 
bandă transportoare la presele de 
vulcanizat de Ia finisaj, lungă de 
42 metri și cu o viteză de doi 
metri pe minut. Demn de subli
niat este faptul că acolo unde va 
exista această bandă, transportul 
nu se va mai face ca acum, ma
nual. cu coșul.

In momentul de față tehnicienii 
fabricii studiază posibilitățile me
canizării operației de ștanțat fețe, 
trecerea de la croitul manual ia 
croitul cu ferăstrăul mecanic, pro
cedee care vor permite mărirea 
productivității muncii cu 200 la 
sută.

Prin introducerea mecanizării in 
această secție numărul muncito
rilor se reduce simțitor. Acolo 
unde lucrau 20 de muncitori acum 
lucrează numai șase. Instalarea 
benzilor alunecătoare la uscătorie 
permite specializarea muncitorilor 
cusători de produse, permite lu
crarea simultană a zeci de modele 
variate, permite Insfîrșit regrupa
rea secțiilor fără a se face noi 
construcții ceea ce duce la o redu
cere importantă a încrucișărilor in 
procesul de producție.

MIRCEA MUNTEANU 
corespondentul „Sctnteii tine
retului", pentru regiunea Cluj

re-

Expoziție 
de artă plastică

Recent. In sălile Muzeului 
giona! din Baia Mare s-a deschis
o expoziție de artă populară care 
cuprinde desene, picturi, gravuri, 
cusături, țesături, crestături In 
lemn șl produse ceramice.

Expoziția este vizitată de mii 
de cetățeni. Sînt admirate mai a- 
les cusăturile țărăncei Maria Fiu- 
tar din satul Sirbi, obiectele 
artă din corn ale lui Lengyel 
sif, crestăturile tn 
Gheorghe Pop, 
Mircea Mrișcă ca 
obiecte expuse.

lemn ale 
tablourile 
și multe

: de 
lo- 
lui 
lui 

alte

Basme pe discuri
Micuța Mariana aruncă plic

tisită păpușa cheală și u- 
rită și căzu pe ginduri. 

Este minunat să privești o fetiță 
de cîțiva anișori In timp ce se 
gîndește. La ce se gîndește ? Ma
riana nu are bunic. Prietena ei 
Geta are. In fiecare seară Getu- 
ța înainte de adoarme ascultă po
veștile bunicului. Cît ar vrea șl 
Mariana să asculte povești. Dar 
părinții ei n-au timp și apoi nici 
nu se pricep 

In camera 
tatăl... Duce 
lucru tăinuit 
gramofon. II

la basme...
fetiții a intrat tiptil 
sub braț ca pe un 
un disc obișnuit de 

„_______ așează încet pe pi-
kup, ii potrivește acul și apasă 
pe buton. Apoi tot in vîrful pi
cioarelor dispare.

Mariana s-a trezit. Ea aude o 
voce plină de bunătate, ca a bu
nicului Getuței, care povestește 
despre „Scufița roșie", fetița cu
rajoasă. I se pare că-i un vis. 
Zimbește și de teamă ca visul 
să nu se sfîrșească ține ochii 
închiși...

Ceea ce v-am descris mai sus 
nu este un... basm. De la o vre
me întreprinderea „Electrecord" 
imprimă basme pentru copii pe 
discuri de gramofon. Basmele 
sînt dramatizate, interpretate de 
artiști de frunte ai scenei noastre, 
pe un adecvat fond muzical. In 
ultimul timp s-a pornit pe linia 
imprimării unor basme care să 
formeze la copii, gustul pentru 
muzică.

Așa este, de pildă, „Poveste 
cu cintec", ultima realizare in a- 
cest domeniu, care ne aduce tn

ptlnia gramofonului sunetul fie
cărui instrument într-o interesan
tă povestire aranjată muzical de 
Paul Urmuzescu. De asemeni 
„Pățaniile unui contrabas" este 
o intîmplare hazlie.

Pe lingă înregistrarea continuă 
a basmelor clasice ale lui Crean
gă, Ispirescu, Andersen, in stu
diourile „Electrecord" se înregis
trează și alte basme mai actuale 
cum ar fi de pildă „Privighetoa
rea" prelucrare de Călin Gruia 
după o poveste chinezească. Ilus
trația muzicală o semnează Ro
meo Chelaru iar printre interpreți 
menționăm pe Alex. Critico, Dinu 
Ianculescu, Horia Căciulescu. 
Geta Enacovici, Florența Cioro- 
mela și alții. Scenariul umoristic 
„Tică și Rică“, interpretat de Sil
via Chicoș și alți actori cunoscuți 
ai emisiunilor pentru copii de la 
radio, se va bucura desigur de 
primire plăcută din partea micilor 
ascultători. In curind vor apare 
noi înregistrări de basme drama
tizate și muzicale pentru copii, 
într-un ambalaj cu totul deosebit.

G. PETRE

Ghiață din
V-ați pus vreodată întrebarea 

dacă apa de mare poate fi băuta. 
Specialiștii au găsit deja rezol
varea transformării apei de mare 
în apă potabilă astfel îneît mari-

Patru vagoane de conserve 
în fiecare zi

In dimineața aceasta vom vi
zita fabrica de conserve 
„Flora" din Capitală. Tova

rășul Edmond Tomasian, ingine
rul șef al fabricii, ne va conduce 
din secție în secție dîndu-ne ex
plicații. Vom putea astfel afla 
multe fapte interesante din acti
vitatea muncitorilor fabricii care 
se străduiesc să păstreze pentru 
iarnă legume și fructe sub formă 
de conserve. Grija șl atenția lor 
este concentrată pentru ca in pro
cesul conservării fructele și legu
mele să-și păstreze proprietățile 
naturale, vitaminele, sărurile care 
le fac atit de prețioase in alimen
tație.

In secția bulion-pastă ne oprim 
lingă mașina do spălat roșii, pro
dus rominesc de la fabrica „Unio" 
din Satu-Mare, cu care secția a 
fost înzestrată de curind. Roșiile 
sînt spălate bine cu apă caldă de 
patru ori ca să se curățe de pă- 
mlnt, bacterii, mucegai și apoi 
ajung in cazanul de fierbere.

Pe utemista Olga Leonte, bri
gadieră, am cunoscut-o cînd turna 
zahăr peste caise ca acestea să 
se imbibe bine cu sirop înainte 
de a fi puse Ia fiert. Dacă fruc
tele nu s-ar îmbiba cu zahăr îna
inte de fierbere, s-ar usca în si
ropul de zahăr care are o concen
trație plnă la 72 la sută. îmbibate 
își păstrează miezul cărnos ca și 
cum ar fi proaspete.

Acum se lucrează dulceață și 
gem do caise. Tot aici in secție 
au fost pregătite compoturi și 
dulcețuri din vișine, cireșe, căp
șuni, smeură.

In această cetate a fructelor și 
legumelor conservate, se studiază 
posibilitatea Introducerii in fabri
cație a noi sortimente. Aperitivul 
de dovlecei este preparat prima 
dată tn acest an. Acum se mai 
proiectează conservarea boabelor 
de mazăre cu morcovi, un ames
tec de legume pentru salata de 
maioneză, iar pentru nevoile co
merțului exterior, după comenzi, 
fasole verde tăiată.

Tovarășii din conducerea fabri
ci) ne-au spus că a crescut pro
ductivitatea muncii și că s-a rea
lizat și o scădere a prețului de 
cost. Rezultatele se datoresc In-

La fabrica de conserve „Flora" 
din Capitală munca de conservare 
a legumelor este în toi.

troducerii micii mecanizări: trans
portul: pe bandă, umplerea auto
mată a borcanelor de mazăre, 
mașina do spălat roșiile, mașină 
pentru scoaterea sîmburilor din 
vișine. Mecanicul llie Mogoș exe
cută ultimele lucrări la inovația 
sa; mașina automată de umplut 
borcane cu produse păstoase.

Patru vagoane de conserve din 
cele mai variate: mazăre, fasole 
verde, ghiveci și altele sînt depo
zitate zilnic în magazie. Curind 
ele se vor afla în rafturile maga
zinelor alimentare.

KUHTA DARIA

i 
!

Copii redați 
societății

/n întreaga Moldovă cir
culă de clteva zile o 
adresă cu același conți

nut. Sfaturile populare regio
nale și raionale, presa de par
tid,, comitetele U.T.M. și con
siliile sindicale — toate au 
primit această adresă: „Pre
ocupați de școlarizarea tu
turor copiilor surdo-muți 
de 3—7 ani, vă rugăm a in- \ 
druma acești ofpii spre gră
dinița specială de surdo-muți 
din Fălticeni, regiunea Su
ceava".

Acest document mărunt 
vorbește de la sine despre 
grija regimului nosru față de 
acești copii care vor învăța 
de mici, biruind urmările in
firmității lor. să scrie și să 
citească, vor învăța să iubeas
că munca și își vor alege o 
profesiune corespunzătoare 
pentru a deveni folositori so
cietății.

Fără nici un comentariu me
rită să cităm și ultima frază 
a adresei expediată de grădi
nița specială de surdo-muți 
„Aci vor găsi întreținere, hra
nă, îmbrăcăminte — tn mod 
cu totul gratuit".

GH. ANGELESCU
___ , „ _______

apa mării
narilor le-au fost asigurate plecă
rile în curse lungi.

O instalație asemănătoare a fost 
concepută și pusă în funcțiune de 
un gru.p de specialiști ai între
prinderii „Frigotehnica" din Bucu
rești pe vasul „Octombrie Roșu . 
Mai mult: acestei instalații i-a 
fost cuplată o fabrică de ghiața 
cu o capacitate de 3000 kg. in 
24 de ore. După cum se știe ghiața 
este necesară conservării peștelui 
pescuit.

Spre deosebire de vechiul ^sis
tem, cînd vasul venea la țărm 
pentru a se alimenta cu apa ne
cesară fabricii de ghiață, acum 
ghiața este obținută direct din 
apa mării. Mai întîi Se elimină 
din apă o parte din săruri, aceas
ta devine potabilă, iar apoi este 
transformată în ghiață după sis
temul obișnuit. în largul mării, 
peștele colectat este astfel conser
vat in cele mai bune condiții.

A. CONSTANT1NESCU

Duminică — radiomagazin
ste greu să petreci dumini
cile de vară în casă. Ctnd 
ești liber șt,., nu plouă, mun

ții, marea, excursiile în aer liber 
constituie o mare atracție pentru 
fiecare tînăr. Dînd curs imboldu
rilor verii, poate n-ați fost lingă 
aparatul de radio duminica 
trecută și v-a scăpat emisiunea 
„fțadiomagazin". Dar nu fiți 
triști. Ave(i posibilitatea să as
cultați duminică 29 iulie la ora 
14,30, .pe programul II reluarea 
radiomagazinului pe care l-ați 
pierdut. Melodiile lui Florentin 
Delmar și Aurel Giroveanu sînt 
interpretate de Gică Petrescu, Ni- 
colae Nițescu și Trio Armonia. 
Din distribuție fac parte: Al. 
Giugaru, Silvia. Fulda, G. Groner, 
N. Gărdescu, Nae Roman, Horia 
Șerbănescu, Radu Zaharescu și 
Dan Demetrescu.

Noul complex G.M.A,

tre primii și cei doi. Arși de soa
re, plini de apă, arătau ca doi lo. 
pătari ce ar fi tras la galere...

— Multă voință au avut oame
nii aceștia I Glasul lui Pavea mi 
se păru acum neobișnuit.

— Adevărat. Iar eu mă pregă
team să-i întreb cum au reușit 
să ajungă pe un loc atît de bun, 
fără cîrmă.

Prestigiul nu se cerșește
Pornisetn in etapa a Vill a 01- 

tenița-Călărași. Ei bine, nici nu

(ie — echipajele asociației „Pro- 
greșul" luptau nu numai cu tim
pul uneori nefavorabil, dar și cu 
lipsa de experiență.

Deși majoritatea dintre ei sînt 
pescari, totuși nu cunosc toate 
secretele Dunării. Comportarea 
lor promitea însă etapă de etapă.

Și știi cum au ajuns la Călă
rași ? La numai cîteva secunde 
de feroviari. Deși n-au învins, 
au avut sentimentul de a fi lup
tat pentru cucerirea victoriei, de 
a fi doar la un singur pas de ea.

Toate acestea țin îr.să de Ince-

OAMENI DE OȚEL
N.apucară însă să facă cîțiva 

metri cînd auziră o altă pocni
tură.

— Ce facem, Fedea ?
O clipă ezitară amindoi. A fost 

de ajuns ca „16“ (șalupa care a- 
duna pe cei care abandonau) să 
se și apropie.

— Dați-ne padelele I Urcați.văl 
N-aveți încotro — îi îndemr.ă cu 
regret în glas căpitanul șalupei.

— Vedeți-vă de drum I
Căpitanul cîrmi spre larg. Cu 

toată viteza ne îndreptarăm către 
port. Dar curînd, mai curind de 
cît crezurăm, In port sosiră prin-

se dăduse bine plecarea, se mai 
zăreau încă batistele celor ce ți
nuseră să ureze canotorilor 
„Drum bun" — și canoia de la 
„Progresul" porni într-un ritm in. 
fernal. Unul din oficiali numără 
ștrocul1: aproape 80 pe minut. 
Eram pe șalupa 6 sau 7. nu-mi 
amintesc bine, cînd cineva spuse:

— Cei de la „Progresul" vor 
să intre primii în orașul natal.

— Chestie de prestigiu dom.le, 
adăugă antrenorul lor, care se a- 
fia cu noi.

Debutante tn această competl-

putui celor ce am să.ți poves
tesc.

De cum am pornit în etapa ur
mătoare de la Oltina, am fost 
martorul unei alte surprize : de-a 
dreptul vijelioasă, a pornit din 
start canoia „Energiei". Secretul 
l-am aflat îndată : vor să intre 
primii în Cerna Vodă. Sînt aș
teptați aici de cîțiva prieteni, 
prietene...
-- E bine 

— vor mai 
pierdut.

„Energia"
un avans apreciabil.

și așa — mi-am zis 
micșora din timpul

însă un lucru: curînd ștrocul a- 
cestora scăzuse mult. Era acela 
cu care ei ajungeau mereu pe lo
cul V (ultimul). Gondolierii au 
intrat în pasul lor. De ce nu se 
apropiau celelalte echipaje ? Se 
resimt oare ?

— Nu, nici gînd. Există o... 
convenție — mă lămuri cineva.

Pe cît de plăcut impresionat fu
sesem la început, pe atit de su
părat eram acum.

—• Cum se pot oare preta la un 
lucru atît de jignitor ?

I-am lăsat în urmă pe canoiști 
și am pornit în urmărirea caia
celor.

Curînd am ajuns la Cerna 
Vodă. Aici pontonul era i“ 
Tineri, bătrlni veniseră să-i 
tîmpine pe sportivi.

— Cum se vor simți oare 
acest „prestigiu" cerșit...

Și iată primele canoie se și 
resc la orizont.

Cineva ne aduce 
mai conduc cei de

— Cum ?
Ce se întîmplase _ 

tîrziu de la cîrmaciul 
tivei".

— Bună lecție le-am tras. Sper 
că s-au lecuit să mai tranșeze 
victoriile...

VASILE RANGA

plin, 
în-

cu

ză-

nuvestea că 
la „Energia".

am aflat mai 
„Locomo-

căpătase Intre timp 
Curios era

1) Ștroc — numărul de pagaie 
(vtsla canoiștllor) efectuat tn- 
tr-un minut.

Multe colective 
sportive din Capi
tală desfășoară tn 
aceste zile — după 
introducerea noului 
regulament al com
plexului G.M.A. — 
pe lîngă antrena
mentele sau con
cursurile diferite 
lor secții pe ramuri 
de sport și o 
rodnică activitate 
G.M.A.

Dintre colective
le sportive ale ra 
ionului „Gh. Gheo'- 
ghiu-Dej" care au 
depus o muncă 
susținută pentru 
popularizarea noi
lor norme G.M.A. 
se evidențiază in 
mod deosebit co
lectivul „Locomo
tiva" M.C.F. Aici 
s-a făcut încă cu 
mult tn urmă o 
intensă propagan
dă în legătură cu 
noua structură a 
complexului; au 
fost de asemenea 
stabilite zilele pen
tru antrenamente 
și pentru concur, 
suri. Aspiranții din 
acest colectiv știu 
acum precis locul, 
ziua și ora unde 
vor avea loc antre
namentele și în
trecerile pentru tre
cerea normelor 
G.M.A. Cadrele teh
nice din acest co
lectiv. Emerik Val- 
demar-antrenor de 
gimnastică, Vasile 
Ilea-antrenor de ca
notaj și natație și 
alții au și instruit 
un mare număr de 
aspiranți.

Zilele acestea a 
început să func
ționeze pe stadi
onul Giulești un 
mare centru de tre
cere a normelor

începuturi

Trecerea gardului 
proba de obstacole a noului com
plex cere aspiranților o bună pre
gătire tehnică și fizică.

In fotografie: o tînără aspi
rantă G.M.A. face o încercare 
reușită la trecerea gardului mare.

G.M.A. la care par
ticipă toți aspiranții 
din colectivele a- 
sociației „Locomo
tiva" din Capitală. 
La colectivul „Pro
gresul" 1TB peste 
40 de tineri au 
participat la an
trenamentele pen
tru trecerea probe
lor. . De asemenea, 
elevii școlii medii 
de băieți nr. 1 din 
București, deși tn 
vacanță, participă 
zi de zi sub con
ducerea profesoru
lui de educație fi
zică Eugen Tăutu la 
întrecerile G.M.A. 
de înot de la ștran
dul „Steaua Ro
șie".

Din păcate nu

mod 
din 
Au-
Vla-

în aceeași măsura 
sprijină introduce
rea noului complex 
G.M.A. organiza
țiile U.T.M. din Ca
pitală și In 
deosebit 
raioanele 
gust1* și 
dimirescu".

Timpul e prielnic 
desfășurării unei 
bogate activități 
pentru trecerea no
ilor norme G.M.A. 
E nevoie doar de 
mai multă preo
cupare din par
tea organizațiilor 
U.T.M. pentru an
trenarea tinerilor la 
trecerea normelor, 
încă de acum, de 
la începutul intro
ducerii noului com
plex.

cele



Citito- 
conti- 

Liberia, des-

Vizitele oaspeților sovietici
în R, P. Polonă

STALINOGRUD 26 (Agerpres). 
TASS transmite: Oamenii mun
cii din Stalinogrud au făcut o 
primire entuziastă delegației gu
vernamentale a U.R.S.S. care a 
sosit în vizită in Silezia.

In cea mai mare sală a spor
turilor din orașul Stalinogrud, 
frumos pavoazată, a avut loc cu 
acest prilej un miting la care au 
participat 5.000 de persoane. 
Apariția la masa Prezidiului a 
lui N. A. Bulganin, G. K. Jukov 
și a celorlalți membri ai delegației, 
precum și persoanelor care îi în
soțesc. a fost întîmpinată de asis
tentă cit ovații furtunoase. A luat 
cuvin'.ul N. A. Bulganin, șeful de
legației sovietice, a cărui apariție 
la tribună a fost întîmpinată de 
aplauze prelungite ale intregii 
asistente. N. A. "Bulganin a spus 
printre altele :

Dragi cetățeni și cetăfene,- tn- 
găduiți-ne nouă, reprezentanți
lor poporului sovietic, să vă trans
mitem mulțumiri frățești pentru 
calda primire de mineri pe care

făcut-o. Noi 
•voastre ca

Vizita lui A. I. Mikoian 
la Sofia

SOFIA 26 (Agerpres). — După 
cum a anunțat Agenția Telegra
fică Bulgară, A. [. Mikoian. prim 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., venind 
R P.F. Iugoslavia, in drum 
U.R.S.S. s-a oprit cîteva ore la 
Sofia.

A. .11 Mikoian s-a întîlnit cu 
conducători ai guvernului și Par
tidului Comunist Bulgar intr-o 
atmosferă cordială și prietenească.

—..O..—

de 
din 

spre

ne-ațl 
turile 
bunelor sentimente 
voștri, față de marele popor so
vietic. La rindul nostru vă iran- 
mitem cele mai bune și sincere sa- 
lutări din partea popoarelor, so- 
viet’ce.

Subliniind schimbările adinei 
care s au petrecut in Polonia in 
anii puterii populare, N. A. Bul
ganin a vorbit despre Importanța- 
istorică a planului de șase ani 
pentru dezvoltarea economiei na
ționale a Poloniei în vederea 
transformării țării și a întăririi 
vieții sale naționale socialiste de 
stat.

N. A. Bulganin a arătat că noul 
plan cincinal care în prezent este 
in curs de elaborare in Polonia, 
va reprezenta un nou pas gigan
tic pe calea construirii socialis
mului. Se dezvoltă economia ce
lorlalte țări din lagărul socialist. 
Va sosi timpul, a spus N. A. Bul
ganin, cînd statul nostru sovie
tic, stalul vostru, toate statele 
socialiste vor deveni cele mai 
înaintate state nu numai în ce 
privește orînduirea lor soclală și 
de stat și dezvoltarea lor indus
trială, ci și în ce privește bună
starea materială a popoarelor lor.

Vorbind de schimbările petre
cute In situația internațională 
N. A. Bulganin a subliniat că slă
birea încordării internaționale 
obținută în prezent trebuie con
solidată și continuată.

primim sala
ry expresie a 
față de frații

Pentru a preînttmpina primej
dia de război este necesar să se 
întărească pacea, să se întărească 
prietenia, să se lărgească și să sc 
dezvolte colaborarea între țările 
socialiste, acordind ajutor una 
alteia și pur tind de grijă una al
teia. Să întărim deci și de acum 
înainte prietenia intre popoarele 
iibere, să fim vigiiențl pentru ca 
dușmanul să nu ne poată dezbina 
sau slăbi comunitatea noastră so
cialistă.

După miting, delegația guver
namentală a U.R.S.S. a plecat 
spre aeroport. Pe tot parcursul 
de la Stalinogrud pînă la aero
port oamenii muncii din Silezia 
au întîmpinat cordial pe oaspeții 
dragi din Marca ~ ~ ”

★

VARȘOVIA 26 
TASS transmite : 
legația guvernamentală sovietică 
a vizitat gospodăria agricolă de 
stat „Sanniki".

Delegația a vizitat apoi crescă
toria de cai de rasă „Lonck". O 
întîlnire emoționantă între dele
gația guvernamentală a Uniunii 
Sovietice și țăranii polonezi a a- 
vut loc la cooperativa agricolă de 
producție „Model".

In drum spre Varșovia, delega
ția sovietică a vizitat localitatea 
Zelazowa Wola unde s-a născut 
și și-a petrecut copilăria marele 
compozitor polonez F. Chopin

Țara Sovietică.

(Agerpres). —
La 26 iulie de-

Astăzi, facem țunoscută 
rilor noștri o „alta țară a 
nentului Africii 
pre care în coloanele ziarelor apar 
știri mai rar. Să privim harta.

Liberia se află în partea de vest 
a Africii, coastele fiindu-i scăl
date de apele Oceanului Atlantic. 
La nord-vest ;se învecinează cu 
colonia britanică Sierra-Leone, la 
nord și est cu coloniile franceze 
Guineea și Coasta de Fildeș. Li
beria este o țară mică cu. supra
față de 111.400 km.p. și numără 
aproape 1.700.000 locuitori (o 
cifră exactă a numărului popu
lației nu se cunoaște, deoarece 
în Liberia nu s-ă efectuat pină în 
prezent v-eun -ecensămint). Popu
lați este alcătuită' în majoritate 
din triburi de negri Limba de stat 
in Liberia e limba engleză.

Liberia este o țară agrară îna
poiată Principala bogăție a țării 
o formează culturile de cauciuc. 
Subsolul 
de fier și

Istoria 
legată de
Statele Unite. Teritoriul Liberiei 
de azi, ca și întregul continent 
african, după expresia lui Marx, 
a fost în decurs de multe veacuri 
„un cîmp rezervat pentru vînă- 
toarea oamenilor de culoare nea
gră".

Milioane de robi africani de pe 
meleagurile acestui continent au 
fost duși cu forța în Statele 
Unite.

In anul 1817, în S.U.A , a luat 
ființă Societatea americană de co
lonizare, care și-a pus drept scop 
repatrierea în Africa a sclavilor 
— negri eliberați Numărul ace
lora care s-au reîntors în Africa 
a fost mic; totuși, 
pe coasta de vest 
locdrile unde se 
prezent Republica 
parate de la unul

e bogat în zăcăminte 
alte minereuri.
Republicii Liberia este 
istoria sclavajului în

în anul 1822, 
a Africii, pe 

. întinde în 
Liberia cum- 
din conducă-

4 
I

I
I

to™ triburilor băștinașe, a fost ța|, 6 medici, doi dentiști. Din 
pusa baza primei așezări a scia 1000 noi născuți apioape jurnal 
j'L°.r ,.e, . n .cinstea preșe- țațP mor. jn une]e raioane, mor-

...i____ - aproape 75, la
sută. 95 la sulă din populația Li- 
tjerieî este analfabetă,.'iar in 1950 
numai 7-8 la 'sută din copiii de 
virată școlară au frecventat 
cursurile. Căile de comunicație 
sini extrem de reduse. Statele 
Unite au construit — în scopuri 
strategice — doar citeva șosele.

Una din cauzele principale ale 
acestei inapoieri e, fără îndoială, 
existenta societăților americane 
ale căror imense profituri, fără 
nici o compensație, iau drumul 
spre Statele Unite.

. . . „. , .7 x Leite mui. ui ui
dinteluL Spatelor Unite, Monroe, talitaîea atinge 
aceasta localitate a fost denumita sută. 95 la sulă 
Monrovia — capitala de astăzi a 
Liberiei

La început. Liberia a fost con
dusă de un guvernator ameri
can, iar în anul 1847 ea a fost 
proclamată republica indepen
dentă. Spre sfirșițul secolului
XIX și pe la începutul secolului
XX lupta dintre țările inÎDeria- 
jiste, in special între Statele Uni-, 
te, Anglia. Franța și Germania 
pentru acapararea Liberiei, a'e 
cărei bogății naturale; și poziții 
strategice interesau foarte mult.

Delegația C. ( 
s-a înapoiat

Joi seara s-a înapoiat în Capi
tală venind din Franța deegația 
Comitetului Central al Partiuu.ui 
Muncitoresc Romin alcătuită din 
tovarășii Gli Apos.ol, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P.R. și I. Gh. 
Maurer, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., membru al Prezidiului

?. al P. M. R. 
de la Paris
Acad&Aiiei R.P.R.. care a pârtie’- 
ppf la lucrările celui de-al 14 !ea 
Congres șal Partidului Comun.si 
Frencez, •

Pe aerpport delegația a fost în
tîmpinată de tova-ișii Ch.vu 
Stoica, I. Chișinevschi, N. Cea'> 
șescu Ghizeta Vass. activ șt. ai 
C.C. al PMR. ...

. (Ag.rpres)

închiderea lucrărilor seminarului internațional 
al tineraiu ui muncitor

TIMIȘ. — Joi au luat sfirșit 
lucrările seminarului internațio
nal al tineretului muncitor, or
ganizat de F.M.T.D. și U.T.M. 
Tineri muncitori din Anglia. Bel
gia, R.P. Bulgaria. R. Cehoslo
vacă, Danemarca. Elveția. Fin
landa. Franța, R.D. Germană. 
R.F. Germană, Italia, R.P.R. și 
Ungaria au discutat timp de 11 
zile probleme în legătură cu via
ța tînărului muncitor în uzină și 
legăturile internaționale între ti
nerii muncitori

In încheierea lucrărilor, Enrico 
Goalandi, reprezentantul F.M.T.D.,

a subliniat că seminarul a cons
tituit un minunat prilej pen > 4 
întărirea prie'enlei dintre tinerii 
muncitori din diferite țări. Vorbito
rul a mulțumit tineretului rom n 
pentru posibilitatea dată pârtiei- 
panților să petreacă zile minunate 
in frumoasa noastră țară.

In numeie U.T.M., Radu Cotts, 
tantin a felicitat pe participant, 
urîndu-le noi succeoe pentru îm
bunătățirea condițiilor de viață și 
de muncă.

In încheiere participar.tii au a- 
doplat un comunicat de presă.

SIGHEMIȚU 
a plecat 
spre Moscova

TOKIO 26 (Agerpres) - TASS 
transmite : După cum anunță pos
tul de radio Tokio, la 26 iulie a 
părăsit orașul Tokio plecînd spre 
Moscova Sighemițu, ministrul A- 
facerilor Externe al Japoniei, șeful 
delegației japoneze la tratativele 
sovieto-japoneze care vor avea Ioc 
la Moscova, Mațumoto, ambasa
dorul Japomei la Londra, și alți 
membri ai delegației. Delegația 
va relua tratativele în vederea 
normalizării relațiilor japono-so- 
vietice.

După cum se știe, tratativele 
japono-sovietice, întrerupte în 
martie a.c. la cererea părții japo
neze, urmează să fie reluate, po
trivit înțelegerii existente, pînă 
la 3Î iulie a.c.

45.000 de tineri 
sovietici vor pleca 

în Donbas
Comitetul Central al Comso- 

molului a hotărît să trimită 
in minele carbonifere din D-m- 
bas 45.000 de comsomoliști și 
tineri.

Selectionarea tinerilor mun
citori, care urmează să se ter
mine la 15 septembrie, va fi 
precedată de o vastă activi
tate.

]

s-a întețit Anglia a acordat Li
beriei cîteva împrumuturi, obți- 
nînd în schimb concesii pentru 
minereuri și cauciuc și drept de 
control asupra taxelor vamale.

Tn 1911, Statele Unite, dor-nd 
să-și consolideze pozițiile sale 
aici, declară deschis I iberia colo
nie americană. Profitînd de greu, 
tățile financiare ale Liberiei, so 
cietatea americană „Firestone" 
i-a oferit în anul 1926 un împru
mut de 5.000.000 dolari, obținînd 
în schimb un milion acri de pă- 
mînt pe timp de 99 de ani pentru 
organizarea de plantații de cau
ciuc. Aceeași societate exploatează 
și zăcămintele de fier din țară.

înrobirea țării de către capita
liștii străini a frînat dezvoltarea 
economică și socială a Liberiei, 
ceea ce a avut urmări nefaste a- 
supra populației țării Astfel, sta
rea sanitară a țării e la un nivel 
foarte scăzut. In anul 1947. în Li
beria, existau 150 paturi de spi-

Parlamentarii brazilieni 
daspre succesele poporului 

romin
MONTEVIDEO 26 (Agerpres) 

— Ziarul -Uruguayan „Justicia" 
publică o amplă dare de seamă 
asupra vizitei făcute recent în 
R.P R de o delegație de deputați 
brazilieni. Arătînd că ’ în cadrul 
întrevederilor pe care le-au avut 
cu conducătorii guvernului romin 
și vizitelor făcute la diferite în
treprinderi și instituții din țară 
„parlamentarii brazilieni au luat 
cunoștință de cuceririle istorice 
ale poporului romin", darea de 
seamă subliniază declarațiile fă
cute de membrii delegației la con
ferința lor de presă privitoare la 
dorința poporului brazilian de a 
întreține relații cu toate țările, 
indiferent de forma lor de gu- 
vernămînt.

Darea de seamă este însoțită de 
o.fo‘ografie a parlamentarilor 
brazilieni îri timpul vizitei făcută 
la uzinele „Clement Gottwald".

Continuă greva 
muncitorilor 

din Birmingham
LONDRA 26 (Agerpres). — 

Greva muncitorilor de la uzinele 
de automobile din Birmingham 
Coventry și Oxford ale societății 
„British Motor Corporation" con
tinuă de patru zile. După cum a 
declarat președintele Comitetului 
Central de grevă, J. Williams, în 
momentul de față la grevă parti
cipă 90 la sută din membrii sin
dicatelor care lucrează la aceste 
uzine.

Potrivit relatărilor presei au a- 
vut loc o serie de ciocniri între 
greviști pe de 
tori de grevă 
altă parte.

o parte, spărgă- 
și polițiști pe de

Cui

Pentru această muncă se va 
da preferință tinerilor cetă
țeni9 sovietici care lucrează in 
întreprinderile industriale sau 
care s-au demobilizat din ar
mată, precum^și acelor care au 
absolvit studiile.

Tineretul sovietic dezvoltă legăturile 
cu tinerii din alte țări

Tineretul sovietic întărește 
legăturile de prietenie cu ti
neretul din străinătate. Po
trivit datelor furnizate de or
ganizațiile de tineret din 
U.R.S.S., în primul semestru 
al acestui an 39 de delegații

Nu vrem că 
ai distrugerii omenirii!

— declară tinerii vestgermani, refuzînd 
să presteze serviciul militar obligatoriu

Serviciul militar este respins 
de majoritatea covîrșitoare a 
tineretului vest-german. Sub 
titlul „Răspunsurile contingen
tului 1955**, ziarul „Suddeut- 
sche Zeitung** care apare la 
Munchen publică rezultatul 
unei anchete întreprinse 
rlndurile tinerilor născuți 
1937 care urmează să fie re
crutați în curînd în noua ar
mată vest-germană. Răspunsu
rile acestor tineri constituie 
un refuz net la adresa legii 
privind introducerea' serviciu
lui rflilitar obligator adoptată 
de cele două Camere ale par
lamentului de la Bonn. Moti
vele care îndeamnă tineretul 
vest-german să se pronunțe 
împotriva prestării serviciului 
militar slnt din cele mai fe
lurite. Tînărul zugrav Rudolf 
Waldner a declarat, de pildă, 
că toți cei care aprobă intro-

ale tineretului sovietic au vizi
tat Anglia, Franța. India, Da
nemarca, Finlanda și alte țări, 
în această perioadă U RS.S a 
fost, vizitată de 17 delegații 
de tineret din diferite țări

fim complici

dentală care nu vor să slu
jească in noul Bundeswehr.

în orașul Rudolstadt (re
giunea Gera) în prima jumă
tate a lunii iulie au sosft din 
Germania occidentală de două 
ori mai multi tineri decît în 
aceeași perioadă din luna tre
cută.

Studentul R. Wolner, care 
a venit în R. D. Germană din 
Bavaria, a declarat că legea 
cu privire la serviciul militar 
obligatoriu l-a determinat să 
se hotărască să treacă defini
tiv în R. D. Germană. Un 
tînăr locuitor din orașul Dort
mund, comerciantul F. Hei- 
tneier, a spus că a trecut în 
R D. Germană pentru că nu 
vrea să slujească tn armata 
vest-germană. Potrivit relată-

rilor presei, o locuitoare din 
Hamburg car” a hotărît să tri
mită în R. D. Germană doi 
fii avînd vîrsta serviciului mi
litar, a declarat: îi Uimit în 
Repub'ica Democrată Germană 
deoarece nu vreau să aibă 
soarta fraților lor mai vîrstnid, 
care au căzut în timpul celui 
de al doilea război mondial.

în regiunea Leipzig au tre
cut in luna iunie din Germa
nia
550 de persoane, de două ori 
mai mu’te, decît în luna tre
cută: 40% dintre aceștia sini 
tineri. în regiunea Magdeburg 
au sosit în aceeași perioadă 
620 de cetățeni din R. F. Ger
mană, dintre care un mare 
număr de tineri.

In fruntea Liberiei se 
află un președinte, care, 
in același t:mp, este șe
ful guvernului. Ac ua- 
Iul președinte ai L be- 
riei, V/. Tubmar, a 
fost ales pentru prima 
dată in anul 1943 și 
reales apoi în 1951 și 
1955.

Poporul Liberiei nă
zuiește spre pace și bu
năstare. Aspirațiile 'ui 
sînt oglindite în oaie, 
care măsură în orien
tarea guvernului spre o 
politică internă și exter
nă independentă. E 
semnificativ în acest 
sens faptul că Liberia 
a participat anul trecut

la conferința de la Bandung.
Tn ianuarie, anul acesta, la in

vitația guvernului, în Liberia a 
sosit o delegație guvernamentală 
sovietică în frunte cu A P. Vol
kov,‘președintele Sovietului Uniu
nii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. care a participat la so 
lemnitățile organizate cu prilejul 
intrării oficiale în funcțiune a pre. 
ședintelui Liberiei, W Tubman 
In cadrul tratativelor cu delegația 
sovietică, președintele Tubman a 
declarat: „Noi iubim libertatea și 
credem în principiile de neames
tec în afacerile interne ale altor 
țări. Credem în răbdare și soco
tim că popoarele trebuie să și con. 
struiască viata după initiative 
proprii".

Acest punct de vedere al pre
ședintelui Liberiei coincide cu 
principiile de bază ale politicii ex
terne a tuturor țărlor iubitoare de 
pace și colaborare internațională, 
care doresc lărgirea și stabilirea 
de relații de prietenie cu toate 
popoarele lumii.

CONST. MACOVEI
—••o..—

în 24 de ore

occidentală aproximat v

in 
în

ducerea serviciului militar „se 
fac complici ai distrugerii ome
nirii intr-un viitor război a- 
tomic". Frit Konigsbauer, mon- 
tor de mașini, a declarat că 
și-a văzut pentru ultima dată 
tatăl la virsta de 7 ani și n-a 
uitat încă clipa în care a so
sit o scrisoare cu conținutul 
laconic... „căzut la Smolensk**. 
„Nu există nici un fel de do
vezi că cineva vrea în genere 
să ne atace**, își explică atitu
dinea de refuz funcționarul co
mercial Rudolf Klinger.

Potrivit 
democrate 
mul timp 
adoptarea 
serviciul 
în Germania occidentală — au 
devenit vizibil mai frecvente 
cazurile de trecere în Repu
blica Democrată Germană a 
tinerilor din Germania occi-

relatărilor presei 
germane, în ulti- 
— înainte și după 
legii cu privire la 
militar obligatoriu

I

Primul spectacol al ansamblului 
de cîntece și dansuri al Armatei Populare 

din R. P. Mongolă
Ansamblul de cintece și dan

suri al Armatei Populare din Re
publica Populară Mongolă a i-nru- 
gurat turneul pe care îl întreprin
de în țara noastră cu un specta
col care a avut loc joi seara la 
Teatrul de vară din Parcul de 
cultură și odihnă „I. V. Stal n".

In numele militarilor forțelor 
noastre armate, artiștii mongoli 
au fost saluta(i de locotenent-co- 
lonel Gr. Răduică. Locotenent- 
colonel Namjeidorj a salutat pe

primii spectatori roniîni ai an
samblului și a mulțumit pen„u 
urările de succes care au fost 
adresate artiștilor mongoli.

Cei prezenti au urmărit cu a- 
tenție spectacolul czre oglindrș'e 
arta, folclorul, tradițiile și fesuț 
de viață al poporului mongol.

Sutele de oameni ai muncii, 
care au umplut marele amfiteatru 
pînă la ultimul loc. au aniaud.șt 
cu căldură pe art'ș'ii sosiți din 
îndepărtata Mongoiie.

„Relațiile de prietenie dintre
India șt

Sub auspiciile Institutului ro: 
min pentru relațrie culturale cu 
străinătatea și Uniunii Ziariști
lor din R.P R., ziaristul Raman 
Kelan Vclayudhan, deputat în 
parlamentul indian, a vorbit joi 
seara la Casa Ziariș jlor din Bucii-

R. P.R.“
reș‘.i, despre: „Relațiile de prie
tenie din're Ind a și R.P.R.".

La conferință au participat re- 
dac'orî-ș.efi âi' ziare or centrale, 
reprezentanți ai I.R R.C.S. și nu- 
n'.eio^r Zianș’i Hin Capi:a?.

Au fost, de fată membri ai 
corpului diplomatic.

OSLO..— La 25 iulie a. c. tov. 
Stelian Nițulescu a 
prințului regent al 
Olav, scrisorile sale de 
ca trimis extraordinar 
truw plenipotențiar al 
Norvegia.

MOSCOVA. La 26 iulie s-a îna
poiat la MosCova delegația 
P.C.U.S. alcătuită din tovarășii 
M. A. Suslov, A. 1. Kiricenko și 
T. N. Ponomariov, care a parti
cipat la lucrările Congresului al 
XIV-lea al Partidului Comunist 
Francez.

CORFU. — Agenția Taniug re
latează că președintele R.P.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz-Tito. îm
preună cu soția și persoanele 
care-1 însoțesc au vizitat la 25 
iulie orașul Corfu Oaspeții iugos
lavi au fost înAțiți de regele 
Paul al Greciei și de membrii fa
miliei regale.

VARȘOVIA. La 25 iulie, în 
cursul celei de-a șasea zi a dez
baterilor celei de a 7-a plenare a 
C.C. al P.M.U.P., au luat cuvîn- 
tul tovarășii Kole, Werfel, Sta- 
siak, Jozwiak, Witold, Zarzycki, 
Hoffman, Jozef Kalinowski, Paw
lak, Szyr, Klecha și Mazur. Lu
crările plenarei continuă.

PEKIN. După cum se anunță 
din Cairo, primul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
R.P. Chineze în Egipt, Cen Cia- 
hang, a prezentat scrisorile de a- 
creditare președintelui Republicii 
Egipt, Gamal Abdel Nasser. In 
drum spre reședința președintelui 
Nasser noul ambasador al R.P. 
Chineze în Egipt, însoțit de per
sonalul ambasadei, a fost viu a-, 
clamat de mulțifne.

SARATOV — La 25 iulie a so
sit la Saratov la invitația Comi
tetului Executiv al Sovietului oră
șenesc o delegație a Consiliului 
Municipal din orașul englez Bris
tol. Delegația este condusă de 
J-> Allen, lordul primar al orașului 
Bristol.

LONDRA. — După cum anunță 
corespondentul din Lussac (Rho
desia. de Nord) al agenției Reu
ter, 200 de negri, muncitori la în
treprinderile de transport din 
Lussac au declarat grevă, 
viștii protestează împotriva con
cedierii. ilegale a unui șofer negru.

TAȘKENT. — In seara zilei de 
25 iulie a sosit la Tașkent dele
gația Adunării Naționale a Pa
kistanului, care se află în Uniu
nea Sovietică la invitația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

prezentat 
Norvegiei, 
acreditare 
și minis- 
R.P.R. în

Reprezentativa de 
a sosit

La 25 iulie a sosit în Israel 
echipa reprezentativă de fotbal 
a Uniunii Sovietice care va juca 
în ziua de 31 iulie cu reprezeib 
tativa Israelului meciul retur din 
cadrul preliminariilor turneului 
olimpic de fotbal. Fotbaliștilor so
vietici li s-a făcut o primire căl
duroasă. Pe aeroport, în întîmpi- 
narea sportivilor sovietici au ve
nit reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe din Israel» 
membri ai federației israeliene de 
fotbal, reprezentanți ai Ligii pen-

fotbal a U.R.S.S. 
în Israel

tru relațiile de prietenie dintre 
Israel și U.R.S.S , precum și nu
meroși amatori de sport.

Duoă cum anunță ziarele, toa
te biletele de intrare la meciul 
dintre echipele Uniunii Sovietice 
și Israelului au fost vindute. „A- 
matorii isrăelieni de sport — scrie 
ziarul „Al Hamișmar" — aș'eaptă 
cu nerăbdare să urmărească jo
cul uneia dintre cele mai bune 
echipe reprezentative de fotbal 
din lume".

Boxerii romîni într-un vizibil progres44»»
Echipa de box a orașului Paris 

și-a încheiat turneul întreprins în 
tara noastră, plecînd spre patrie.

Cele două întîlniri de la Bucu
rești și Timișoara s.au terminat, 
după cum se știe, cu victoria boz 
xerilor romîni. Ele au constituit 
un prilej de verificare a posibili
tăților boxerilor noștri, un util 
schimb de experiență cu amatorii 
francezi, care deși învinși, au lă
sat o impresie bună prin calitățile 
lor tehnice și dîrzenia cu care au 
luptat mai ales în meciul de la 
Timișoara. înainte de plecare, un 
corespondent al „Agerpres" a stat 
de vorbă cu Raymond Fontaine, 
președintele Comitetului de box 
al orașului Paris și conducător al 
echipei franceze.

„Dintr-un bun început, a decla
rat Raymond Fontaine, trebuie să 
remarc că boxerii romîni, foarte 
combativi și rapizi, posedă și o 
tehnică destul de avansată. Mi-au 
plăcut în mod special Mircea Do- 
brescu, Constantin Dumitrescu și 
Gheorghe Negrea, pe care îi pot 
clasa printre cei mai buni din 
Europa la categoriile lor. Cele 
două gale de la București și Ti
mișoara au fost organizate ire
proșabil. Stadionul Republicii, 
unde a avut loc întîlnirea dintre 
echipele capitalelor Franței și 
Romîniei, este de-a dreptul In- 
cîntător. De altfel eu am vizitat 
la București mai multe stadioane 
ca „23 August", „Dinamo" și al
tele. Toate sînt foarte bine utilate 
și oferă condiții optime pentru

desfășurarea competițiilor spor
tive. Așa după cum îmi poves
teau unii dintre concetățenii mei 
care au vizitat în ultimii ani Bu- 
cureștiul, acesta - poate fi numit 
pe drept cuvînt un oraș al fru
moaselor stadioane.

In timpul scurtei noastre șederi 
in țara. dv. ue.am bucurat .de o 
primire cordială și de o atenție 
deosebită. Conducătorii sportului 
romînesc ș-au preocupat pină in 
cele mai mici amănunte pentru 
ca vizita echipei de box a Parisu
lui în Romînia să fie cît mai plă
cută. Am vizitat Snagovul, Valea 
Prahovei cu minunatele sale sta
țiuni de vacantă și recreație — 
Sinaia și Bușteni".

Unul dintre arbitrii neutri ai 
tntilnirilor dintre boxerii romini 
și francezi, Thornton Larsen, pre
ședinte al Clubului de box „Red- 
bergslids" din Goeteborg, a tinut 
să remarce de asemenea compe
tenta cu care au fost organizate 
cele două reuniuni. Larsen a de
clarat că |a București a cunoscut 
un public entuziast și că a fost 
impresionat de numărul mare de 
spectatori care vin la galele de 
box. „Dintre boxerii romini, in vi
zibil progres față de anul 1954 
cînd i-am văzut la Goeteborg, a 
declarat Larsen, mi-au plăcut 
Dumitru Gheorghiu, Gheorghe 
Fiat, Constantin Dumitrescu și 
Negrea, care pot avea șanse' fru
moase la Jocurile olimpice de la 
Melbourne".

Numeroase delegații ale Uniunii Internaționale a Studenților 
vizitează țările lumii, interesîndu-se de condițiile de viață și 
învățătură ale tineretului studios. De curînd, o delegație U I S 
compusă din reprezentanți ai Franței, U.R.S.S., Marocului, R.P 
Chineze și Cehoslovaciei au vizitat R.D. Vietnam. Iată-i stînd 
de vorbă cu președintele Ho Și Min.

Acțiuni care scad prestigiul S.U.A. în lume
— UN ARTICOL DIN „BORBA'1

buie acordat în
„prietenilor noștri . . .
mentionînd pe Li Sin Man, Cian 
Kai-$i și alte elemente similare. 
Aceasta este o tendință care ur
mărește ca ajutorul american să 
fie folosit pentru promovarea 
focarelor de dezordine din lume 
și pentru inlensificarea și pre
lungirea războiului rece. Cea de 
a doua tendință a fost dezvăluită 
atunci cînd Knowland, Bridges 
și al(i senatori de dreapta, pro- 
nuntîndu-se împotriva ajutorului 
acordat Iugoslaviei, s-au ridicat 
în același timp împotriva ajuto
rului pentru India, Egipt și alte 
jări care promovează politica de 
coexistentă activă. Aceasta este 
o tendință de folosire a ajutoru
lui american pentru străinătate 
ca mijloc de aliniere a statelor 
la politica de blocuri 
a se exercita presiuni 
lozincii discreditate „cu 
împotriva mea“.

Membrii Congresului 
străduiesc să imprime un carac- 
ter negativ ajutorului american, 
scrie în încheiere „Borba", fac un 
serviciu foarte prost atît colabo- 
rării internaționale cît și presti
giului tării lor în lume. Ei au 
fost avertizați în această privință 
de Walter George, președintele 
comisiei pentru Afacerile Externe 
a Senatului, care, după ce a citit 
mesajul lui Eisenhower împotri
va acțiunii de suspendare a aju
torului militar pentru Iugoslavia, 
a declarat că pentru o astfel de 
acțiune Statele Unite își vor pier
de prestigiul în lume".

BELGRAD 26 (Agerpres). — 
Ziarul „Borba" publică un arti
col consacrat dezbaterilor din se
natul american referitoare Ia a- 
jutorul militar american pentru 
Iugoslavia.

După ce apreciază atitudinea 
adoptată în această problemă de 
președintele Eisenhower care în- 
tr-o scrisoare adresată liderilor 
republicani din Senat a subliniat 
că suspendarea ajutorului militar 
către Iugoslavia nu ar fi în in
teresul Statelor Unite, „Borba" 
scrie: „Hotărîrea Senatului ame
rican de a respinge propunerea 
de continuare a ajutorului mili
tar pentru Iugoslavia dezvăluie 
trei tendințe negative ale ele
mentelor americane de dreapta. 
Prima a fost dezvăluită de Wil
liam Randolph Hearst jr. care, 
în calitate de director al unei 
serii de ziare din trustul Hearst, 
a scris că ajutorul american tre-

acordă credite S.U.A.
WASHINGTON 26 (Agerpres). 

La 25 iulie comisia mixtă a Con
gresului american a aprobat cre
dite in valoare de 3.766.570.000 
de dolari destinate programului 
de ajutorare pentru străinătate. 
Această sumă reprezintă cu peste
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1 miliard de dolari mai puțin de
cît ceruse guvernul republican.

Pe de altă parte comisia mixtă 
a hotărît să aprobe amendamen
tul votat de senat pe baza căruia 
nu va putea fi acordat Iugosla
viei nici un fel de ajutor militar 
din creditele votate.

In acelaș timp comisia mixtă 
a aprobat suma de 50.000.000 de 
dolari pentru ajutorul „defensiv" 
acordat Spaniei.
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Un gest în tonul
CAIRO 26 (Agerpres). — în 

legătură cu hotărîrea guvernelor 
S.U.A. și Angliei de a refuza 
Egiptului ajutor financiar pentru 
construirea barajului de la Asuan, 
presa asiatică și din alte țări își 
exprimă nemulțumirea față de 
politica urmată de cele două pu
teri occidentale In ce privește ță
rile slab dezvoltate.

Ziarul indian (.Hindustan Ti
mes" scrie că hotărîrea guverne
lor S U.A. și Angliei pare să fi 
fost dictată mai curînd „de mo
bilul politicii războiului rece" de
cît de motive de ordin economic. 
Ziarul caracterizează retragerea 
ofertei americano-engleze drept 
un fapt „necinstit" .și consideră că 
ar fi Intr-adevăr cu totul naiv ca 
Egiptul sau vreo attă țară să mai 
acorde încredere promisiunilor de 
ajutor făcute de puterile occiden
tale.

Ziarele „Amrita Bazar Patrica" 
și „Hitovada" sînt de părere că 
prestigiul Statelor Unite, și așa 
destul de scăzut în India, a pri
mit o nouă lovitură în urma refu
zului lor de a acorda ajutor Egip
tului pentru construirea baraju
lui de la Asuan. „Astfel, țările

„războiului rece"
asiatice se înstrăinează una după 
alta tot mai mult de Statele Uni
te", scrie „Hitovada".

Comentînd retragerea ofertei 
americane de finanțare a proiec
tului barajului de la Asuan, zia
rul indonezian „Republik" afirmă 
că „este vădit că retragerea aju
torului american se bazează în 
primul rînd pe considerente poli
tice" în ciuda tuturor avertis
mentelor date de Departamentul 
de Stat american, subliniază zia
rul, Egiptul a acționat în mod ac
tiv pentru extinderea zonei de 
pace.

Gre-

SPECTACOLE

Conferința reprezentanților vamali 
ai unor țări

BUDAPESTA 26 (Agerpres).— 
MTI transmite: Intre 19 și 24 
iulie a avut loc la Budapesta 
conferința reprezentanților va
mali, ai serviciilor de frontieră 
și căilor ferate din R. Ceho 
slovacă, R. P. Polonă, R. D. Ger
mană, R.P.F. Iugoslavia. R. P. 
Romînă, R. P. Bulgaria și R. P. 
Ungară. Scopul acestei conferin
țe a fost de . a promova intensi
ficarea circulației internaționale 
a trenurilor între aceste țări. Re
prezentanții statelor sus-mențio-

nate au hotărît ca expedierea 
coletelor să se facă pe’viitor în 
vagoane închise și directe, astfel 
ca staționările vagoanelor în gă
rile de frontieră să fie reduse la 
minimum. Pe de altă parte, vor 
fi înființate gări de frontieră co
mune, pentru a accelera trecerile 
de frontieră— în timp ce con
trolul pașapoartelor și controlul 
vamal se va face în mers. A 
ceasta nouă reglementare a tre
cerii frontierei va fi realizată 
pînă în vara anului 1957.

CINEMATOGRAFE : Patria, 
București, Grădina Progresul, 
Gh. Doja, Al. Sahia (sală și gră
dină): Roșu și Negru; Magheru, 
V. Alecsandri, Înfrățirea, Elena 
Pavel (sală și grădina), Doina, 
Arta (sală și grădină), Coșbuc 
(sală și grădină): lartă-mă; Re
publica, Filimnn Sirbu (sală și 
grădină), I. C. Frimu (sală și 
grădină), 8 Martie (sală și gră
dină), T. Vladimirescu (sala și 
grădină), Donca Simo, Libertății 
(sală și grădină): Contele de 
Monte Crislo (seria II); Lumina, 
V. Roaită (sală și grădină). Uni
rea (sală și grădină): Contele de 
Monte Cr’sto (seria t-a) ; Central. 
1 Mai (sală și grădină): Dragoste 
pierdută; Victoria, Popu'ar, 8 Mai; 
Amanții din Toledo, Tineretului: 
Covorul fermecat; Maxim Gorki;

Peripețiile bravului soldăt Sweik; 
Timpuri Noi: Sărbătoarea poporu
lui leton. Expoziția industriei me
șteșugărești indiene, După faptă 
și răsplată, Dans țigănesc și An 
tiștii pădurii; Alex. Popov: Jan 
Hus; Grivița: O sărutare [urată; 
Cultural: Un pahar cu berc; 
Const. David: Miine va fi prea 
tirziu; Carpați; O aventură la 
castel; Munca: Serenada străzii ; 
Miorița: Aii Baba și cei 40 de'hoți; 
Moșilor: Chitarele dragostei: 23. 
August: Accidentul; Ilie Pintilie: 
Maxim Minciună . M. Emines u : 
Vagabondul (seria Ii-a), Volg»: 
Poemul pedagogic; N. Bălcescu 
(sală și grădină): Sarea pămîn- 
tului; Olga Bancîc (sală și gră
dină): Pe răspunderea mea; 
Aurel Vlaicu: Melodii nemuri
toare. ,

- 3452 - 52


