
Proletari din toate firile, uniți-văl

cinteiaIneretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

■— Cifrele, ..mal presus 
de orice” — pag. II.

— Poporul a Învins — 
pag. III.

— Prof. S. Rașeev despre 
profilul viitorului specialist 
— pag. III.

— Revista revistei „Fes. 
tival” — pag. IV.

Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2436 4 PAGINI — 20 BANI

Mesajul tinerilor metalurgiști
adresat Festivalului

Medalion pentru 8 Martia

MÎ1N1 VIRTUOASE

Ținerii uzinelor „1 Mai" din ora
șul Ploești au aplicat de mult timp 
inițiativa tineretului de la uzina 
.Progresul” din Brăila, organiza
ția U T M„ detinind locul tntli pe 
regiune in această acțiune. Cu 
jmpul, activitatea a început Insă 
b se intensifice Dar curind pen
tru locul tntli tn regiunea Ploeș.i 
se ridica un nou pretendent: 
organizația U T.M a uzinelor me. 
aturgice „Gh. Gheorghiu-Dej” 
lin Tirgoviște

Cei doi secretari ai comitetelor 
organizațiilor de bază U.T.M. 
:rau in „fierbere” E firesc : 
inul dorea să-si păstreze locul, 
selălalt să-l cucerească

Si de luni de zile lupta pentru 
ocul tntli continuă.

Dacă secretarul comitetului 
J T.M de la uzina metalurgică 
,Gh. Gheorghiu Dej” d.n Tirgo. 
r.ște - Ion Jantea — organiza 
:eva cu tinerii, cu fruntașii in 
oroducție. și sporea cifra econo
miilor, Vasile Georgescu, secre
tarul comitetului U T.M de ’a 
rzinele „I Mai”, afla imediat. 
Sonvoca o consfătuire.fulger cu 
secretarii organizațiilor de secție 
U.T M. cu fruntașii și maiștrii și 
jiscutau :
■- Ce propuneți, tovarăși? Tre 
tuie căutate noi căi pentru a pu- 
ea realiza economii și mai mari, 
lei de ta Tirgoviște s-au hotărtt 
tă obțină economii și la sculele 
âietoare.

— Putem face și noi același lu. 
tru, arăta, unul dintre utemiști. 
ată. de pildă, eu mă angajez.-

...Si de fiecare dată, angaja, 
mental a crescut. Tinerii de la 
izinele „I Mai” s-au menținui 
lirzi pe locul intii.

Se pare însă că 
întrecerea abia incepe
Intr.una din zilele lui ianuarie, 

inul acesta, la cabinetul tehnic 
li uzinelor „1 Mai“-P!oești s-au

adunat zeci de fruntași tn pro
ducție, ingineri, tehnicieni și 
maiștri. Oare, ce aveau de dis
cutat ?

Acest lucru a fost lămurit de
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• Tinerii Atelierelor C.F.R. 
Ploești. s-au angajat să facă 
economii egale cu prețul de 
cost a cîtorva sute de piese 
de schimb pentru locomoti
ve și vagoane. Pînă acum 
ei au realizat economii in 
valoare de 85.635 lei.

• Tinerii uzinei mecanice 
Cimpina s-au angajat să 
realizeze economii egale cu 
prețul de cost a 500 lagăre 
de strung. 4 rezervoare a 
cite patru tone și 15 nipluri 
de foraj pentru turbobur 
Pînă in prezent au realizat 
economii în valoare de 
66 783 lei.

• Tinerii uzinei Poiana- 
Cimpina, s-au angaiat să 
facă economii egale cu pre. 
ful de cost a două cazane 
de aburi a cite 20 de atmos 
fere. Pînă acum au realizat 
economii în valoare de 19 000 
lei.

• La „I. C. Frimu“.Si- 
naia, tinerii s-au angajat să 
facă economii egale cu pre. 
țul de cost a 66 pompe de 
injecție pentru motoare de 
tractor K.D.-35 Pînă în pre
zent au economisit suma de 
30 000 lei.

• La uzina mecanică nr. 
4 Moreni, tinerii s-au anga
jat să facă economii egale 
cu prețul de cost a 15 plăci 
de macarale pentru geam. 
blacuri cu două role. Pînă 
azi au economisit suma de 
4.866 lei.
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tovarășul Vasile George<scu. El a 
arătat că în cinstea Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studen
ților ce se va tine anul acesta la

Moscova, tinerii uzinei cheamă la 
întrecere tineretul din 40 de între
prinderi și uzine din regiunea 
Ploești. în scopul realizării unor 
economii și mai mari. Aplauzele 
au contenit abia după 3—4 mi
nute.

Astfel pe baza propunerilor ve
nite din secții, tineretul s-a an
gajat să contribuie la realizarea 
de economii egale cu prețul de 
cost al unei turle de foraj și al 
altor cîteva produse. Iar dacă 
acesta a fost angajamentul, apoi 
realizarea lui trebuia începută 
chiar de a doua zi. Cele 82 bri
găzi ale tineretului și-au inten
sificat deci activitatea.

In numele organizației de sec
ție U.T.M de la turnătoria de 
otel, Apostol Gheorghe s-a 
angaja! să economisească 100 
tone otel laminat, crom.nichel 
prin procedeu! de turnare în co- 
chile și 200 tone de oțel lichid, 
prin ridicarea coeficientului de 
utilizare a otelului lichid și redu
cerea maselotelor.

După 2—3 zile, tinerii oțe’ari 
turnau conurile sapelor cu role 
în cochile. Maselotele au rămas 
destul de mici și ele după ce tipa
rele cochilelor și modelele au fost 
îmbunătățite.

Tinerii oțelari economisesc pri
mii bani. Sumele depășesc zilnic 
cifra de 1.500 -2.000 lei.

— Vizita dumneavoastră e prea 
timpurie — mi-a spus inginerul 
utemist Ion Bădoiu, din secția 
mecanică 3.

Nu am luat în seamă spusele 
sale și m-am îndreptat epre 
strunguri Șpanul înroșit se înco
lăcea în spirale lungi, care după 
răcire deveneau albastre violet. 
Aici se lucrează diferite tipuri de 
sape, piese pentru pompași pen
tru trolii de foraj etc.

Inginerul s-a apropiat de mine 
și împăciuitor ml-a explicat:

— 60 000 lei realizăm noi cu 
siguranță. Dacă ar fi numai re
ducerea consumului specific la 
otelul de sape și tot am putea sa 
ne ținem de cuvînt. dar maî sînt

La q fabrică In București — ..Elec- 
trofar — am văzut pe cineva împle
tind cu fire de păianjen. Persoana iși 
unduia ușor miinile deasupra unei 
steiute din sticlă și sirmă. Cu o pen
setă prindea de colțurile steluței firul 
de păianjen (de volfram). Am luat și 
eu un fir de volfram să-l apropii de 
ochi. I-ara dat drumul cu spaimă . era 
să se sfarme intre degete. De altfel, 
chiar dacă n-am rupt-o, bucățica de 
fir nu mai era bună de întrebuințat : 
cu simpla atingere o murdărisem 1 
Dantelei? de pe colturile steluței tre
buie să fie curate, altfel nu strălu
cesc.

Am privit multă vreme miinile care 
împleteau firele subțiri (in termeni 
tehnici este vorba de fixarea manuală 
a filamentului id becul electric). Și 
uitindu mă țintă, imaginea miiniior ce 
se unduiau cu .gratie, a dispărut. In 
locul ei : două dansatoare chineze 
aruncinc- in aer panglici, iar panglicile 
dansau, zburau, se infășurau in de
sene minunate. Nici o panglică nu 
zbura insă mai sus de grup, pentru a 
strica armonia. Aici, nici o mișcare a 
miinii nu era repezită, pentru a rupe 
firul, pentru a îndoi susținătorul de 
sirmă.

Ființa care Împletea fire de păian
jen era o fată simplă, dar miinile ei 
nu ' sînt mai prejos decit miini.e ma

rilor virtuosi al muzicii instrumen
tale sau ai penelului. Pe ea o 
cheamă George Stanca și are 20 de 
ani. Stanca l Un nume obișnuit de 
fată venită in București, de undeva 
din Virtoapele sau Br oșteni, să în
grijească de copilul soției unui doc
tor. Stanca a făcut acest lucru 
pină intr-o zi. cind a venit la fa
brică. Fără să-și dea seama aici, a 
devenit o artistă. Obiectul artei sale 
— o steluță cu fire de păianjen — 
este închis intr-un balon de >ticlă ca 
nimeni să nu-1 atingă. La dorința 
noastră, steluța strălucește luminînd 
totul in jur.

Și să revin : la un moment dat 
dansul miiniior s-a terminat Toate 
steluțele de pe masă aveau coroane 
de voifram. Fata s-a întors spre mine. 
Doi ochi de albastrul fumului de 
țigară, o gură piersică șî obraji îm
purpurați. Halatul, ce o prindea bine, 
îi împrumuta un aer de doctoriță, iar 
șuvițe de păr bălai ședeau șăgalnic pe 
lingă timple.

Ca ea am cunoscut multe fete. Dar 
fiindcă am văzut-o cum dantelează 
fire da păianjen, cum mișcă cu gin 
gășie miinile, mingiind parcă o ființă 
și zimbindu-mi ușor, chipul ei mi s-a 
întipărit mar puternic.

VICTOR CONSTANTINESCU

Un nou transport ds mirfurî sosite din U.R.S.S.
In cea de-a doua lună diit acest 

an s-au intensificat transportu
rile de mărfuri pe care Uniunea 
Sovietică le livrează tării noastre 
în baza acordurilor încheiate a- 
nul trecut Ia Moscova cu ocazia 
tratativelor dintre delegațiile gu
vernamentale ale R.P.R. și 
U.R.S.S. Prin stațiile de cale fe
rată situate în punctele de fron
tieră, Galați, Socola, Doinești și 
Sighet au intrat în țară cu circa 
28 la sută mai multe mărfuri de- 
cît în luna ianuarie. Mai mult 
de un sfert din cantitatea totală 
a mărfurilor sosite în ultima lu
nă o formează cocsul și minereu- 
rile de fier — materii prime de 
bază necesare industriei noastre 
siderurgice. Au continuat să so
sească, de asemenea, cantități 
masive de cereale, laminate, 
feroaliaje, materiale’ refractare, 
îngrășăminte chimice, mașini

utilaje etc. în total de la înce
putul anului și pînă la 1 martie 
au intrat în țară circa 46.000 tone 
minereuri de fier, mai mult de 
75.000 tone de cocs, aproape 
57.000 tone de grîu și orz etc.

Volumul total de mărfuri pri
mite din Uniunea Sovietică prin 
stațiile de frontieră în perioada 
1 i anuarie—28 februarie trece 
de 326.000 tone.

Ceferiștii din stațiile de fron 
tieră s-au îngrijit ca aceste măr 
furi să ajungă cît mai repede la 
destinație. '

Cantitățile sporite de mărfuri 
primite anul acesta din Uniunea 
Sovietică ilustrează cu prisosin
ță adîncirea relațiilor de colabo
rare economică dintre țara noa
stră și Uniunea Sovietică — 
chezășie a înfloririi economice a 
patriei noastre.

(Agerpres)

In cinstea Festivalului

I Telegramă
Excelenței sale

I. TEOHAR1DE

IAȘI — In cinstea 
celui de-al Vl-iea 
Festival Mondial al 
Tineretului și Stu
denților. tinerii mun
citori de ia Ateliere
le C.F.R.. Pașcani au 
chemat la întrecere 
toate organizațiile 
U. T. M. din Mi

nisterul Căilor Fe
rate sub lozinca 
„Pentru cea mai ma
re cantitate de fer 
vechi colectată, în
cărcată și expediată 
către centrele meta
lurgice din țară“.

inițiatorii întrecerii 
au declarat luna a- 
prilie ca lună record

Domnului KWAME NKRUMAH j
primul ministru al statului Ghana

Cu prilejul proclamării independentei statului Ghana, vă rog să' 
primiți. Excelentă din partea guvernului romtn și a mea perso-j 
nai sincere felicitări și urări pentru înflorirea economică și cultu-f 
rală a poporului din Ghana. I

Guvernul romin iși exprimă convingerea că Intre statul Ghana! 
și Republica Populară Romină se vor dezvolta relații de priete j 
n:e. tn interesul celor două popoare și al colaborării internațio ( 
nale. 1

CHIVU STOICA

Cu Ansamblul U. T, M. 
printre tinerii muncitori 
și țărani din Moldova

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne
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Cînd nu mai vrea
să fie ea însăși

de stringere a fieru
lui vechi. Ei sînt ho 
tărîțl să întîmpine 
Festivalul Mondial al 
Tineretului și Stu
denților, colectînd și 
expediind spre cen
trele metalurgice cir
ca 120.000 kg. fier 
vechi.
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i

»

La începutul cunoștinței noas
tre, Maria Popescu era o fată 
veselă, puțin cochetă, plină de 
idei proprii* curajoase. Se emo
ționa ușor, plîngea cu lacrimi 
cînd vedea „Citadela sfărîma- 
tă“ sau „Vinovați fără vină1*. 
Este drept, semna condica la 
ora șapte, dar nu-și făcea pro
bleme din asta, dacă lucru înce
pe la șapte* condica trebuie 
semnată la șapte. Avea un fel 
robust de a înțelege viața, unii 
o acuzau de ' "
sonal, îmi 
rea ei.

simplism, dar per- 
plăcea comporta-

tchipa de dansuri a ansamblului

RIA $1 PRIETENIE
De ani de zile urmăresc activi» 

ițea Ansamblulut U.T.M.; de 
ni de zile mă bucur pentru suc- 
esele sale, repurtate la festiva, 
'irile internaționale^ la spectaco
le date în străinătate, la specta- 
olele prezentate tineretului nos- 
ru. Ani de zile am fost un ad- 
lirat-or discret al acestui an- 
amblu. șt totuși, relațiile dintre 
line și membrii ansamblului au 
ost doar cele dintre spectatorul 
in stal și artiștii de pe scenă 
liciodată n-am pătruns dincolo 
e scenă să văd cum iși desfă- 
oară viața acest colectiv, despre 
are pot a vă pune astăzi în cu- 
lostință de cauză că este alcătuit 
in tineri minunați, entuziaști, 
tuncitori. Rindurile pe care le 
ștern acum pe hirtie, poartă in 
le bucuria descoperirii unui co- 
ectiv puternic și sudat.

Dar iată cum s-au petrecut tu
rurile Acum cîteva zile am ple
at cu o parte din membri an- 
amblului Intr-un mic turneu pe 
neieagurile moldovene. Conduce- 
ea ansamblului a luat inițiativa

întreprinderii acestui turneu în 
cinstea celui de al V 1-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților și membrii ansamblu
lui au răspuns cu bucurie cu 
toate că. trebuie să recunoaștem, 
duoă o săptămină de activitate 
practică in producție, pe băncile 
școlilor sau institutelor de invă- 
țămînt superior, după o săptămt- 
nă de repetiții zilnice, nu este 
ușor să renunți la o zi de odih
nă. Și totuși, tinerii au fost cu 
toții prezenți lată-ne instalați in 
autobuse... cu direcția: Raionul 
Zeletin.

Primul popas
După 8 ore de drum am popo

sit Intr-unui din micile cătune 
moldovene. Cu cită căldură, cu 
cită dragoste ne-au intimpinat 
locuitorii e greu de descris hr a 
prima oară cind la Podu Turcu
lui. din raionul Zeletin. venea un 
ansamblu de renumete și valoa
rea Ansamblului Tineretului.

Pierdut printre dealurile Moldo
vei. la o depărtare de 40-50 kilo
metri de oraș, locuitorii -atonu
lui Zeletin cunosc abia acum in 
anii regimului de democrație 
populară, bucuria de a învăța, 
de a se bucura ascultind un cin- 
tec. văzind un film Zeletinemi 
au fost poate printre cei mai ne
căjiți oument din lume. Mai bine 
de trei sferturi din populație era 
in trecut analfabetă. In a- 
ceastă regiune, prin excelență 
agricolă, moșierii Iși infipseseră 
adine ghearele hrăpărețe; locui
torii șt păminturile aparțineau a- 
proape in întregime lui Aposto. 
lescu Grigore Lupu și Crețu Pe 
aci se aciuiseră de asemenea gă
sind un teren prielnic de exploa
tat. o seamă de negustori de ce- 
-eale. de afaceriști veroși. care 
mină-n mină cu marii moșieri 
exploatau c-unt poporul asup-it. 
Acei care au întunecat, zeii 
și sute de ani viața locuitorilor 
din Zeletin au pierit și odată cu

ei și negustorii de grine. Acum 
oamenii vor să se bucure din plin 
de viață, de cultură, de artă.

Un operator cinematografic ar 
fi avut mai curind posibilitatea, 
fii mind pe de o parte sala in 
care se pregăteau tinerii artiști 
să intre in scenă, iar pe de alta 
scările instalate în dreptul feres
trelor de locuitorii care nu mai 
încăpeau in sala de spectacol, să 
redea in toată plinătatea însem
nătatea pe care o avea acest eve
niment, atit pentru interpreți cit 
și pentru spectatori Vorbele mari 
nu-și au locul, dar dacă voi 
spune că inimile spectatorilor ba
teau tot atit de puternic ca și 
cele ale artiștilor, că tinerii care 
aveau să apară pe scenă erau tot 
atit de emoționați cum au fo<t 
probabil cind au dat primul 
spectacol la Moscova sau la 
Londra, că cei din sală așteptau 
cu sufletul la gură să vadă pri
ma oară tn viața lor un specta
col desăvirșit artistic— nu exa
gerez cu nimic !

îmbujorat, fericit. Lucian Roș
ea a intrat in clasa care tinea 
loc de cabină.

— Mi-am reîntîlnit prietenii „
Aflasem încă de ne d'um că 

este de prin partea locului, dar 
că are cunoștințe chiar tn Podu

Turcului nu știam. ,,Eram o mină 
de om cind am venit prima oară 
la Podu Turcului să fac muncă 
voluntară la construcția unei șo
sele — mi-a spus el. Și de atunci 
mi-au devenit dragi locuitorii a- 
cestui cătun. De aceea am mai 
venit pe cind lucram la județea
nă U.T.M Tecuci cu o echipă ar
tistică să dăm cîteva spectacole... 
Cunoșteam setea lor de cultură !*' 

.4u trecut anii, și acum. Lucian 
Roșea inginer zootehnist a venit 
din nou in mijlocul lor ca mem
bru al Ansamblului Tineretului.

Vîrstnicii au recunoscut in voi
nicul și chipeșul tinăr de pe sce
nă pe băiețandrul de odinioară 
și inima lor a cintat și x de 
bucurie.

Și tinerii și-au amintit de el, 
iar judecătorul raionului Zele
tin, care i-a fost coleg de liceu, 
a venit emoționat și fericit să-l 
felicite.

— Tot nu te-ai lăsat de cîn- 
tat — fir-ai să fii l

Temelia ansamblului
Am încercat să af'u care este 

factorul care duce înainte acest 
colectiv, care este forța care-i

ADA SIMIONESCU

■ / ca ei.
/ ...Ca prin

Construi ții noi 
în gospodăriile 

colective

minune, după ce

CONSTANȚA. Ritmul rapid de 
dezvoltare a sectorului coopera
tist din regiunea Constanța a 
impus ridicarea de noi construcții 
gospodărești. Pînă acum au fost 
făcute 1563 de construcții. Multe 
din ele sînt din resurse locale.

Inițiativa colectiviștilor din co
munele Cobadin, Topraisax, To- 
palu și Ciobanu de a confecționa 
cărămidă și țiglă în cadrul gos
podăriilor colective se extinde în 
acest an și în alte gospodării 
care au condiții pentru aceasta.

In acest an numărul construc
țiilor în gospodăriile colective din 
regiune va crește cu cel puțin 25 
la sută față de anul 
lectiviștii au început 
narea cu materiale 
Printre altele au fost
depozitate peste 130.000 maldăre 
de stuf.

trecut. Co- 
aprovizio- 

necesare. 
recoltate și

cute mie. Ce are contabilitatea 
cu arta?

— Sînt în sirtnsă legătură, 
luai eu apărarea artei și a con
tabilității.

— Ah... și tu, fiul meu Bru
tus... și tu... Dă-mi voie să ți-o 
spun, ești un mediocru,.. Te în
grijești numai de burtica ta... 
{bai cumpărat un costum nou 
de haine și cu asta, te simți 
fericit... , . i

— E un costum frumos... că- 
utai eu să justific mărunta mea 
fericire, '

— Dragă Grigore... te rog. te 
rog... taci din gură... mă plicti
sești îngrozitor... ‘C : ;. •

Cu logodnicul ■ (după vum 
. mi-a mărturisit el înnebunit) a- 
vusese o 'discuție asemănătoare:

— Dragă Pavele, trebuie să 
ne despărțim... - și începuse să 
țipe la el ca ieșită din minți... 0 Ce 
înțelegi tu din versurile lui
Valery? Ai plîns vreodată în 
fața unui vers de Valery?. Ți-ai 
ridicat pălăria în'fața unui a- 
pus de soare ?

— Nu, de ce să mint... măr
turisise logodnicul crima

— Atunci... recunoaște.. to* 
tul s-a sfîrșit între noi.,, Plea- 
că.t. Tu nu înțelegi nimic... nu 
poți să mă faci fericită.:,.

Ce repede se schimbase Maria 
Popescu I

De unde răsărise Valtry ?
De unde răsărise Gide ?
De unde răsăriseră apusurile 

de soare ?
De unde ? 
De unde ?
Maria colinda birourile și a-

TEODOR MAZ1LU

se înapoie din concediul de o- 
dihnă de la Govora, Maria Po
pescu se schimbă,

Maria Popescu nu mai voia 
șă fie Maria Popescu.

Primele simptome îngrijoră
toare ale transformării le-am se- 
zisat într-o seară cind ne-am in- 
tilnit intîmplător în același 
tramvai. Se uita la călători cu 
o privire ironică și plictisită: 
gestul mecanic al taxatoarei 
care perfora biletele o enerva, 
căci mereu tresărea ca împin
să de un resort. Cînd mă văzu, 
îmi făcu semn să vin lingă ea- 
j — E așa plictiseală în ir am-, 
vai... .Nu înjeleg cu,m poate o 
femeie să perforeze la nesfirșit 
bilete... ■ (

-r Dacă asta-i meseria..,
— Știu...-Și eu gîndeam ca

tine* dragă Grigore, nu , știu 
cum să-ți spun... a fost așa ca , , . .
o revelație... Mi-am dat. seama .Ce- înțelegi tu din Gide? 
că trăiesc o viață mediocră, 
plată... stupidă, inutilă...

Pentru prima oară ieșeau din 
gura ei fragedă și copilăroasă 
asemenea exigențe. Din respect 
pentru radicale și neologisme, 
am ascultat-o pî.nă la capăt.

— O viață plictisitoare, ne
luminată de nici un ideal. Sem
nez condica la șapte -.dimineața, 
mă înfund în ședințe de ana
liză', muncesc; învăț, iar} învăț, 
iar muncesc, mă întorc acasă, 
citesc puțin, mă duc cu iubitul 
la un film sau la o prăjitură...

După ce așteptă ca vorbele 
sale să-și facă efectul, să-mi 
zdruncine conștiința, mă ■ privi 
drept în ochi și mă întrebă cu 
tristețe în glas:

— Asta e viață?
— Evident... precizai eu Ime

diat.
— Șl poezia unde e? între

bă ea uitîndu-se undeva, de
parte* spre orizonturi rtecunos-

RĂSPUNSUL TINERETULUI UIN ORAȘUL 6IUR8IU
la chemarea Comitetului Orășenesc U.T.M.-Bacău, 

lansată în cinstea Festivalului Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Moscova

Dragi tovarăși, tineri și tinere din Orașul 
Bacău !

Am citit cu bucurie și am dezbătut chemarea 
voastră pentru înfrumusețarea orașelor patriei noa
stre in cinstea Festivalului Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Moscova, apărută duminică 
3 martie a.c. în „Scînteia tineretului**.

Noi îmbrățișăm chemarea voastră la întrecere.
Vom lupta pentru rezultate cit mai frumoase în 

curățirea și înflorirea orașului nostru.
Sub conducerea comitetului orășenesc de partid, 

mobilizați de organizațiile de bază U.T.M. și cu 
sprijinul sfatu’ui popular orășenesc și al altor or
gane locale, ne angajăm să realizăm prin munca 
voluntară in cinstea Festivalului Mondial al Ti
neretului următoarele :

— Amenajarea stadionului „Popa Șapcă".
— Amenajarea velodromului din oraș.
— Amenajarea unui ștrand al tineretului.

— Vom efectua săpături pentru terminarea tea
trului de vară.

— Crearea unui ring de dans pentru tineret
— Plantarea a 2000 de pomi.
— Amenajarea a două piețe.
— Demolări a peste 600 m. cubl beton.
— Curățirea a 3. parcuri.
— Amenajarea a două scuaruri.
— Săpături pentru mărirea rețelei de apă pota

bilă pe o lungime de 100 m.
— Văruirea copacilor din oraș.
— Crearea unei scene în aer liber.
Pentru realizarea acestor angajamente vom 

efectua cel puțin 60.000 ore muncă vo'untară. Prin 
aceste acțiuni vom face să înflorească mai mult 
orașul nostru drag. Giurgiu, iar Festivalul să ne 
găsească îmbrăcați în cele mai frumoase haine de 
sărbătoare.

TINERETUL DIN ORAȘUL GIURGIU
5 martie 1957.
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Crește numărul 
cooperativelor 
de credit

DIN ACTIVITATEA TINERILOR NOȘTRI SEISMOLOGI IN CADRUL ANULUI GEOF1ZIC INTERNAȚIONAL

Cercetătorii cutremurelor
MAI PRESUS DE ORICE“II
Comitetul U.T.M. de la Uzinele 

„Progresul” — Brăila, cu spri
jinul direcf al organizație; de 
partid, a creat în acest an 23 
cercuri și cursuri politice menite 
să ajute pe utemiști în însușirea 
politicii partidului, în participa
rea mai activă în procesul de pro
ducție, în educarea lor politică. 
Merită atenție orientarea justă a 
comitetului pe uzină care a selec
ționat in munca de propagandiști 
tineri muncitori, tehnicieni, 
maiștri și ingineri legați direct de 
procesul de producție, care cunosc 
îndeaproape pe tineri și lucrează 
alături de ei. Cei mai mulfi dintre 
ei sînt membri și candidați de 
partid, tovarăși pregătiți, care se 
bucură de prestigiu în rîndul ti
nerilor.

Stadiul desfășurării programu
lui este de asemenea avansat, iar 
frecvența cursanților s-a îmbună
tățit

Pînă aici, toate par a fi „tn 
ordine”.

Dar comitetul U.T.M. a uitat, 
se pare, că eficacitatea învăță- 
mintului politic al U.T.M. depin
de în primul rînd nu de numărul 
cercurilor sau al lecțiilor ținute, 
ci îndeosebi de conținutul învă- 
țămlntului, de nivelul la care se 
predau lecțiile și se organizea
ză discuțiile. Să luăm numai cî
teva fapte: la cercul „Să ne cu
noaștem patria” de la sectorul 
mecanică ușoară, unde propagan
distă este tovarășa Lazăr Nicu- 
lina, deși s-au ținut șase lecții 
pină in prezent nu s-a organizat 
nici o discuție cu cursanții. Chiar 
șl lecțiile ținute au fost expuse 
formal, nelegate de viața și mun
ca cursanților. De exemplu, la 
lecția a doua : „Ce a dat regimul 
de democrație populară tineretu
lui” propagandista vorbind des
pre condițiile de muncă și de 
viață ale tineretului în trecut s-a 
mul(umit doar cu citirea lecției 
și n-a vorbit nimic despre felul 
cum munceau tinerii în uzină în 
vremea cînd aceasta aparținea 
societății „Franco-Romînă”. Oare 
cursanții n-ar fi ascultat cu in
teres expunerea unui muncitor 
mai In vîrstă, invitat să le vor
bească despre condițiile din tre
cut ? Vorbindu-le despre minuna
tele condiții de învățătură de 
care se bucură azi tineretul, ea 
n-a pomenit nimic despre faptul 
că mare parte dintre tineri au in- 
văjat meseria în școli profesio
nale datorită condițiilor create de 
statul democrat-popular, sau des
pre faptul că printre ei sînt nu.

meroși tineri care țl-au petrecut 
concediile la case de odihnă. Ară. 
tind că tinerii trebuie să răsplă
tească grija pe care le-o poartă 
partidul ea n-a combătut de loc 
faptul că unii tineri lipsesc nemo
tivat de la lucru, că alții dau pro
duse de calitate proastă, sînt in- 
disciplinati la locul de muncă etc.

La cursul seral de la sectorul 
mecanică grea propagandistul 
Roman a predat toate trei lecțiile 
din fascicola 1, tema 1 și apoi 
a organizat o singură discuție. 
In asemene* condiții se pot dis
cuta temeinic problemele ? Fireș
te că nu I

Răspunzător pentru formalis
mul ce se manifestă în activitatea 
cercurilor politice U.T.M. este și 
comitetul U.T.M. pe uzină, care 
n-a ajutat cu nimic propagandiș
tii. Comitetul U.T.M. n-a anali
zat pînă în prezent niciodată con
ținutul activității vreunui cerc 
politic și n-a luat nicj o măsură 
pentru îndreptarea lipsurilor.

Trebuie să spunem însă că de 
lipsurile care se manifestă în ac
tivitatea cercurilor politice U.T.M. 
din această uzină, și nu numai 
de aici, este răspunzător și Co
mitetul orășenesc U.T.M. Brăila 
care se ocupă la fel de superficial 
de instruirea și controlul mun
cii propagandiștilor. E suficient 
să dăm un singur exemplu care 
dovedește cîtă lipsă de răspunde
re a manifestat Comitetul orășe
nesc U.T.M. Brăila față de 
pregătirea propagandiștilor. De 
la începutul anului de învățămint 
politic și pînă în prezent n-a or
ganizat decît de două ori instru
irea propagandiștilor de la cer
curile ,,Să ne cunoaștem patria” 
(în loc de opt ori cît era indi
cat) și chiar și atunci instruirea 
s-a rezumat la expunerea lapi
dară a lecțiilor din broșuri. E și 
firesc ca la asemenea instruiri 
frecventa să fie slabă (din 43 de 
propagandiști la prima instruire 
au fost prezenfi doar 17, iar la 
a doua 18).

Sînt mulțf propagandiști care 
n-au fost Ia nici o instruire.

De alfel comitetul orășenesc 
n-a analizat niciodată pînă în 
prezent felul cum se desfășoară 
învățămîHtul politic, pentru a lua 
măsuri de îndreptare a lipsuri
lor, și aceasta vorbește de la sine 
despre „preocuparea” ce există 
pentru învătămîntul politic. Tova
rășii au scăpat din vedere se 
pare, că o mare parte dintre pro
pagandiști Îndeplinesc pentru pri-

me oară această muncă și au 
nevoie de ajutor, de îndrumare 
concretă, permanentă și nu de in
dicații generale date la „zile 
mari*.

In prezent în cercuri și cursuri 
se țin lecții cu caracter econo
mic care tratează problemele in
dustriei, agriculturii și propagan
diștii vor trebui ajutați îndea
proape pentru a reuși să lege de 
viață problemele ridicate în lec
ții. Ar fi foarte util ca propagan
diștii să fie îndrumați să se con
sulte cu ingineri și maiștri atunci 
cind tși organizează expunerile 
despre productivitatea muncii, re
ducerea prețului de cost, rentabi
litate, îndeplinirea ritmică a pia
nului de producție etc. sau chiar 
sa invite asemenea oameni care 
să vorbească în fața cursantilor. 
Deopotrivă de folositor ar fi să 
se invite fruntași în întrecerea so
cialistă, muncitori în vîrstă care 
să Ie vorbească cursa nților des
pre istoricul uzinei respective, 
despre condițiile de munca din 
trecut și de astăzi etc.

Aceasta cere însă mai multă 
preocupare din partea organiza
țiilor, a comitetului U.T.M. pe 
uzină și a comitetului orășenesc 
U.T.M., care au datoria ca, cel 
puțin în viitor, să nu se mai 
mulțumească doar cu „cifre* și 
statistici care de multe ori le 
creează impresia falsă că munca 
merge bine „în general**, ci să 
urmărească conținutul muncii în 
mod organizat, să participe ia 
expuneri și discuții în cercuri, să 
discute cu propagandiștii asuora 
felului cum muncesc, să-i ajute 
concret în învingerea unor greu
tăți, să analizeze periodic cum se 
ocupă unele birouri ale organi
zațiilor de secții U.T.M. de mun
ca politică în rîndurile tineretu
lui.

N-ar fi lipsită de importanță 
organizarea de către Comitetul 
orășenesc U.T.M. Brăila a unor 
consfătuiri cu propagandiștii pe 
ramuri de producție, unde să se 
discute mai concret metodele de 
muncă, posibilitățile de legare a 
învățămintului politic de viața și 
munca tineretului.

E știut doar că participarea ti
neretului în producție, comporta
rea lui în viață, depinde în cea 
mai mare măsură de gradul lui 
de conștiință ia a cărei formare 
propagandistul trebuie sâ aduci 
un aport considerabil.

POP LEON

și economii
Din inițiativa țăranilor munci

tori în toamna anului 1955 au 
luat ființă primele cooperative de 
credit și economii din țara noas
tră. Ele aduc o contribuție în
semnată ia dezvoltarea multilate
rală a agriculturii, la ridicarea 
nivelului de trai al țărănimii 
muncitoare.

In prezent în întreaga țară 
funcționează 835 de cooperative 
de credit și economii cu 227.812 
ntempri care au subscris 258.344 
părți sociale; fondul social al 
«'ooperativelor de credit și econo
mii trece de 17.400.000 lei. A- 
ceste cooperative primesc un spri
jin prețios din partea statului 
prin Banca Agricolă, care acordă 
credite substanțiale. Anul trecut 
de pildă, statul a acordat prin Ban
ca Agricolă credite in valoare de 
41.032.000 let Aceasta a făcut ca 
țăranif muncitori să primească tn 
cursul anului trecut pentru pro
curarea animalelor de muncă și 
de reproducție, pentru materiale 
de construcție și alte nevoi gos
podărești 32.246 împrumuturi pe 
termen lung în valoare de 
59.912.000 lei, iar pentru dezvol
tarea producției agricole și pen
tru satisfacerea diferitelor nevoi 
gospodărești și familiare, coope
rativele au acordat 
pe termen scurt in 
11.325.000 lei.

(npramotod 
valoare de

(Ager preș)
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lată in fotografia noastră 
pe studentele Snejanka Pav
lova, Grecova Lănooca ista 
dente bulgare care stndizza 
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Medicina generală, ascute»» 
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Cîteva calcule despre foloasele 
utilizării mașinilor sovietice

Prin principalele rețele de cale 
ferată ale țării, trec zilnic zeci 
de trenuri. Multe din ele vin din 
Uniunea Sovietică. Destinația lor 
este: Ploești, Hunedoara, Reșița 
sau alte centre industriale. O 
mare parte din încărcătură rămî- 
ne și în regiunea Stalin.

★
In urmă cu cîtva timp, la Cop- 

șa Mică a sosit o nouă instalație 
sovietică de foraj — B.U.-40. 
Montarea și punerea ei în func
țiune, s-a făcut în timp record. 
Noua instalație a dat rezultate 
neașteptate. S-a obținut o viteză 
mecanică de 5,5—6 metri pe oră.

Sonda nr. 48 a fost săpată cu 
instalația B.U.-40 în numai 306 
ore față de 522 ore eît era pre
văzut pentru această lucrare.

A doua sondă, cea cu nr. 46, 
s-a forat în 576 de ore în loc de 
707. Chiar și montarea instalației, 
care, înainte dura 1600-1800 ore, 
de data aceasta s-a terminat în 
374 ore

La cimpul de gaze de la Copșa 
Mică au fost forate cu noua in
stalație 3 sonde. Cei In total 
2256 metri cit măsoară ele, au 
fost forați în numai 1464 ore, 
în timp ce anul trecut — pentru 
forarea aceluiași număr de son
de. însă cu o adîncime totală de 
numai 1746 metri — a fost ne
voie de 2.160 ore.

★
Turba este o bogăție a raionu

lui Făgăraș. Ea se găsește pe 
citnpul care se întinde lingă co
muna Mîndra. Aci se extrag a- 
nual sute de vagoane de turbă. 
Pe șantier lucrau continuu peste 
100 de muncitori. Munca costa 
mult și datorită prețului de cost 
destul de mare, turba nu era su
ficient apreciată. De asemenea 
in forma în care se scotea se

sfărîma, ardea greu producînd un 
fum înecăcios. In prezent la ex
ploatarea turbei de la Mîndra 
lucrează un puternic tractor pe 
șenile de care este remorcată ma
șina sovietică „EMPEDEKA* 
pentru extragerea și presarea tur
bei. Tn numai zece ore, ea ex
trage și presează aproape 40 tone 
turbă înlocuind munca a 50 
muncitori. Noua mașină presea
ză turba în formă de macaroane. 
In felul acesta turba arde mai 
ușor, deoarece găurile din inte
rior produc curentul care ajuți 
la ardere, devenind un bun în
locuitor al lemnului. Pe lîngă fap
tul că arde bine, ea menține căl
dura în condiții bune. Multe din 
cuptoarele industriale din între
prinderi și sobele de teracotă 
locuințele muncitorești, vor fi 
călzite eu acest combustibil.

CAROL SZAB0 
corespondentul „Sdnteii 
neretului“ pentru regiunea 

Stalin

(Urmări din pag. l-a)

SPECTACOLE
CINEMATOGRAFE: Patria,

Elena Pavel, Vasile Roaită, Vol
ga : „Therese Raquin” ; Republi
ca, V. Alecsandri, București, Mio
rița, i Mai: „Cio-Cio-San“ ; Ma- 
gheru, I. C. Frimu, înfrățirea in
tre popoare, Gh. Doja, Libertății : 
Tu și camarazii tăi; Lumina, Doi
na : Cînd înfloresc lalelele; Cen
tral, Al. Popov î Mai presus de 
dragoste ; Maxim Gorki: Un ci
clu de filme în cinstea zilei de 8 
Martie; Timpuri Noi, Munca 
Donca Simo; Parada lui Chariot; 
Victoria : Papa dolar; Tineretu
lui : Dreptul de a te naște ; Cul
tural, Al. Sahia : Sinha Moța; 
Grivița: Asasinatul din strada 
Dante; Unirea: Misterul celor 
două oceane , Constantin David ; 
Caz-ul pilotului Maresz; T. Vla- 

umbră; 
stradă; 

23 Au- 
Pintilie,

dc pămînt
Astronomic dinObservatorul _____

Dealul Filaretului... Pe ușa unei 
clădiri modeste, o firmă mică îți 
indică : secția de seismologie.

E o secție cu „tradiție", cum 
spun oamenii noștri de știință. 
Dezvoltarea seismologiei în țara 
noastră s-ar putea spune că a 
avut loc între anii 1892 și 1914 
continuată cu intermitență după 
1928 pînă în 1935 și apoi pe 
baze solide din 1935 și pînă as
tăzi. Cunoscutul om de știință 
romîn Șt C. Hepites, de la a că
rui naștere se împlinesc în luna 
martie 100 de ani, a instalat la 
București doi penduli seismici ce 
aveau să rămînă în istoria seis
mologiei ; și iată cum : seismolo
gul Jeffreys hotărîse în anul 1934 
să pună în cercetare cinci cutre
mure ce bănuia el că au avut 
focare adinei, deși pînă atunci 
geologii combăteau cu vehemen
tă ipoteza focarelor la mare a- 
dîncime. Observațiile trimise de 
seismologii romîni cu privire la 
cutremurul din 1 noiembrie 1929 
din Vrancea, au avut o influență 
hotărîtoare în stabilirea existen
ței focarelor adînci. Cutremurul 
din Rcmînia a fost cel mai am
plu studiat pe baza celui mai 
mare număr de înregistrări obți
nute în lumea întreagă, deoarece 
observa torul nostru se afla doar 
la 150 de kilometri de epicentrul 
cutremurului, față de celelalte sta
țiuni aflate la cel puțin 360 de 
kilometri de epicentrele cutremu
relor studiate.

Aici, în București, lucrează un 
colectiv de 5 cercetători sub di
recta conducere a acad. prof. G. 
Deoetrescu. Dintre aceștia, patru 
dat tineri: absolvenți recenți ai 
Facultății de firico-matematici.

Printre tineri, se află un singur 
bătrin care stă liniștit la una din 
mese, ca ochelarii pe nas și ca 
pipe in dinp. cereetînd vechi 
scrieri și sccțînd notițe pe un 
caiet. E tovarășul Aureliu Flori- 
aesco. care de S4 de ani cutreieră 
bdbcoteci. biserici, muzee, tn cău
tarea de Î2sexnnâri 
aesreîe ce za avut 
râsl țârii noastre.
•csa an catalog «I
■xreliT despra care »u rârau 
donul. Prand cctnur despre 

s-a aflat a fost pe h anul 
ai acei noastre. De atunci ș>

despre cutre- 
loc pe terito- 
E~ întocmește 
tutnror cutre-
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Cazul pilotului Maresz ; 
dupirescu: Omul din 
Arta: Sa întîmplat pe 
Molilor : Copiii străzii; 
gust : Mi-e sete ; llie 
Boleslaw Bierut: Moara cu noroc; 
Popular: Podhale în flăcări; M. 
Eminescu : Cînd vine furtuna ;
8 Mai; Ei au fost primii; 
Bălcescu : Orele speranței.

N.

Aspectul exterior al observatorului astronomic

pînă în 1914, dată la care a a- 
iuns în prezent cercetătorul, au 
rămas dovezi scrise despre aproa
pe 800 de cutremure, unele mai 
mari, altele mai mici. Tovarășul 
Florinescu îți poate arăta ce scrie 
în „letopisețul de la Bistrița" des
pre primul cutremur de pe teri
toriul țării noastre la care se cu
noaște ziua exactă : „Intr-acest an 
6979 (1471) august în 29, fostau 
un mare cutremur preste tot pă- 
mîntul, pe vremea cînd domnul 
ședea la prînz"... Iar o cronică 
găsită la Tărtărescu vorbește de 
alte cutremure de mai tîrziu, le- 
gîndu-le de evenimentele de care 
au fost urmate: „La 28 ghenarie 
1823, duminică seara la un ceas 
și jumătate din noapte s-a cutre
murat pămîntul tare, la doi ani 
tocmai după cutremurul dinaintea 
zaverei, care și atunci tot în ghe
narie 28 s-a cutremurat dar nu 
era duminică, ci era vineri noap
tea spre sîmbătă la ceasuri 8 și 
jumătate. Iar de la cutremurul 
ce s-a făcut tot în această lună, 
dinaintea năprazninei ciume din 
zilele lui Caragea, sînt tocmai 
ani 10. zile 8, de la 1813 ghe
narie 20".

Seismologia a făcut pași însem
nați pe drumul determinării cau
zelor și locurilor precise unde se 
produc sau se vor produce cutre
murele. Colectivul secției seismo- 
logice a Observatorului din Bucu
rești lucrează acum la raionarea 
seismică a țării, adică la indica
rea locurilor unde constructorii de 
noi clădiri și întreprinderi trebuie 
să țină seamă de puterea eventua
lelor mimări terestre.

O tiaără, Ancuța Andrei, stă de 
aplecată asupra unor 

t^sexExdri $i cal
că t£ — 

se ocupă 
întocmirea buletinelor 
care 
trecu 
vatorul nostru și care 
diate la peste 180 de stațiuni seis- 
m o grafi ce din lumea întreagă : 
Saint-Louis (S.U.A.), India, Tacu- 
baya-Mexic, Hongkong, Riverviev- 
Australia, Kyoto. Moscova, Sofia, 
Londra etc., etc.

Ancuța Andrei face parte și din 
co’.ectivul care se ocupă de stu
diul agitației microseismice a pă- 
mintului, adică de mișcările dato
rite vîntalui, variațiilor de tempe
ratură și de presiune, care fac să 
se nască unele mișcări ale scoar
ței terestre.

Ceilalți trei cercetători, tinerii 
Traian Iosif, Pană Ionescu și Du
mitru Enescu, întocmesc buleti
nele anuale, precise și definitive 
care cuprind observațiile asupra 
tuturor cutremurelor înregistrate 
la Observatorul din București. Tov. 
Traian Iosif mi-a vorbit despre 
aparatura secției și pentru a-mi 
explica mai bine „cum stau lucru
rile" m-a condus în pivnițele spe
cial amenajate, cu pereții căptu
șiți cu plută unde funcționează

i cu-
Obser- 

sînt expe-

r. Traian 
acum de 
provizorii 

cuprind obsenații asupra 
iureTor înregistrate de Ob

pendulii orizontali construiți (după 
indicațiile acad. prof. G. Deme- 
trescu) de către mecanicul Mircea 
Marcopol, penduli care la 1 ia
nuarie 1957 au împlinit 22 de ani 
de neîntreruptă activitate. După 
ce am privit cum funcționează 
unul dintre aceștia m-am întors 
spre al doilea cînd... Privirea mi-a 
fost atrasă de acul oscilografului 
ce prinsese să descrie cîteva cuibe 
largi.

— Cutremur ? am întrebat sur
prins.

— Nu! — mi-a răspuns rîzînd 
Traian Iosif. Te-ai întors prea 
brusc și ai provocat o mișcare de 
aer. Pendulii noștri sînt foarte 
sensibili și orice mișcare este în
registrată pe această hîrtie acope
rită cu negru de fum.

Alături, în alte încăperi, sînt 
instalați pendulii Galițin cu înre
gistrare fotogalvanometrică pre
cum și un pendul vertical.

înainte de a părăsi secția de 
seismologie a Observatorului din 
București am mai primit o serie 
de informații interesante: anual 
au loc în țara noastră circa 20 de 
cutremure, dintre care 15 își au 
epicentrul în Vrancea, la îmbina
rea Carpaților. Dintre acestea, 
doar 3-4 pot fi simțite de oa
meni. Ultimul cutremur mai mare 
a avut loc în iulie 1956. Pentru 
cercetarea acestor cutremure s-au 
construit în țara noastră și alte 
stațiuni: la Focșani, Bacău, Cîm- 
pulung-Muscel și Iași. De cîțiva 
ani, s-a construit o „pivniță" la 
Vrîncioaia cu intenția de a se 
realiza o stațiune unică în lume, 
instalată chiar la epicentrul unui 
focar seismic adînc. In acest an, 
Academia R.P.R. proiectează să 
treacă la înzestrarea acestei sta
țiuni cu cele necesare.

Studiul constituției scoarței te
restre și a subsolului țării, studiu 
care va continua cu multă inten
sitate în cadrul Anului Geofizic 
Internațional, va duce la cunoaș
terea mișcărilor terestre ale căror 
epicentre se găsesc pe teritoriul 
țării noastre. Studierea epicentre- 
lor respective și urmărirea direc
ției și puterii de deplasare a stra
turilor din adîncuri constituie de 
asemenea un pas înainte spre 
scopul urmărit de seismologii din 
lumea întreagă : prevederea locu
lui și cu aproximație a timpului 
cînd vor avea loc cutremure de 
pămînt.

Cercetătorii romîni își aduc ast
fel contribuția lor valoroasă la cu
noașterea și stăpînirea unui vechi 
„mister" al naturii. Dar, seismolo
gii merg și mai departe. Ei se ocu
pă de evaluarea energiei care se 
naște în focarele cutremurelor, 
energie de milioane și milioane de 
cai putere și poate, vom auzi cînd- 
va și de folosirea acestei energii, 
pusă și ea în slujba omului și a 
vieții.

Pe urmele materialelor

'S-a schimbat situația'
In nr. 2378 al ziarului nos

tru a apărut articolul „Din 
școală în fabrică" in care fo
rurile de conducere de la u- 
zinele textile „30 Decembrie" 
Arad au fost criticate pentru 
încadrarea unor absolvenți ai 
școlii medii tehnice textile in 
munci necalificate Conduce
rea uzinelor a răspuns ziaru
lui nostru arătînd măsurile 
luate pentru soluționarea lip. 
surilpr, răspuns în care — 
printre altele — se spune :

„Tov. Ispas Stela a fost în
cadrată ca brigadieră în sec
ția preparația filaturii, avind 
ca sarcină deservirea unui nu
măr de flyere și asigurarea 
scoaterii levatelor la timp. 
Brigadiera a răspuns și de 
problemele de protecția muncii. 
In repetate rinduri însă briga
diera a cărat laptele în secții, 

ca iovi 
la un al 
are ou- 
o activi-

1

S-au luat măsuri 
Ispas să fie mutată 
loc de muncă unde 
tința să desfășoare 
tate corespunzătoare califică
rii ei. ’

Top. Livia Sălcudeanu a fosț 
încadrată în funcția de con
trolor de calitate in țesătorie. 
Timp de 6 luni a lucrat la 
secția de împachetat. Este 
adevărat că munca prestată 
in această secție nu necesită 
calificarea pe care o are Livia 
Sălcudeanu, In prezent a fost 
numită fh' funcția 
lor de calitate în 
saj.

Considerăm că, 
privește folosirea 
lor școlilor medii 
în întreprinderea noastră anu
mite deficiențe in care se în
cadrează și aceste două ca
zuri. Vom depune tot efortul 
pentru ca absolvenții școlilor 
medii tehnice, ai școlilor profe
sionale precum Ț 
facultăților să fit 
raport ct£ pregătirea lor, pen-* 
tru ca fiecare dintre ei să dea 
aportul maxim la lupta noa
stră comună pentru ridicarea 
producției și productivității 
muncii".

II

de' contra» 
secția fini-

în ceea ce 
ab solve nți- 
au existat

școlilor profe-. j 
și absolvent 
lie folosiți

GH. ANGELESCU

Conferință
Societatea pentru răspîndirea 

științei și culturii anunță că 
miercuri la ora 18 tn sala Biblio
tecii centrale universitare din 
calea Victoriei nr. 88, prof. univ. 
Edwin Glaser va ține conferința: 
,,Pe marginea lucrărilor celei de 
a XI-a sesiuni a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite*.

ducea la cunoștința fiecărui 
lariat tn parte că este un 
mediocru, onest, care face 
geaba umbră pămîntului,

,,Pentru voi, nesimțitorilor, 
degeaba s-a născut Gide, de
geaba s-a născut Vatery".,,

Deși blîndă și sfioasă Maria 
Popescu mergea cu exigența 
plnă la cruzimi 
plnă la sancțiuni corporale :

— Cine nu pltnge în fața 
unui apus de soare trebuie îm
pușcat... Cine nu-l iubește pe 
Gide să facă bine să se sinuci
dă...

Cuvintele acestea mari, răsu
nătoare, se aflau tn contradic
ție flagrantă cu înfățișarea ei 
de școlăriță. Contrastul era atît 
de izbitor îneît, dacă in timp 
ce vorbea îi examinai atent în
fățișarea, nu le mai dădeai cre
zare. Chipul ei sănătos, robust, 
anula In mare măsură efectul 
cuvintelor ciudate.

Mai tîrziu am descoperit tai
na Măriei. Urmărea cu dispera
re să intre în societatea unor 
tineri artiști, pătrunzători, inu
man de inteligenți, care emi
teau paradoxuri, iubeau occiden
tul și nu publicau nimic. A- 
ceastă dorință devenise o ches
tiune de viață și de moarte. 
Prezența ei tntr-o societate atît 
de celebră și de pătrunzătoare 
îi cereau uriașe eforturi vesti
mentare și intelectuale. î și a- 
dunase toate puterile, gîfiia de 
încordare, cădea jos, se ridica, 
o lua iar de >a capăt, înapoi nu 
dădea însă. Biata Maria Po
pescu l „Filozofa" pe picior
mare...

sa- 
om 
de-

neobișnuite.

Inteligența au început 
modeleze. Unul dintre ei, A, G. 
o invită la teatru să vadă „Vi
no vați fără tint, în ultimul 
act, cînd artista își regăsește 
fiul pe care-l socotea pierdui, 
Maria izbucni în plins. A. G. se 
retrase speriat la o parte, de 
parcă fata ar fi comis cine știe 
ce nedelicatețe.

— Ce fad, tristețe mică? o 
întrebă el, surprins, 
tru?

— Cum ce fac?
— De ce pTmgi? ,
— Doamne ferește. Din cau

za piesei pling.^
— A, care va sd zică Ostrov

ski e de vină.. zîmbi ironic 
A.G. Apoi calm, pedagogic, 
A.G. îi explică limpede că nu
mai fetele prostuțe plîng la 
spectacole. Lacrimile sînt duș
mane ale artei. PUnsul anulea
ză emoția artistică, înăbușe spi
ritul critic.

— Da... anulează? întrebă cu 
seriozitate Maria, necăjită că 
n-a înțeles singură un adevăr 
atît de elementar.

A.G. se grăbi să-i explice mai 
departe:

— Dragă fetițo... esteticul și 
sentimentalul... sînt așa... cum 
să-ți explic eu ție... sînt așa, 
cum să-ți explic eu ție... fetițo... 
ca șoarecele cu pisica...

— Adică se exclud... spuse 
repede Maria, puțin jignită de 
forma prea populară în care 
A.G. îi explicase concepțiile 
sale estetice.

Pentru candoarea ei, A. G. o 
răsplăti cu o altă candoare: o 
sărută pe frunte.

De atunci Maria Popescu ho
tărî să nu mai plîngă la spec 
tacole, orice s-ar întîmpla. își 
înghițea lacrimile cu ură, ve
dea tn ele n mărfude n inferio
rității ei estetice. Inghițindu-le

Aici, la tea-

Plîng.. 
Ți-e rău ?.,,

prompt, își făcea tn felul ei au
tocritica pentru perioada near
tistică ce o trăise plnă atunci, 
în schimb realiza progrese In 
ceea ce privește exigența : „Ce 
piesă imbecilă.,. Armonie filo
zofică nu exista... iar substratul 
e derizoriu...

La instituție nu 
sarcini obștești:

— Iar ședință 
Iar discuții ?

Amintindu-și de 
toni, întrebă neliniștită:

— La ce oră e ședința?
— La ora șase...

mai primea

de U.T.M.?

ceva inpor-

murgul ar trebui contramanda
te... din oficiu-

Dacă i se cerea sd scrie 
articol la gazeta de perete 
ria Popescu refuza net:

— N-am inspirație...
— îți dăm noi date... îi 

punea responsabilul gazetei de 
perete.

Maria Popescu, care nu vroia 
să fie Maria Popescu, 
vea cu compătimire:

— îți dăm noi date., 
noi date— îți dăm noi 
Ce sd fac cu datele, dacă n-am 
inspirație? Dumneata, tovarășe,

un
Ma

pro-

U pri

îți dăm 
date...

După ce se agită vreme tn- 
delungată reuși, cu ajutorul 
substantial al unui amic redac
tor, să publice o poezie oare
care intr-o gazetă oarecare.

Pentru institujia noastră, pu
blicarea versurilor unui sala
riat tntr-o gazetă, fie ea Șl 
oricare, era un eveniment deo
sebit. M-am grăbit s-o felicit. 
Maria se arătă nedumerită :

— Care poezie dragă ?
— Aia., din gazetă...
Maria se făcu roșie de supă

rare.
— Ce... nu cumva... au ou-

Cînd nu mai vrea să fie
ea Însăși

tnchi-

ea cu 
negră-

a-

— La șase... Mi-am 
puit eu.

— Sigur, la șase..,
— A, la șase, zîmbea 

duioșie unei viitoare și 
bite bucurii... A, la șase..

— Da... la șase fix,.
— Nu pot..
— De ce?
— La ora aceasta începe

pusul de soare... vreau să-l 
văd...

— Bine, dar e o ședință im
portantă...

— Să renunț eu la un apus 
de soare pentru o ședință ? 
Dumneata ai văzut vreodată un 
apus de soare dragă tovarășe ? 
Toate ședințele cate încep în 
timp ce afară se desfășoară a-

ha bar n-ai de complexitatea 
muncii de creație... Ai scris vreo
dată o poezie de cîteva rinduri, 
măcar ?

— Nu...
— Atunci... nu te băga în 

chestiunile astea...
Maria Popescu credea că ne

glijențele vestimentare, dificul
tățile financiare, cinismul șl 
vinul de Porto sînt de prove- 
nien(ă estetică, ascund în ele 
o logică superioară. De aceea 
se lăuda cu ele în gura mare:

— Am la datoriți... nu știu 
ce să fac.

— Am băut aseară la „Conti
nental"...

— Toți sîntem niște pigmei... 
cu excepția lui Gide...

blicat.o? Era cit p-aci să leșine 
Imbeciliil... Ce-au făcut?... Eu 
le-am spus că mai am de făcut 
unele modificări! Grigore... tu 
ții puțin la mine... Iți cer un 
servici... nu mai spune la ni
meni că a apărut.. e o 
tate.

Comitetul sindical i-a 
tat colaborarea oentru 
tival artistic. De clnd 
și ea o colaborare de 
artistică S-o refuze, să invoce 
obligații maț importante, să în
drume comitetul spre alți ar
tiști. mai puțin orinși cu tre
buri...

— Nu pot să vă sprijin înțe
lege. tovarășei mi-e imposibil...

calami-

solici- 
un fes- 
aștepta 
natură

Am atltea pe cap... Și n-am ni
mic gata... finisați... încercați 
la Eugenia... Mi-a citit aseară 
cîteva sonete, nu era>u tocmai 
rele... Poate are timp să le ci
tească... eu...

Intr-o dimineață o tnttlnesc 
plimbindu-se nervoasă prin bi
rou, frlnglndu-și indignată mii- 
nile, gata-gata să izbucnească 
In plins.

— Ai citit articolul din ga
zetă ? L-au criticat pe... și po
meni numele unui cunoscut că
zut In brațele formalismului. 
E criticat de un oarecare... E 
o infamie... Cum se poate ad
mite așa ceva ? O să-i dau un 
telefon... Dragul de el... trebuie 
să fie intr-un hal de nervi...

Maria Popescu înghițea cu 
mtndrie și bărbăție palmele a- 
dresate altora, se arunca despe
rată in învălmășeală numai șl 
numai să nu scape nelovită. 
Dacă scăpa nelovită se simțea 
prost, căpăta complexe de in
ferioritate. Clnd era lovită din 
neglijență, In vtrtejul pasiunii, 
nu lua in seamă greșeala, nu 
primea eventualele scuze... ori
cum se simțea bine că a fost 
și ea lovită...

— Am fost criticată aseară... 
Cică eu aș fi căzut In brațele 
formalismului

Părăsi........... .  ' -----------
tică:

— Nu 
matica... 
matematică doi și cu doi 
patru fac... In matematică nu 
poți să ai idei proprii. Asta e 
viața, asta e matematica... Și 
așa-mi vine să beau... Șl așa 
aș pleca undeva.. Ce n-aș da 
să văd aurora boreală...

După clipele de extaz tn care 
dorea să vadă aurora boreală 
o năpădeau olictiseala și urttul. 
La discuțiile intelectuale", la 
chefurile prelungite plnă In 
zori, Maria rezista din ce în

facultatea de matema-

mă mai ocup cu mate- 
Oriclt te-ai strădui In 

tot

ce mai greu, arăta palidă ca un 
bolnav de ficat. Clnd unul din 
tineri discuta despre Lafcadio, 
Maria nu mai asculta, iși adu
cea aminte că a lăsat ferestrele 
deschise, că magazia de lemne 
ar trebui urgent reparată, pină 
nu vine iarna Cînd un actoraș 
aducea vorba despre tragedia 
inevitabilă a iubirii, nu vroia 
ca tragedia să fie inevitabilă, 
se gîndea concretizînd dilema, 
la logodnicul părăsit, la serile 
petrecute împreună în Parcul 
de Odihnă. la Circul de stat, la 
prăjitura cu frișca pe care o min- 
ca cu Pavel intr-o cofetărie de 
pe Brezoianu. Dacă intelectua
lii izbucneau în rls, fără motiv, 
Maria ridea și ea cu multă pof
tă, temindu-se de ridicol. Apoi, 
întoarsă acasă, analiza cu mul
tă atenție spiritul prozatorului 
cu seriozitate, ca pe o proble
mă de algebră. își dădea seama 
că zimbise gratuit, că nu era 
nimic de rls. ...Ce n-ar fi dat 
să plîngă la ,,Vinovați fără 
vină", să se plimbe cu Pavel, 
așa, banal cum e...

Și nu vroia în orice caz ca 
tragedia sd devină inevitabilă..

___ -3 ser- 
sediul instituției noas- 
pornit să verific dacă 
sînt stinse, dacă se>ta- 

Intr.a

tragedia să devină inevit. 
Zilele trecute, fiind de 

viciu la 
tre, am 
luminile 
rele sînt bine ferecate, 
cameră cufundată în întuneric 
am ghicit, silueta Mărie Jrones. 
cu. Cu capul prăbușit ne birou 
plîngea în hohote.. Decorul nu 
era Pr^a frumos dar. de data 
aceasta, esteticul șt sentimentul 
nu se mai stinghereau M um 
bucurat enorm, am închis ușa 
la loc, fără să mă observe și am 
lăsat-o singură. De mult 
mai plînsese așa 
ria Popescu !

Maria Popescu 
stetic... Ce bine f Ce bine I

Maria Popescu era Maria Po
pescu.

inestetic

n lingea

nu
Ma-

ine-
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AVANCRONICA
unei mari bătălii

Pregătirea de specialitate — 
problemă abordată și în articolele 
precedente — presupune în mod 
obligatoriu o cunoaștere temeini
că de către student a discipline
lor fundamentale și de tehnică 
generală.

Problema principală a predării 
disciplinelor fundamentale și a 
celor tehnice generale este forma
rea gîndirii științifice a studen. 
tului. Gîndirea științifică trebuie 
să fie formată încă din școala 
medie. Școlile noastre medii nu 
rezolvă insă de cele mai multe 
ori în mod satisfăcător această 
problemă, ea rămînînd în cea 
mai mare parte în sarcina școlii 
superioare. Formarea gîndirii 
științifice se realizează prin ac
centuarea în cursul predării a e- 
lementelor principale, prin expli
carea fundamentată a legilor spe
cifice disciplinei respective și a 
felului cum acestea trebuie folo
site și aplicate. Este de la sine 
înțeles că în afară de aceste 
probleme care contribuie la 
marea gîndirii științifice, 
joritatea disciplinelor fun
damentale și tehnice ge
nerale cuprind și un ma
terial informativ descrip
tiv (realizarea practică a 
unor procese, metode ex
perimentale de determi
nare a unor proprietăți, 
date asupra unor sub
stanțe sau materiale etc...) 
In expunerea cursului, 
teri a Iul de informare

de prof. ing.
Sergiu Rațeev 

rectorul Institutului de petrol 
și gaze

cîteodată la necesitatea

for?
ma.

duce . . .. _______ _
schimbării metodicei folosite tn 
prezentarea anumitor probleme 
de la un an la altul. Astfel de 
cazuri sînt destul de frecvente 
în institutul nostru la predarea 
mecanicii teoretice. Catedra res. 
pectivă se ocupă în acest sens în 
mod intens de perfecționarea mă
iestriei predării

Cursul prezentînd ou precădere 
problemele principale trebuie 6ă 
lase mult loc inițiativei studentu
lui, inițiativă care să se mani
feste în seminar la lucrările prac
tice și la lucrările pentru acasă. 
S-a vorbit și se vorbește mult 
despre participarea activă a stu
denților la eeminarii. In această 
direcție, institutul nostru are u-

să se treacă la o programare 
mai puțin rigidă a lucrărilor de 
laborator. Astfel, lucrările de la
borator sau să fie decalate cu 
un semestru față de curs 
acolo unde acest lucru nu 
posibil să nu înceapă în ....... 
mecanic din prima săptămînă a 
semestrului, ci să fie programate 
în cursul semestrului ținînd sea
ma de desfășurarea predării și 
de posibilitățile laboratorului 
Multe deficiențe se datoresc în
zestrării necorespunzătoare a 
unor laboratoare din institutele 
tehnice de învățămînt superior.

Se poate cita astfel fizica, unde 
cu toate că progresul științific în 
ultimele decenii a fost extrem de 
rapid, la multe institute lucrările 
de laborator executate de stu
denți sînt cele executate în insti
tutele tehnice acum 20 30 ani. 
Sperăm că într un viitor apropiat 
această răminere în urmă va fi 
lichidată

în cele expuse mai 
tratat

sau 
este 
mod

PROFILUL
Ml VIITORULUI

SPECIALIST
ma- 

trebuie 
să fie redus la strictul necesar 
și chiar lăsat în sarcina lucrări
lor de laborator și a muncii in
dividuale a studentului 
pe biografia judicios 
dată de profesor.

O astfel de predare 
la descongestionarea 
„timp“ al studentului, 
cerea numărului de ore de curs, 
ridicînd în același timp nivelul 
de pregătire. Totodată se creează 
la studenți capacitatea de orien
tare, de abordare și de rezolvare 
personală a problemelor inclusiv 
a celor întîlnite în cursul de spe
cialitate, încrederea în forțele 
proprii.

Realizarea unei astfel de pre
dări ridică insă în fata cadre
lor didactice o serie de probleme 
importante cum ar fi: dozarea 
corectă a materialului, metodica 
predării, metodica seminariilor. a 
lucrărilor practice și altele.

Predarea disciplinelor funda
mentale și a celor de tehnică ge. 
nerală trebuie să tină seama de 
specificul facultății. Predarea 
disciplinelor generale nu trebuie 
însă să se limiteze la acel volum 
de cunoștințe care este necesar 
pentru înțelegerea specialității la 
nivelul actual, ci trebuie să dea 
o pregătire mai largă tinînd sea
ma de dezvoltarea în viitor a 
tehnicii și științei și de necesita
tea pregătirii unor specialiști cu 
orizont mai larg. De aceea, fie
care disciplină fundamentală sau 
de tehnică generală trebuie să a-

bazată 
recoman-

contribuie 
bugetului 

prin redu-

nele realizări pe care ar voi să 
le împărtășească și altora.

La multe discipline, metoda a- 
plicată este aceea ca fiecare stu
dent din grupă să rezolve în tim
pul seminarului, în mod indivi
dual, în bancă, un număr de pro
bleme (diferite de la student la 
student). Asistentul urmărește fe
lul cum rezolvă studenții proble
mele și intervine acolo unde este 
necesar, dînd explicații. Proble
mele propuse de asistent au sco
pul de a orienta pe studenți a- 
supra capitolelor predate la ul
timele lecții de curs. La’ unele 
discipline, cum este mecanica, 
problemele pe care studenții le 
rezolvă în timpul seminarului nu 
sînt date de asistent ci sînt ceie 
pe care studenții și le-au propus 
în_timpul studiului individual.

fel toți studenții și nu 
de la tablă muncesc 

activ, în timpul se- 
asigurîndu-se o bună 
a întregii grupe, iar

Sigure cunoașterea tuturor pro- , , *5a ^-_re,zu' 
blemelor fundamentale ale disci- obținute; 
plinelor respective, punîndu-se cu ,‘e mdivi

In acest 
numai cel 
individual, 
mlnarului 
pregătire 
cadrele didactice cunosc în mod 
continuu cum se desfășoară mun
ca individuală a studenților.

Un rol important în predarea 
disciplinelor fundamentale și teh
nice generale are partea experi
mentală. Lucrările experimentale 
pe lîngă rolul de a demonstra 
practic materialul teoretic expus 
la curs, compactează cunoștințele 
studenților, contribuie la asimi
larea ușoară a materiei, le for
mează deprinderile practice de 
experimentatori Lucrările expe
rimentale trebuie legate de curs 
și seminar prin prelucrarea teo
retică a rezultatelor experknen- 

; ele trebuie exe- 
iindividual de studenti 

pentru a asigura pregătirea bună 
a fiecărui student.

Munca în grupe de 2-3 sau 
chiar de mai mulfi studenti la 
aceeași lucrare duce de multe ori

plinelor rț.„_____, _________
însă accent pe acele capitole care 
sînt în directă legătură cu ramu
ra tehnică respectivă.

Chi?Ie ,f!Zică — Șl .ucare uuce ue mu.ie or. 
P/ai4' t.t Facpltațea de tehno- [a sjtuația că numai unul «au 
vn^ S na 51 rO“Ze °r-fdie^' d°' S,U[i6nti aa Un Toi activ în
volta cu preponderența capitolele executarea lucrării iar ceilalți co- 

Piază In mod mecanic rezultatele Ș „Cata c?re.slnl. tn ȘPe’ obținute. Lucrările pe grupă sînt 
nnl ,nefesarlnBlnerilor teh- necesare țn cazuî operațiilor com- 
nologi de petrol _acordmdu-se o pieXe cu aparatură specială, g. 
atenție mai redusa altor capitole. de manipUiat și unde o grupă

Șub acest aspect programele 2-3 studenți ' ' ' " '
? i°rate î tMlni‘S erU1 j,?' b-maucui suu ...u.u.narne ș> cu 

vatămintulu. cu tot rolul poziî.v participarea continuă a asiatentu. 
oPri initial lui: SarCini,e «>«

dre didactice 
de predare.

Ar fi necesar tu piugiameic _ x . . . .; .
unice să lase mai mult loc iniția. In mare faPtu ui

___ j_____s: • i . .ca de mii te ori nesfasiirarea 11-

sus s-a 
în parte problema legătu
rii disciplinelor funda
mentale și celor tehnice 
generale cu disciplinele 
de specialitate, o latură 
importantă a acestei pro
bleme este însă aceea ca 
disciplinele de specialita
te să folosească efectiv 
nivelul teorectic realizat 
de studenți la disciplinele 

fundamentale și cele tehnice ge
nerale. De multe ori 6e întîmplă 
insă ca un curs de specialitate să 
prezinte problemele în mod ele
mentar fără a folosi nivelul teo
retic ai studenților, dînd predării 
un caracter practicist, îngust, 
coborînd nivelul general de pre
gătire a studenților.

O astfel de predare creează de 
multe ori la studenți impresia că 
o_ serie întreagă de probleme stu
diate la disciplinele fundamen
tale. ba Chiar unele discipline în
tregi ar fi inutile pentru specia 
litatea lor, lucru care este extrem 
de dăunător. Profesorul care pre
dă disciplina de specialitate tre
buie nu numai să cunoască ni
velul de cultură tehnică pe care îl 
au studenții, dar să cunoască în 
mod temeinic toate problemele 
disciplinelor fundamentale care 
stau la baza cursului predat lu
cru care din păcate nu este întot
deauna respectat. Mai avem tn 
învățămînt cadre didactice care 
nu posedă un nivel teoretic co
respunzător, ci numai o pregătire 
practică și care bineînțeles tre
buie să-și lichideze grabnic a 
ceastă deficiență. O atenție deo
sebită în această direcție trebuie 
acordată formării cadrelor ti
nere de pe lîngă catedrele de 
specialitate asigurînd o legătură 
strînsă a acestora cu catedrele 
generale ce fundamentează spe
cialitatea.

Cu aceasta socotim încheiată 
discutarea problemei predării dis
ciplinelor fundamentale și a celor 
tehnice generale urmînd ca In
tr-un articol viitor să ne preo
cupăm de problema predării ști 
ințelor sociale și economice de 
ramură în institutul nostru.

pozitivă a unor ca- 
cu mare experiență

. Jreu
,. ___  _ grupă de
trebuie să lucreze 

permanent sub îndrumările și cu

vidual, pe student
Lipsurile în activitatea expe- 

ca programele genială a studenților se dato- 
• < < " . ... rPQC in mnro măcitra ci fanliiini

că de multe ori desfășurarea lu
crărilor experimentale nu este
tn concordanță cu desfășurarea 

un cursului, studenții fiind puși să
îndrumar general pe baza căruia execute în laborator lucrări care 
catedra să elaboreze programul ?e reteră la capitole care nu au 

a r- r fQst expuse Ia curs. In acest caz
amănunțit însoțit de graficul ca- iucrâriie experimentale în loc să
lendaristic de predare, potrivit adîncească și să complecteze cu- 
specificului facultății respective.

La predarea disciplinelor 
damentale, în primii ani de 
diu profesorii trebuie să țină 
ma șl de nivelul pe care-1 au 
denții anului respectiv, ceea ce multe aparate de același fel —

tivei conducerii institutului și 
catedrei, aă nu fie attf de amă
nunțite. să constituie numai

noștințele, sînt în mare măsură 
executate mecanic și-și pierd ro
lul educativ.

Pentru lichidarea acestei defi-
fu<n-
stu.
sea. ciențe ar fi necesar — pe lingă 
6tu- înzestrarea laboratoarelor cu mal

La Poarta Albă, în regiunea Constanța, funcționează un cen
tru școlar agricol cu mai multe specialități.

In fotografie: Profesorul Marin Șerban de Ia Școala de 
mecanici agricoli vorbește elevilor despre sistemul de alimen
tare a tractorului K.D.-35. Foto : AGERPRES.

Constantin Silvestri
despre recentul lui turneu în Occident

După turneul de mare succes 
pe care l-a făcut în Anglia și 
Belgia, maestrul Constantin Sil
vestri a invitat cîțiva gazetari la 
locuința sa penru a-și povesti 
impresiile. O conferință de presă 
intimă sau o 
cu

discuție amicală..
caracter oficial.

rijoruhiî 
de felul _____ ___ ___
tra să cînte. Insuficiența repeti
țiilor cu orchestra i-au adus de
sigur multe clipe de neliniște și 
emoție, care însă pînă la urmă 
au fost depășite cu succes.

Despre

era cu totul deosebită 
în care obișnuia orches-
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Afișul unuia din concertele pe care Cons
tantin Silvestri le-a dirijat la

Cunoscînd excepționala modes
tie, aerul puțin stînjenit cu care 
maestrul Silvestri primește ova
țiile publicului pe estrada de 
concert a Ateneului, cu greu ți 
l-ai fi putut închipui attf de plă
cut povestitor, plin de vervă și 
spirit.

Răspunzînd unei întrebări pri
vind colaborarea sa cu membru 
marilor orchestre londoneze pe 
care le-a condus, maestrul a re
dat foarte plastic sentimentele 
sale în fata obiceiurilor și practi
cilor acestora ce i-au părut ciu
date cum ar fi. de pildă, lipsa 
repetițiilor. Cotnponenții acestor 
orchestre au o înaltă pregătire. 
Orchestrele se întrețin însă mai 
mult din propriile lor beneficii, 
de aceea problemele financiare, 
răpesc timpul rezervat repe
tițiilor. Citîndu-1 pe compozitorul 
Gustav Mahler care spune: „A 
fi genial înseamnă a repeta*4, 
vorbitorul a arătat că. deși in
strumentiștii cunosc pe dinafară 
un repertoriu enorm, lipsa repe
tițiilor îi condamnă Ia rămâne
rea într-o primă etapă a proce
sului de creație, nepermițîndu-le 
fixarea unor momente artistice 
de mare intensitate. Dificultățile 
au crescut cînd a fost vorba de 
simfoniile lui Ceaikovski (IV, V 
și VI) fată de care concepția di-

Londra.

faptul că maestrul Sil
vestri a cîștigat re
pede aprecierea și dra
gostea acestor muzi
cieni, care — după 
cum ne-a mărturisit — 
erau cei mai de te
mut critici ai săi, vor
bește atenția pe care 
au dat-o indicațiilor 
dirijorului, aplauzele 
cu care-1 intîmpinau, 
încâlcind reguli și tra
diții la care, tn gene
ral. englezii țin foarte 
mult.

Un al doilea punct 
al expunerii, cel mai 
bogat în exemplifi
cări, s-a referit la 
reacția publicului. Des
pre răceala și rezerva 
auditorilor de con
certe din capitala An
gliei am mai auzit In 
plus, am aflat că o 
mare parte dintre au
ditorii muzicii simfo
nice o formează oa. 
menii tn vîrstă, calmi, 
cumpătați. Aerul de 
blazare pe careJ ar
borează unii vrea 

spună : „Prin fața noaparcă 6ă _
stră s-au perindat cei mai mari 
muzicieni ai lumii". Și totuși, la 
concertele lui Silvestri, în Ro
yal Albert Hall, sală cu 6000 de 
locuri, emoțiile artistice au tre
cut peste rampă, 6-a stabilit a* 
cea atmosferă caldă pe care și-o 
dorește orice dirijor. La sfîrșit — 
aplauze de cîteva minute în șir, 
bătăi din picioare (o formă spe
cifică de manifestare a entuzias
mului occidental), bis-uri repe
tate.

Iși amintea maestrul că la 
un concert la Brighton — în 
care figura în * program Simfo
nia a V-a de Dvorak, care fu
sese întîmpinată la început cu 
rezerve de acest public — după 
terminarea execuției, a primit 
propunerea ca în partea doua a 
concertului să repete lucrarea în 
locu] celorlalte piese din pro
gram. Un englez, plin de tem
perament, a declarat chiar, că se 
duce acasă și sparge toate discu
rile pe care sînt diverse alte im
primări âle aceleiași simfonii, 
dat fiind excepționala creație 
pe care a realizat-o Silvestri.

Maestrul ne-a împărtășit im 
presiile pe care le-a cules la au
dierea unor bucăți de muzică 
occidentală ultra „modernistă".

în care se întîlnesc fuga după 
cîștig a compozitorului cu prefe 
rința pentru straniu și bizar. 
Unele din aceste piese înseilează 
sub clasicile denumiri de miș
cări muzicale (Andante, Alegro), 
răpăituri asurzitoare de tobe, su
nete stridente ale unor sonerii 
electrice 
pianului 
turi de 
pozitorii 
dent au , r
fonice și de cameră remarcabile. 
Constantin Silvestri a adus cu 
sine unele partituri cu care va fi 
îmbogățit repertoriul de muzică 
modernă al orchestrelor

Au putut fi consultate 
de ziare englezești și 
de pe masa vorbitorului, 
găsești cronici elogioase 
sa marelui nostru dirijor, scrise 
fie în termenii gazetărești cei 
mai sobri, fie cu o fantezie sută 
la sută „modernă". „Pun pariu 
un pian cu coadă contra o minge 
de ping pong că dirijorul Con
stantin Silvestri va ajunge un 
mare nume".

Una din veștile cele mai plă
cute cu care s-a încheiat inter
viul nostru a fost că marele vio
lonist Yehudi Menuhin a accep
tat invitația transmisă prin 
stantin Silvestri de a face 
din juriul concursului în 
moria lui George Enescu 
va avea loc tn 1958 la București 

Ne-am despărțit cu gîndul la 
planurile de viitor ale acestui 
remarcabil artist al nostru, care 
vor bucura pe totî iubitorii mu
zicii.

SUZANA VOINESCU

și bubuiturile clapelor 
lovite cu... coatele. Ala 
asemenea „opere*4 com- 
contemporani din Occi- 
scris însă și piese sîm-

noasîre. 
colecțiile 
belgiene 
în toate 
la adre

Con- 
parte 

me- 
care

' Ieri a fost o zi mare tn is- 
' toria șahului.
' La numai clteva ore după j tipărirea rindurilor de față 

ceasul de control de pe mar
ginea tablei la care vor lua 
loc cei doi corifei ai șahului 
mondial — Mihail Botvinik și 
Vasili Smislov — va da sem
nalul începerii luptei attt de 
mult așteptată de către toți 
iubitorii jocului de șah: lup
ta pentru titlul de campion al 
lumii.

Pentru a cita oară Moscova 
este martora disputării impor- 

| tantei intilniri ? Din 1948, nu
mai ea o găzduiește.

De atunci, de 9 ani, 
nik păstrează cu tărie 

! doritul titlu cucerit în
,,marilor pretendenți,i
moartea lui Alehin. L-a 

' gat magistral și apoi păstrat 
la egalitate in meciurile cu 
Bronștein (1951) și Smislov 

' f/954).
Deci, pentru a patra oară 

consecutiv titlul va revent tot 
unui mare maestru souietic A- 
cest lucru este firesc dacă ne 
glndim că U R.S S este t^ra 
care deține toate titlurile mon
diale la șah (masculin, femi
nin. juniori echipe — olimpic 
si universitar).

Și pentru a doua oară el 
este atacat de către Smislov. 
Ne amintim probabil cu toții 
de relatările despre „specta- 

. colul” celor doi maeștri, din 
urmă cu 3 ani. care se juca 
mereu cu „casa închisă”. Deși 
numărul televizoarelor este 
mare, nici acum năvala pasio- 
naților nu va fi cu nimic mai 
mică. Ei. mii șl mii. știu ce 
desfătare oferă urmărirea lo
gicii celor doi virtuoși.

Cel doi șahiști sini cu ade
vărat doi mari virtuoși. Ne-ar 
trebui tomuri întregi să le 
prezentăm realizările. Docto
rul tn științe tehnice — M. 
Botvinik a devenit celebru 
încă din primii 30 de ani ai 
acestui secol, cînd a cucerit 
mari concursuri și mai apoi

Botvi- 
mult 

lupta 
după 
clști-

istorice victorii ca cele asupra 
lui Alehin, Capablanca. Euwe..

Talentatul bariton IZ. Smls- 
Iov este reprezentantul altei 
generații de șahiști, cu 10 ani 
mai tlnără. Este suficient să 
amintim că acest mare maes
tru s-a clasat imediat după' 
Botvinik tn campionatul mon
dial din 1948, a fost la egali
tate cu el In 1954 este In plin \ 
progres și acum are vtrsta pe 
care o avea Botvinik clnd a- 
urcat „Olimpiii”

Totuși n-ar fl nici o sur- 
ariză dacă Botvinik și-ar păs
tra titlul Vasta lui erudiție 
și experiență, tăioasele și ■' 
complicatele poziții spre care 
tși conduce figurile, ar putea ( 
să-l fie favorabile față de \ 
jocul partenerului său, mal < 
clasic, mai liniștit tn aparen- ( 
ță. dar plin de energie și pro-v\ 
lunzime tn realitate Multe se ( 
pot tntlmola tn decursul ce- ( 
lor 24 partide prevăzute de ( 
regulament De asemenea de- fi 
cizla s-ar putea cunoaște < 
chiar mai de vreme dacă de- < 
ținătorul titlului va întruni 12 j 
puncte (deci va fi cel puțin la ( 
egalitate.) sau pretendentul ( 
12'f2.

Dar la aceasta, desigur, se ( 
na ajunge spre epuizarea par- ( 
Udelor și... a forțelor de joc '( 
ale acestor mari snortivi, 
dică după aproape 2 luni.

Enormă tncordare. pentru 
carp protagoniștii s-au pregă
tit de mult ptnă tn cele mai 
mici amănunte, făctnd schi, 
patinai etc. șl ,.teorîeH

în încheierea sumarei noas
tre avancronici, desigur exis
tă si doritori de a afla un 
pronostit

Ar fi naiv să intenționăm a 
aprecia anticipat cine va tn- 
vinge din cel doi sportivi cu' 
egale șanse Deși avem mul
tă încredere tn tinerețe, stn- 
tem convinși numai că. acest ( 
mare meci va înscrie o pagină ( 
de neuitat tn istoria milenară ( 
a jocului pătratetor albe și ( 
negre. ,

Ing. ION CRIȘAN (

a-

Din letopisețul unui trecut apropiat

Poporul
„Cine ne-a silit să demon

străm ? Conștiința noastră de 
patrioți și democrați, care ne 
împinge la lupta necruțătoare 
împotriva fascismului și reacți
onarilor care nenorocesc țara și 
vor să ne ducă în prăpastia în 
care ne-a împins Antonescu, 
convingerea că singura salvare 
din situația pe care au creat-o 
țării este numai instaurarea unui 
regim cu adevărat democrat".

Cuvintele acestea au fost 
rostite de pe un pat de spital. 
Era în zilele pline de încordare 
ale lui februarie 1945. De după 
zidurile palatului regal, mitralie
rele instalate de Răaescu au ciu
ruit trupurile multor oameni ai 
muncii care la chemarea Par
tidului Comunist, demonstrau 
pașnic cerînd formarea uniși 
guvern cu adevărat c 
crat. Cîteva ore mai tîrziu, 
cei răniți au fost, transpor
tați la Spitalul Brincovenesc. 
Aci a venit un procuror însărci
nat să ancheteze desfășurarea e- 
venimentelor. în loc să întrebe 
cine a tras împotriva mulțimii și 
de unde a tras, procurorul — 
o unealtă a reacțiunii — încer
ca să afle dacă manifestanții de
monstraseră de bună voie. Răs
punsul pe care l-a primit la pri
ma întrebare i-a tăiat cheful de 
„anchetă".

Mitralierele fuseseră îndrepta
te către mulțime. La Craiova, 
Botoșani, Brașov, Caracal, — ca 
și la București — mulțimii i s-a 
răspuns cu gloanțe. Dar poporul 
nu s-a intimidat. Lupta se dădea 
în stradă. Cei mulți deveniseră 
stăpînii străzilor. înfruntau pri
mejdia morții, constienți că-și 
făuresc propriul lor viitor. Era 
conștiința că poporului nu-i poa
te fi răpit dreptul la viața spre 
care năzuiește, indiferent de u- 
neltirile din liniștea cabinetelor 
capitonate. La „Athenâe Pala
ce", Maniu ținea sfat cu politi
cienii reacționari. De la microfo
nul postului de radio hitlerist 
Donau, Horia Sima elogia pe 
Rădescu. La B.N.R., familia 
Brătianu făcea bilanțul anual: 
cîștigul reprezenta 60 la sută din 
capitalul învestit. Reacțiunea în
cerca să oprească ofensiva vije
lioasă a poporului. Metoda pre
ferată era teroarea: pînă și în 
sălile de curs ale politehnicii un 
student democrat a fost împuș-

cat. Pe pagina a patru a unui 
ziar de dimineață se putea citi 
că țăranii Ștefan Dobrescu și 
Ion Mincă au fost uciși la Ca- 
racal. La înmormîntarea lor un 
vorbitor spunea: „S-a tras în ță
rani fiindcă au vrut pămînt, cre- 
zînd că în felul acesta îi vor in
timida. S-au înșelat însă ciocoii, 
fiindcă țăranii au ieșit mai dîrji 
în urma asasinatelor mișelești”. 
Pămînt și singe... Dar 1907 nu se 
mai putea repeta. Țărănimea, 

condusă de muncit o- 
Partidul Comunist 

îyt făcea dreptate. Ziarele 
erau pline cu știri care anunțau 
împărțirea moșiilor. Autoritățile 
reacționare erau neputincioase. 
Poporul cucerea pe rind primă
riile și prefecturile. In luptă, cu
rajoși, căliți la școala Doftanei, 

demo- a ctitor ani de luptă ilegală, co
muniștii erau în frunte.

La 1 martie consiliul Frontu
lui Național Democrat sublinia 
tntr-un comunicat: „Socotmdu- 

* )litică declarată, con- 
i ca nece- 

continuarea hotărîtă și 
rezerve a luptei care să 
Ia demisia lui Rădescu și 

ivero pe baza 
. „_ r__ _3 guvernare
F.N.D...". Paginile ziarelor de
mocrate erau pline cu știri și re
portaje ce relatau uriașa mișca
re de masă ce cuprinsese întrea
ga țară în sprijinul luptei pentru 
formarea unui guvern FN.D. 
Niciodată orașele romînești nu 
cunoscuseră asemenea manifes
tații. Sute de mii de oameni ie
șeau pe străzi și manifestau ore 
întregi. Știau că după colțul stră
zii îi pîndeau mitralierele dar 
acestea nu-i speriau, ci numai îi 
îndîrjeau.

Armata, pe care reacțiunea se 
baza, spulbera speranțele duș
manilor poporului. In rîndurile 
manifestanților se aflau sute și 
mii de ofițeri și soldați. Munci
torii și țărani îmbrăcați în haine 
militare erau alături de frații lor.

La ora cînd un trimis al gu
vernului reacționar amenința pe 
ziariști că vor fi mobilizați și 
trimiși pe front dacă vor conti
nua să spună opiniei publice a- 
devărul, Rădescu era nevoit să 
se prezinte la palat și să demi
sioneze. „Călăul Rădescu nu mai 
este decît un simplu inculpat"

ajutată și 
rime, de

se criza politică decla: 
riliul F.N.D. apreciază 
sară 
fără 
ducă 
formarea unui gu’ 
programului de

Mesajul tinerilor metalurgiști
adresat Festivalului

(Urmarg din pag. 

și alte căi: folosirea 
a vopselei... inovațiile.

La cazangerie am constatat că 
responsabilul brigăzii de tineret 
— Constantin Urzeală — ar fi 
fost în stare să măsoare mate
rialul chiar cu micrometrul. Har
nicul constructor experimenta un 
nou mijloc de croială a tablei 
pentru uriașele cazane petroliere

— Dacă zi de zi economisim 
cîte 4—6 m.m. de tablă, pentru 
noi e mulțumitor. Brigada lu-

Z-a) 

rațională

a învins
— era titlul știrii de ultima oră 
din „Scînteia*.

„Cu toată încăpățânarea de a 
rămîne la putere, călăul Rădes
cu a fost înlăturat. Prin aceasta 
se încheie un capitol al istoriei 
poporului romîn". Cuvintele a- 
c est ea profetice vedeau lumina 
tiparului în „Scînteia" de a doua 
zi. Iar pe coloanele de alături se 
publicau reportaje de la „marile 
întruniri de ieri ale F.N.D.-ului 
în Capitală. în unanimitate ce
tățenii cerut un guvern de 
largă < '^centrare democrată” ... 
O fotografie înfățișa mulțimea a- 
dunată pe stadionul Giulești.

„Reacțiunea romînească și-a 
dat frîu liber — scria ^Pravda" 
în acele zile. Forțele demo
cratice ale Romîniei și-au 
exprimat pe drept cuvînt indig
narea. F.N.D. s-a pus în fruntea 
mișcării pentru apărarea demo
crației... In fața Romîniei există 
un singur drum — nu înapoi, ci 
înainte...".

Sutele de mii de oameni ce 
dimineața munceau în uzine și 
instituții se revărsau după amia
za pe străzile Capitalei. Era ta
bloul cel mai obișnuit.

In ziua de 6 martie, la ora 14, 
în Piața Națiunii se aflau adu
nați 800.000 de cetățeni. începu
se mitingul cînd a sosit vestea 
constituirii guvernului de con
centrare democrati
că. „Imensa aduna
re izbucnește în 
urale ce zguduie 
văzduhul. O des- 
lănțuire de bucurie 
nemărginită subli
niază această mare 
victorie a luptei 
eroice a poporului, 
întreaga manifes
tație capătă un 
aspect sărbătoresc"
— notează reporte
rul „Scînteii", La 
ora aceea Ră
descu se ascundea 
la reprezentanța 
diplomatică brita
nică...

Poporul a în
vins.

crează astăzi în contul lunii de. 
cembrie a anului 1958. Dacă lă- 
cătușii constructori fac însemnate 
economii, de tablă și material, 
brigăzile de strungari de aici nu 
stau nici ele degeaba. Iar dacă 
brigada tînărului Marin Gheor- 
ghiță lucrează în contul anului 
I960 și cea a lui Eugen Nicolescu 
în contul anului 1963. asta nu în
seamnă că nu se preocupă și de 
economii. Dimpotrivă. Cuțitele 
lor de strunjit nu se irosesc ușor. 
Un cuțit din acestea ține uneori 
luni întregi. Se poate spune că 
strungarii de aici au devenit un 
fel de specialiști Ce se întîmplă 
atunci cu noile cuțite la care au 
dreptul ? Ele sînt trecute în con
tul economiilor ce se realizează in 
cinstea Festivalului. Iată deci cî- 
teva exemple care arată că anga
jamentul va fi-nu numai realizat, 
dar și depășit Pînă azi tinerii

uzinelor „1 Mai** au și realizat 
economii în valoare de 69.000 lei.

In același limp 
la Tîrgoviște...

Primul răspuns l-au dat tinerii 
uzinei metalurgice „Gheorghe 
Gheorghiu.Dej" din Tîrgovișfe. Ei 
s-au angajat să realizeze econo
mii pe care le.au echivalat cu 
prețul de cost al unor geam- 
blacuri si pompe duplex luînd tot
odată și măsurile corespunzătoa
re Pină tn prezent aici a fost 
realizată suma de 80.000 lei eco
nomii, tn cinstea Festivalului.

Cine va învinge? E greu de pre
cizat. Acest eveniment îi însufle
țește pe tineri în aceeași măsură, 
deoarece propriile lor succese ,și 
izbînzi, nu reprezintă altceva de. 
cit un cald mesaj de prietenie, 
adresat tineretului întregii lumi...

A învins pentru că a fost con
știent de forța sa.

A învins pentru că în fruntea 
sa s-au aflat comuniștii.

A învins pentru că în zilele a- 
celea reacțiunea internațională și 
cea internă nu au putut să ma
nevreze in voie, rtînjenite fiind 
de prezența pe teritoriul țării 
noastre a glorioasei Armate So
vietice eliberatoare.

Victoria de la 6 martie 1945 a 
marcat instaurarea 
mocrat-populare. 
ales de popor. Si 
oedit că poporul 
gere justă, dictată 
sale cele mai vitale.

Privim în jurul nostru, orașe
le și satele ce în zilele primă
verii lui 1945 adăposteau uria
șele manifestații populare. Pri
vim și ne bucură. Chipul patriei 
s-a schimbat. Ne aflam în ria
dul țărilor cu o industrie dezvol
tată și cu o agricultură în plin 
progres. Am realizat în cițioa 
ani ceea ce burghezia nu a fă
cut decenii de-a rindul. Privim 
în jur și ne bucurăm. Sînt roa
dele victoriei de la 6 martie 1945 
și a celorlalte victorii ce au în- 
cununat lupta noastră dusă in 
anii ce au trecut de-atunci. Iar 
gîndul nostru de recunoștință îl 
adresăm partidului.

puterii de- 
Era drumul 

ii istoria a do- 
a făcut o ale- 

de interesele

Artă și prietenie
(Urmare din pag. l-a)

unește pe membrii Ansamblului 
U.T.M.-ulut in această familie 
puternică și unită. Răspunsul 
l-am primit simplu șl modest, de 
la tovarășa Săufeanu, maestra 
de balet a ansamblului: priete
nia, dragostea pentru artă. Intre 
membrii ansamblului nostru 
există o prietenie attt de frumoa
să, attt de curată, attt de sinceră. 
Incit poate fi invidiată de toate 
colectivele artistice. ,Jn zilele 
clnd nu avem repetifii, de pildă, 
timpul trece tare greu-, povestea 
Aurelia Săufeanu.

Despre acest subiect am discu
tat și eu Sonia Moldoveanu și 
Cornel Zăgreanu. Și tmi po
vesteau despre zilele clnd, fără 
să-și fi spus o vorbă măcar, 
membrii ansamblului se adunau 
ca atrași de un magnet In fata 
Casei Tineretului șl mergeau îm
preună să se dist'eze Toate a- 
ceste fapte, unele aparent mă
runte, vorbesc puternic despre 
acea prietenie adevărată — așa 
cum ne-o dorim cu toții — ca
racterizată prin ajutor și încre
dere.

care, 
mu-

EDGARD OBERST

“SOO.OOO cetafeni wo salutat «zrâ V
^c» entuziast» formarea guvernului Petru Groza
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Al doilea popas
A doua zi am pornit spre Bl- 

caz. Pe drum am descoperit in 
Neacșu Niculina. fata cu zimbe-, 
tul blind șl cu privirea visătoa-i 
re, în dansatoarea sprintenă și 
grațioasă o educatoare excelentă, 
iar tn Mihai Bucică, un student 
entuziast și muncitor, 
iubește deopotrivă știința, 
ztca și dansul

Dar iată-ne la Bicaz... Entu-, 
ziasmu! muncitorilor hidrocentra
lei nu a fost cu nimic mai pre-, 
jos ca cel al zeletinenilor. Ne-au 
plimbat pe șantier, arăttndu-ne 
locul unde va fi construit barat, 
ful, ne-au arătat tunelul și, bucu
roși, au dat celor necunoscători 
In problemă toate relațiile nece
sare. Cu prilejul venirii noastre,’ 
organizația U.T.M. de pe șantier, 
a anunțat organizarea comisiei? 
pentru Festival și faptul că intre 
l ?i 20 iunie se va desfășura 
Festivalul local al tinerilor de pe 
șantier.

In legătură cu spectacolul pre-' 
zentat aci aș vrea să fac doar o 
singură remarcă care privește 
deopotrivă pe spectatori și pe' 
artiști. Entuziaști, tinerii munci
tori at hidrocentralei au bisat de 
nenumărate ori, iar inter preț ii — 
vă închipuiți lesne, destul de o-’ 
bosițl — au răspuns dorinței lor. 
Aveai sentimentul privindu-i, că' 
intre ei pe calea clntecului și a 
dansului, s-a legat o strtnsa 
prietenie.

La capătul acestui reportaj 
vreau să vă mărturisesc cu ti-' 
miditate un gind:

Pentru prima oară tn viață 
regret că nu stat poet, pentru a- 
putea turna tn forma minunați? 
a versului, nenumăratele impresii 
și gtnduri pe care le-am încercat' 
in mijlocul acestui colectiv.

^0 VICTORIE 
POPORI LU!

Informație
In cursul zilei de ieri a sosit, 

în Capitală venind de la Mosco
va, delegația C.C. al U.T.M. con-, 
dusă de tov. Petre Gheorghe se-. 
cretar al C.C. al U.T.M. Delega
ția a participat la festivitatea, 
decorării Comsomolului cu „Ordi
nul Lenin“.



tara nici

Tineretul italian 
e solidar 

cu popoarele 
țârilor coloniale
La Roma a avut loc un miting 

de solidaritate a tineretului cu 
popoarele țărilor coloniale, orga
nizat de Federația Tineretului 
Comunist Italian. La miting a 
luat cuvintul Gian Carlo Pajetta, 
membru al secretariatului Parti
dului Comunist Italian. în zilele 
noastre, a spus el, in Asia și 
Africa se desfășoară o puternică 
mișcare a popoarelor înrobite, 
pentru independența națională. 
Această mișcare zdruncină din 
temelii sistemul colonial. Ne 
exprimăm solidaritatea noastră 
frățească cu toți aceia care luptă 
pentru libertate, pentru că a fi 
de partea lor înseamnă a apăra 
interesele țării noastre.

Conferința națională 
a Uniunii tinerelor fete 

franceze
Ziarul „L’H umanite" publică 

textul apelului delegatelor confe
rinței naționale a Uniunii tinere
lor fete franceze, in care cheamă 
toate tinerele franceze să se 
unească In lupta pentru traduce
rea in viață a dreptului tinere
tului la studii și a principiului 
pentru muncă egală, salariu 
egal, pentru încetarea războiului 
colonial din Algeria, pentru în
tărirea legăturilor de prietenie 
cu tineretul din toate țările.

Conferința națională a chemat 
de asemenea tinerele franceze 
să participe activ la pregătirile 
în vederea celui de al 6-lea Fes
tival Mondial al Tineretului 
și Studenților.

I l

Activitatea O.N.U.
Trupele israeliene trebuie să părăsească

imediat teritoriul egiptean,
un fel de condiții

Declarația tovarășului 
Marcel Popescu 

la Moscova
Entuziasm, entuziasm, entuziasm

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
în ședința pienară dm 4 martie 
Adunarea Grenera’.ă a O.N.U. a 
discutat problema snuației care 
s-a creat în Orientul Apropiat in 
urma neîndep'.inirii de către Is
rael a rezoluției Adunării Gene
rale cu privire ia retragerea tru
pelor sale de pe teritoriul egip
tean. Reprezentanta Israelului. 
Golda Meir, a comunicat câ șe
ful statuluj major al trupelor is
raeliene și comandanți:: forțelor 
extraordinare ale O.N.L. „au a- 
juns la o înțelegere privitoare la 
amănuntele tehnice ale retragerii 
trupelor israeliene și ale aduce
rii fp-țelor extraordinare a'.e 
O.N.U in regiunile Gaza și 
Akaba".

Reprezentantul U R.S.S, A. A. 
Sobo.ev, care a luat apoi cuvin
tul, a declarat că Adunarea Ge
nerală a depus multe eforturi 
pentru a obține retragerea necon
diționată a trupelor israeliene de 
pe teritoriul egiptean și restabi
lirea drepturilor suverane ale E- 
giptului. Declarata făcută ce 
dna. Meir, ministrul Afacerilor 
Externe al Israelului. în ședința 
plenară din 1 martie a Adunării 
Generale nu poate fi considerată 
nicidecum ca fiind corespunză
toare cerințelor și rezoluțiilor A- 
dunării Generate, deoarece și de 
data aceasta Israelul încearcă 
lege retragerea trupelor sale de 
pe teritoriul egiptean de îndepli
nirea unei serii de condiții

Este absolut evident că Israe
lul nu ar putea sabota hota rin le 
Adunării Generale cu privire la 
retragerea necondiționată a tru-

să

Egipt dacă în
sta cercuri americane 

de agres:- 
— Anglia și Franța —

spițelepe’or din 
lui nu ar 
infiuen!e și partene: 
une — Anglii și Franța — care 
nu numai câ încurajează aceste 
acțiuni aie Israelului, dar duc 
ele insele o politică de agravare 
a situației In Orientul Apropia*, 
și Mijlociu

SemniHcanv In aceasta privin
ță a fost declarația făcuU ia 1 
martie de la această tripuuă de 
către reprezentau:ul SuUJL Cul
mea fățărniciei din partea d-lui 
Lodge este afirmația că S.U-A. 
ar considera declarația Israelului 
din 1 martie ca duvzdă a inten
ției de a-și retrage trupele „ime
diat" și fără nici un fel de con
diții. In realitate, după cum 
vede oricine, declarația guvernu
lui Israelului din 1 martie nu în
seamnă nici retragerea imediată, 
nici necondiționată a trupelor a- 
gresorutui.

In roiul său de complice al a- 
grescrilor israelieni guvernul 
S.U-A. a mers atit de departe in
cit a considerat posibil să pro
clame golful Akaba o „cale na
vală internațională" și să decla
re că va loiosi forța dacă cineva 
va încerca să nu accepte acest 
lucru. Acest act de samavolnicie 
față de țâri.e arabe constituie un 
exemplu elocvent de aplicare a 
politicii „de pe poziții de forță". 
Nu trebuie să ai multă imagina
ție pentru a-ți reprezenta cum ar 
reacționa guvernul S.U.A. dacă 
un stat ar proclama drept ape 
inîernaționa’.e o parte din apele 
teritoriale ale S U.A., iar In spri
jinul afirmațiilor sale ar amenin-

♦a să trimit! vase de război ta ' 
aceste ape.

Pentru a inipu”-® Urilor arabe 
hotărirea lor arbitrară in privin- i 
ța problemelor zșa-numitei li- •
bertăți de navigație in Golful A- 
xaba, S.U.A. intenționează să
staționeze pe teritoriu* egiptean, 
pe litoralul Golfului Akaba, trupe 
a'.e O N-U., transform, ndu-le ast
fel in trape de ocupație.

Se face de asemenea încerca 
rea ca, ocol.nd hotăriri.e Aduna*.i 
Generale să se dea trupelor ONU 
din regiunea Gaza funcții de ad
ministrare și de menținere a or- 
dinei. pe care nu Ie au.

Faptele din ultimul timp dove
desc in mod incontestabil câ 
SU-A-, ca Ic. nd în picioare prin 
cipiile Cartei O.N.U., intențio
nează sâ ducă o politică de forță 
față de Egipt și față de alte 
țâri arabe Aceasta nu poate să
nu pună in gardă pe toti parii- j 
zanii păcii.

In conformitate cu hotărirea 
Adunării Generale, a declarat 
A A Soboiet. trupele israel ene 
trebuie sâ părăsească imediat te
ritoriul egiptean, fără nici un fel 
de condiții După aceasta trebuie
retrase imediat de pe teritoriul j 
egiptean și toate trudele O.N U.,

★
CAIRO 5 (Agerpres). — Pos

tul de radio Cairo a reprodus o 
știre a agenției MEN potrivit că
reia forțele israeliene s-ar pre. 
găti să se retragă de la Șarm 
El-$eik și din regiunea Gaza. 

Un purtător de cuvint israeliaa 
de la Gaza a spus că retragerea 
trupelor israeliene se va face 
imediat după sosirea forțelor 
O.N.U. Detașamente indiene din 
forțele de poliție O.N.U. aflate 
la El-Ariș se pregătesc să pă
trundă in zona Gaza. Potrivit 
agenției Reuter un purtător de 
cuvint israelian a declarat la Tel 
Avîv că retragerea israelienilor din 
cele două puncte pe care le deți
neau pe teritoriul egiptean va in- 
cepe miercuri

Sesiunea Comitem ui pe întreaga 
Chină al Consiliului consultativ 

politic popular
PEKIN 5 (Agerpres) corespon

dentul Agerpres transmite:
La 5 martie au început lucrări

le sesiunii Gom.tetului pe întrea
ga Chină al Consiliului consulta
tiv politic popular.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Sun Țin-lin. vicepreșe
dinte al Comitetului El a decla
rat că președintele Mao Țze-dun 
a făcut in fața conferinței supre
me de stat o analiză precisă și 
profundă a actualelor probleme 
ale Chinei. Sun Țin-lin a arătat 
de asemenea că vizitele făcute

recent de Gu En lai în străină
tate au constituit o importantă 
contribuție Ia întărirea unității 
lagărului socialist, a prieteniei 
dintre poporul chinez și alte po
poare Și la menținerea păcii.

Primul vorbitor la sesiune a 
fost Ciu En-lai, președintele Co
mitetului pe întreaga Chină, care 
a prezentat un amplu raport des
pre recenta călătorie făcută de 
delegația guvernamentală chine
ză în 11 țări din Asia și Europa 
și despre situația internațională 
și politica externă > Chinei.

întărirea continuă a Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar

BUDAPESTA 5. (Trimisul A- 
gerpres transmite) : Zilele tre
cute, ziarul „Nepszabadsag" a 
publicat un articol de fond inti
tulat : „200.000 de membri de 
partid". După aproape 4 luni de 
muncă organizatorică generală 
se arată în articol, în condițiile 
unor presiuni excepționale din 
partea contrarevoluției, pînă în 
prezent s-au înscris în Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar

co-aproape 200.000 de luptători 
muniști.

Articolul constată în continuare 
că partidul se dezvoltă In mod 
ritmic și sănătos. Aceasta se da- 
torește faptului că în ciuda gre
șelilor comise în uJtimele decenii 
și în special de la eliberarea Un
gariei, mișcarea comunistă a 
prins rădăcini puternice în socie 
ta tea maghiară și în special în 
rîndul clasei muncitoare

Succesele industriei carbonifere din R. P. Ungară
BUDAPESTA 5 (Trimisul A- 

gerpres transmite) : Planul de 
producție al industriei carboni
fere pe luna februarie a fost rea
lizat în 
sută. In 
tragerea
1.280.400

proporție de 111^6 la 
plan s-a prevăzut ex- 

unei cantități de 
tone, realizîndu-se

1.428.900 tone. Producția 
februarie este superioară 
precedente cu 148.500 tone.

In cursul lunii februarie a 
crescut și numărul minerilor, azi 
fiind încadrați în producție 
89.300 de muncitori.

din 
celei

- Revista revistei „Festival* -MOSCOVA 5 (Corespondentul 
Agerpres transmite). In legătură 
cu semnarea recentei convenții 
comerciale romîno-sovietice. 
Mai cel Popescu, ministru al 
merțului Exterior al R P.R-, 
punzind întrebărilor puse de 
corespondenți ai presei sovietice 
republicane și de corespondentul 
Agerpres la Moscova a declarat 
intre al iele :

Acordurile comerciale încheia
te între R.P.R. și L'R.S.S., 
u o mare importanță pentru dez
voltarea industriei și agriculturii 
din R.P.R.

Importurile din U.R.S.S. au 
contribuit la refacerea rapidă a 
industriei romînești după distru
ge.-.'.e provocate de război, la lăr
girea bazei industriale a țârii, 
la dezvoltarea unei serii de ra
moli industriale noi ca : cons 
tnicji de maș.ni industriale, in- 
aus.r.a electotehn.câ, industria 
chim că etc.

Schjnbuî de mărfuri între 
R.P.R. și U.R.SS. care se reali
zează pe La za egaLtătn in drep 
tun și a avantajelor reciproce, 
reprezintă un factor important in 
asigurarea necesităților noastre 
econcm.ce naționale cu materii 
prime, semifabricate și ut.laje: 
relațiile noastre comerciale cu 

I U R-S-S. contribuie la accesarea 
construirii socialismului in Ro-

■ mînia.

tov. 
Co
ra s- 
unii

•
MOSCOVA. — N. A. Bulganin, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a trimis o te
legramă de felicitări lui Kisi No- 
buauki, primul ministru al Japo
niei cu prilejul alegerii sale m 
acest post

SOFIA. — La 5 martie s-an 
implmit 30 de ani de la apariția 
primului număr al ziarului „Ra 
botnicesko De'.o*. organul. Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Bulgar. Acest ziar este 
cel mai râsptndit și mai influent 
din tară. El apare 
de aproape 500.000

CAIRO. — După 
mite corespondentul 
al agenției MEN primul ministru 
al Sudanului. Abdulla Halil, a 
declarat că guvernul Sudanului 
Jesminte cu hotărire aderarea la 
vreun pact militar și nu acceptă 
n.ci un fel de ajutor străin care 
este condiționat de anumite obli- 

^MOSCOVA. — La 5 martie a 

sosit la Moscova Gunnar Myr- 
dal. secretar executiv al Comi
siei economice O.N.U. pentru 
Europa șt persoanele care îl în
soțesc.

PARIS. — După cum relatează 
ziarul „Le Monde", deficitul

mai influent 
într-un tirai 
exemular» 
cum trans- 

din Chartum

.„Și la stingă și la dreapta
iaca, iac-așa...

Dacă m-aș apuca acum 
reproduc aici tale quale și 
ă mot ceea ce a stat scris

Vizita delegației 
sindicale romine 

în R. P. Ungară
BUDAPESTA 5 (corespcnden 

tul Agerpres transmite): In cursul 
zlei de o martie d?legatia sin
dicala romînă condusă de toy. 
Gh. Apostol, președintele Corsi 
'. ului Central al Sindicatelor d.n 
R.P.R. a vizitat uzinele „Mavag" 
«urinele de stat pentru construc
ția de mașini pentru căile ferate), 
□na d ntre cele mai mari între 
prinderi industriale din R. P. 
Ungară.

In cursul după-amierii de 5 
martie, deiegația sindicală a a- 
vut o întîinire cu conducătorii 
Uniunii Sindicale a Muncitorilor 
din industria metalurgică.

Franței cu Uniunea europeană de 
; iți in luna februarie a c. a a

-.5 cifra record de 88 milioane 
:e dedări. Numai în ul ima lună 

a sporit cu zece milioane de 
dolari

BRUXELLES. — Secretarul de 
sta: pentru Afacerile Externe al 
R.P.F. Iugoslavia. Cocea Po 
povid a sosit ia Be'.gia îr.tr-o 
vizita oficială.

ALGER. — Ben M’Hidi. mem
bru al comitetului executiv și de 
coordonare al Frontului algerian 
de eliberare națională a murit in 
celula închisorii în care era deți 
nul Agenția France Presse rela
tează că el a fost arestat săptă 
mina trecută la Alger, a fost 
supus tot timpul la interogatorii 
și s-a sinucis.

WASHINGTON. — Ministru! 
de Externe vestgerman von Bren.

......................... la

cu 
d<

să 
mot

_t__ mai
zilele trecute în ziarul francez 

. reacționar „L’ Aurore", iar a- 
poi aș mai reproduce și vorbele 
rostite de Monsieur Philip, 

. membru al Comitetului-Direc- 
tor al partidului socialist fran
cez prezidat de Guy Mollet— 

. mi-ați arunca in față că sînt un 
smintit, fiindcă dau importan- 

> ță unor vorbe fără de-nțeles, 
I ori că sînt un înfumurat, că 
’ adică pretind a pricepe ceea
I ce, de fapt, e un galimatias
5 patent.
• Mă rog, luați-o cum poftiți, 
’ spuneți-mi și mai rău, eu tot 
‘ am să le reproduc pentru ca 
1 să vă demonstrez odată pentru 
1 totdeauna cum politica în „lu- 
1 mea liberă" se duce — vorba 
1 lui Conu Leonida — cu un sul 
' subțire ,.ca să dea egzemplu 
' Evropii.
1 Așa dar, ce scria „UAurore"?
1 „L*Aurore" scria :
1 „Atîta vreme cît va exista o 
’ stînga și o dreaptă, nu vom 

putea să fim mai bine guver
nați decît de oameni de stînga 
care fac politică de dreapta”.

— Aud*?! — o sa mă-ntre- 
hați dvs., cam în stilul in care 
a conversat Pantagruel, eroul 
lui Rabelais, cu Panurge, cînd 
s-au întîlnit întîia oară.

Se știe că Pantagruel l-a în- 
tîmpinat pe Panurge cu o serie 
de întrebări: „Pînă ima-alta, 
spune-mi amice, cine ești ? De 
unde, vii ? unde te 'duri ? ce 
cauți? și cum te cheamă ?" 
Atunci Panurge îi răspunde, cu 

lung paragraf în nemțește, 
care Pantagruel îi smine că 
pricepe asemenea hălmăi^a- 
Dună care Panurge se avîn- 
uir intr-un lung paragraf, de$

un 
La 
nu 
lă.
tă

data asta în limba arabă. „Cui 
metre, — ti zice Pantagruel — 
nu știm dacă păreții te-or fi 
înțeles, că noi n-am înțeles boa
bă". Și Panurge o dă apoi pe 
rînd în italienește, în englezeș
te, în ebraică, în elină, în lati
nește, în olandeză și așa mai 
departe. De fiecare dată, Pan
tagruel și însoțitorii lui se ara
tă nedumeriți. Pînă cînd, la 
urmă, Pantagruel i-o taie!

— Sfinte Dumnezeule, ami
ce, dar franțuzește nu știi să 
vorbești ?

— Ba chiar foarte bine —îi 
răspunde Panurge de data 
aceasta în franțuzește :—Slavă 
domnului, e limba mea natu
rală și maternă...

Așa că și dos. 
o să-mi
neți că, 
„L* Aurore' 
ziar franțuzesc, 
el s-a exnrim'it 

în orice idiom de pe lume, nu
mai nu într-acela în care ar 
putea fi înțeles. Bine. Să zi
cem că-i așa. Să vedem acum 
dacă nu s-a exprimat „mai pe 
franțuzește" onorabilul „socia
list" francez Monsieur Philip. 
La ultima ședință a Comitetu- 
lui-Director, domnia sa a spus 
categoric :

„Dreapta tace, fiindcă ideile 
sale sînt la putere ; stînga tace, 
fiindcă la putere 
ei”.

— A7w / — o 
dvs., vrei să spui 
această nouă bălmăjeală ar fi 
mai clară decît cea dinții! Să 
fim serioși. încurcătura asta 
de mațe Intre dreapta și stîn-

ga, și stînga și dreapta, numai 
Zarzavela ar fi in stare s-o des
curce. La asemenea limbaj 
confuz o să răspundem și noi 
ca Pantagruel: „Mă bate gîn- 
dul că așa vorbeau ostrogoții*.

Da de unde / Vă înșelați I 
Dacă n-ați priceput nici o iotă 
din cele două pasagii citate în
seamnă că nu sînteți familiari
zați cu subtilitățile și machia- 
velismele politicii civilizației 
apusene. Înseamnă că sînteți 
obișnuiți de politica ce se 
duce la noi, netedă, de-a 
dreptul, pe șleau, fără întorto- 
chieri și ascunzișuri.

Firește, la prima vedere, a- 
veți perfectă dreptate: ce le
gătură poate să aibă stînga cu 

dreapta și dreap
ta cu stînga, 
cînd știut este 
de toată lumea 
că ele nu se 
pot împăca nici

odată, că, dimpotrivă, duc in
tre ele o veșnică și înverșunată 
luptă ? Este ca și cînd ai afir
ma că s-au împăcat familiile 
Montague și Capulet, ori par
tidele de pe vremea lui Dante 
ale guelfilor și . ghibelinilor. 
Ceea ce nu s-a pomenit. Căci 
țelurile politicii de stînga sînt 
absolut contrare celor ale poli
ticii de dreapta, contrare și de 
neîmpăcat — și vice-versa.

Lăsațil Toate astea le știe 
și un copil. Astea se referă la 
principii integre.

Insă de unde atîta rigiditate 
principială la o politică de inte
rese grase și imediate ? Cine 
este acel scamator dibaci care 
ar putea, în Franța, azi, sub

sînt oamenii

să interveniți 
dumneata că

regim capitalist, să păstreze fl 
puterea și principiile ? Ar fi 
să credem, naivi, că-i cu pu
tință să ai și curechiul uns și 
/lănina-n pod.

Iată, guvernul de „stingă* 
al domnului Guy Mollet năvă
lește în Egipt — agresiune fla
grantă — și măcelărește pe al
gerieni care cer independența. 
Adică — colonialism pur. Or, 
colonialismul și agresiunea au 
un parfum puternic de dreap
ta. Carevasăzică avem deaface 
cu acțiuni de dreapta sub o 
firmă de stingă.

Atunci, n-are dreptate UAu
rore ? N-are dreptate monsieur 
Philip ? $i nu sînt oare clare 
ca lumina zilei spusele lor P

Da, tinere cititor, intr-un 
stat capitalist, nimic nu-i mai 
indicat decît ca oameni de 
stingă să conducă țara, făcînd 
o politică de dreapta ; ca „idei
le" de dreapta să fie la putere 
prin prezența la putere a oa
menilor „de stingă". Cu alte 
cuvinte chiar așa cum se pe
trece cu guvernul de „stînga* 
prezidat de d. Guy

Halal stingă / — 
neti dvs. Păi nici eu 
fel.

Atîta doar t îmi , 
plus, să-mi aduc aminte de cu
vintele focului nostru romînesc 
„Ana Lugofana" :

...Și la stînga și la dreapta — 
Iaca, iac-așa...

Șl dacă e frumos într-un foc 
țărănesc, de ce, adicățele n-ar 
fi într-un joc politic burghez, 
in occident ?

Mă rog, întreb și eu... cum 
să zic P... iaca, iac-așa...

Mollet... 
o să spu- 
nu zic alt-

permit, în

LASCAR SEBASTIAN

tano, care a sosit duminică 
Washington, a avut tn cursul 
lei de 4 martie o întrevedere 
secretarul Departamentului 
Stat al S.UA.. Dulles, cu care 
a discutat probleme privind si 
tuația din Orientul Mijlociu. De 
asemenea au fost discutate »• 
probleme privind relațiile blocu
lui occidental cu țările lagărului 
socialist

PEKIN. — Marți dimineața la 
ambasada Republicii Indonezia 
din Pekin a avut ioc un schimb 
de note Intre ambasadorul Repu 
blicii Indonezia și ambasadorul 
R. P. Romine prin care se noti. 
iică că guvernele celor două țăr' 
au aprobat acordul comercial si 
de plăți semnat la București la 
27 noiembrie 1956.

DELHI — In India s-a des. 
chis oficial noul port Kandla din 
nord-estul Indiei situat pe țăr
mul golfului Kach. Construirea 
portului a fost prevăzută in pri
mul plan cincinal.

Timpul din ce în ce mai 
scurt care ne desparte de ma
rea sărbătoare a tinereții de la 
Moscova face ca știrile să de
vină tot mai numeroase. Ulti
mele numere ale ziarului , Fes
tival* aduc astfel vești bogate 
despre pregătirile tot mai sus
ținute ale tinerilor, despre ini
țiative noi și în sflrșit chiar 
prefigurări ale acelor zile mult 
așteptate.

O mică știre anunță un con
curs deosebit Doriți să partici
pați la concurs ? Foarte sim
plu : trimiteți redacției ziarului 
„Festival* o fotografie sau un 
uesen însoțit de un text de cir
ca douăzeci de rînduri care să 
ilustreze pregătirile tinerilor 
pentru cel de al Vl-lea Festival: 
cele mai bune fotografii sau de
sene, împreună cu textele res
pective. vor apare in coloane
le ziarului, iar un juriu compus 
din ziariști, desenatori și foto
grafi va decerna celor mai bune 
premii de vaioare, printre care, 
ccl mai plăcut premiu este de
sigur invitația de a participa — 
pe cheltuiala ziarului — la Fes
tivalul de la Moscova.

Deci să ne verificăm aparate
le de fotografiat, să ne ascuțim 
creioanele și să pornim la trea
bă. Pregătirile au început doar 
și la noi in țară și sint atitea 
lucruri interesante de arătat 
prietenilor din alte țări!

Așa cum și ei pot să ne arate 
nouă. Corespondentul ziarului 
„Festival" în Anglia relatează 
amplu despre pregătirile ce se 
fac în țara sa. Pictori, studenți 
sportivi, reprezentanți ai diferi
telor organizații se pregătesc ac
tiv pentru Festival. Conferințe și 
mitinguri adună tineri, repre
zentanți și diverselor organiza
ții, în jurul discuțiilor consa
crate pregătirilor pentru Fes
tival. Ansamblul de dansuri din 
Londra și-a întocmit de pe a- 
cum programul de dansuri pe 
care-1 va prezenta la Festivalul 
de la Moscova.

In Canada, Ceylon, Elveția, 
Senegal, se desfășoară o intensă 
activitate, se formează comi
tete. se țin conferințe, se de
semnează participant», se or
ganizează expoziții etc. In Fin
landa, tinerii au luat inițiativa 
studierii de două ori pe săptă- 
mînă a limbii ruse. Ei desfă
șoară de asemenea o largă cam
panie de popularizare a Festiva
lului prin presă, filme, panouri 
etc.

In Mexic — s-a desfășurat

timp de trei zile Festivalul ti
nerilor din Laguna, care a cu
prins competiții sportive, con
cursuri de dans și cintece, pre
cum și un ba| consacrat tradi
țiilor naționale ale poporului 
mexican. In săptăminile care 
urmează, studenții Academiei 
de muzică din Napbart (Mexic) 
vor da concerte și vor organiza 
diverse alte manifestări artisti
ce în vederea popularizării 
scopurilor Festivalului, iar cu 
acest prilej vor fi selecționați și 
cei mai buni pentru Moscova.

Cea mai bună orchestră de 
muzică populară din Uruguay a 
tost desemnată să prezinte la 
Moscova muzica poporului Uru
guayan.

Congresul muncitorilor din 
Marea Caraibelor a to'.ărit tri
miterea la Festival a unei dele
gații culturale.

Și ultimul număr al ziarului 
„Festival** continuă să ne po
vestească cum va f> la Moscova 
în acele minunate zile ale lui 
august.

Răspunzînd numeroaselor scri
sori sosite la redacție, ziarul 
„Festival** oferă amănunte în 
legătură cu concursurile artis
tice ce vor avea loc. Aflăm ast
fel că pentru tinerii artiști, stu- 
denți Sau artiști amatori sint 
organizate concursuri de cintece 
clasice, cintece populare, con
cursuri de pian, vioară, violon
cel etc. Tinerii interpreți ai mu
zicii moderne nu trebuie să se 
impacienteze căci și pentru ei 
sînt prevăzute concursuri. N-au 
fost desigur uitate nici întrece
rile instrumentelor naționale, 
nici concursurile de ghitară, 
acordeon, armonica. Desigur că 
un număr mare de spectatori va 
atrage concursul de jazz, insa 
cel care va aduna cel mai mare 
număr de participant*! va fi to
tuși concursul de dans Baletul, 
dansurile de caracter, dansu 
rile moderne etc., vor găsi 
mulți amatori printre delegații 
țărilor participante De aseme 
nea, celor talentați le sînt .re
zervate și concursuri de com
poziție.

Medalii de aur, argint, bronz, 
precum și diplome și cadouri 
vor răsplăti eforturile celor mai 
buni.

Dar pentru ca programul ma
rii sărbători a tinereții de la 
Moscova să fie cit mai variat și 
frumos, comitetul internațional 
de pregătire vă invită să faceți 
propuneri în legătură cu felul

cum ați dori să se desfășoare 
manifestările Festivalului.

Ziarul „Festival** ne aduce 
deja vești despre sugestiile tri
mise de tineri din R.D. Germa
nă, Sudan, Canada.

Cu toate că pînă la Festival 
mai sînt cinci luni, tineretul so
vietic caruia i-a revenit cinstea 
să fie gazda solilor tineretului 
pregătește cu febrilitate capitala 
patriei sale — Moscova — 
pentru ca tinerii veniți din toa
te colțurile lumii să se simtă 
ca in propria lor patrie, ca în 
cele mai dragi locuri din țările 
lor. lată numai cîteva din ac
țiunile tineretului sovietic :

...Două sute cincizeci de mii 
de copaci și milioane de flori 
cultivate de pe acum de mii de 
tineri vor împodobi orașul în 
cinstea Festivalului

...In fabrici — tinerii munci
tori și specialiști lucrează de zor 
la confecționarea unor frumoase 
insigne, care să ducă amintirea 
Festivalului departe peste ani, 
la mii de kilometri, lucrează la 
crearea unor noi parfumuri pe 
care tinerii îndrăgostiți sa le 
ducă in dar iubitelor rămase 
acasă.

...Oamenii de artă aleg cele 
mai frumoase schițe și modele 
pentru cadouri : port-țigarete, 
obiecte din lemn incrustat, bi
belouri din marmură sau metal 
etc. a căror producție va începe 
in curînd.

...Iar în ziua deschiderii celui 
de al Vl-lea Festival. 40 000 de 
porumbei, crescuți în aceste 
luni de harnicii avicultori, iși 
vor lua zborul deasupra Mos
covei...

Și acum, despre simpatica 
noastră cunoștință Fanfan repor
terul. Harnic, fără astîmpăr, 
întreprinzător și descurcăreț, a 
cesta a întreprins un voiaj la 
Melbourne, orașul Olimpiadei, 
unde s.a întreținut cu ciștigă- 
torii olimpici despre cea de a 
Ill-a ediție a Jocurilor Interna 
ționale prietenești. In coloanele 
„Festivalului" Fanfan ne trans
mite dorințele exprimate de nu
meroși sportivi de a participa 
la întrecerile sportive care vor 
avea loc la Moscova. Printre al- 
ții, recordmana lumii și cam 
pioasa olimpică la 80 m. gar
duri Shirley Strickland (Aus
tralia) folosind prilejul oferit 
de Fanten-reporterul, iși mani
festă bucuria de a se întîlni cu 
prietenii din U R.S.S., America 
Germania, Anglia etc. la Mos 
cova Iar Bob Richards (S.U.A.), 
campionul olimpic la săritura 
cu prăjina 1952 — 1956. deși do
rea înainte de Melbourne să-și 
încheie cariera sportivă „acum 
— declară el — m am decis să 
mă pregătesc in mod spe< ial 
pentru competițiile de la Mos
cova. care vor fi șj ultimele din 
cariera mea**. De altfel, toți 
sportivii cu care a discutit 
Fan-an reporterul sini bucuroși 
să participe la intilnirile spor, 
tive de la Moscova, să se re
vadă cu vechi prieteni — spor
tivi din alte țări.

Dorința tinerilor sportivi de a 
participa la Festival și a obține 
cît mai bune rezultate este de 
altfel unanimă.

Pagină după pagină, ziarul 
„Festival** se face ecoul entu
ziasmului tineresc cu care este 
întîmpinată întîlnirea prieteniei 
și a păcii de la Moscova.

Noi pafriofi algerieni 
uciși de colonialiștii 

francezi
ALGER 5 (Agerpres). — Tn 

Algeria se semnalează noi inci
dente provocate de autoritățile 
colonialiste. Astfel, tn apropiere 
de Mansurah și tn sectorul Bol- 
somburg .trupele franceze au 
deschis focul la 4 martie tmpo 
triva unui grup de algerieni 
omortnd 87 de persoane. Forțele 
colonialiste franefeze au luat 20 
de algerieni prizonieri.

EDITH ȘERBANESCU

In preajma campionatului mondial
de tenis de masă

STOCKHOLM 5 (Agerpres).— 
Corespondență specială — In sa
la ..Royal Sport Hall* din Sto
ckholm cei mai renumiți maeștri 
ai jocului de ten:s de masă, re- 
prezentînd 36 de țări vor incene 
miine întrecerile pentru cuceri-

Un film al prieteniei
MOSCOVA 5. Corespondentul 

Agerpres transmite : între 28 fe
bruarie și 2 martie la Moscova a 
avut loc o consfătuire internațio
nală, la care au participat repre
zentanți ai cinematografiei din 
R. P. Bulgaria, R P. Chineză, 
R. Cehoslovacă. R.P.D Coreeană, 
R. D. Germană, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă, R.P.R., R. P. Un
gară, U.R.S.S.

Participanții la consfătuire au 
discutat problema turnării în co
mun a unui amplu documentar, 
consacrat celei de a 40 a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Filmul în culori

va avea la bază ideea însemnă
tății mondiale a Revoluției din 
Octombrie, a luptei popoarelor 
pentru pace și fericire. In acest 
film al prieteniei, primul în lume 
de acest gen. Republica Popu 
Iară Romînă își va aduce con
tribuția punînd la dispoziție pre
zentarea unor aspecte din trecu
tul de luptă al poporului romin 
(luptele greviste de la atelierele 
Grivița în 1933, greve, demon 
strații etc), precum și realiză 
rile obținute sub conducerea par
tidului, călăuzit de marile idei 
ale lui octombrie.

rea celor 7 titluri de campioni 
mondiali puse în joc la a 24-a 
ediție a campionatelor lumii.

Alături de japonezi lucătorii 
romîni sînt în centrul aten
tei genera’e. Antrenamentele lor 
au fost urmărite de sute de ama
tori de sport suedezi, precum si 
de numeroși specialiști străini. 
Intr-o declarație făcută corespon
denților de presă, campionul mon
dial japonezul Ogimura a spus: 
..l-am urmări» cu atenție pe ro
mîni la antrenamen*e. O imnre 
sie deosebită mi-a lăsat Ella 
Zeller, care a progresat foarte 
mult de la Tokio, 
zut.o ultima oară, 
recunosc, a spus 
Angelica Rozeanu 
aceeași jucătoare de înaltă clasă"

De citeva zile în sala ,.Roval 
Sport Hali" domnește o animație 
deosebită Jucătorii au făcut ul
timele antrenamente șî așteaptă 
cu emoție momentul deschiderii 
competiției. în incinta sălii an 
fost montate cele 12 mese pe care 
se vor disputa simultan întîlni- 
rile campionatelor. Cele 3(X)0 de 
bilete puse în vînzare pentru pri
ma zi au fost complect epuizare.

Organizatorii au cumpărat 4500 
de mingi pentru a fi „consumate" 
în cele aproximativ 5000 de par
tide 
rată

programate pe întreaga du- 
a campionatelor
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unde am vă- 
Trebuie să

Ogimura. că 
rărnîne încă

Știri sportive
Tn ziua a treia a concursuri 

international de schi de la Si, 
naia. reprezentantul țării noastre, 
Mihai-Bîră, a obținut un frumos 
succes, reușind să ocupe primul 
loc în proba de slalom special. 
Concursul a scos în evidență for
ma bună a schiorilor romîni care 
într o dîrză întrecere cu schiorii 
austrieci, mari specialiști ai aces
tei probe, au reușit să ocupe 5 
din primele 6 locuri în clasa
ment.

★
Marți seara a luat sfîrsit la 

Moscova, campionatul mondial de 
hochei pe gheață Meciul final 
dintre echipele U R.S.S. și Sue
diei s a terminat la egalitate 
4—4. Echipa Suediei a cucerit 
astfel titlul de campioană mon
dială. Hocheiștii sovietici au 
ocupat locul doi.

S.UA

