
CE MESERIE rilllUKT SÂ-MI ALEG? ■
Inginerul Munteanu face pre- 

tentarea:
— Un bun operator chimist, 

Paul Coțiuba.
Povestea lui ? Uniî, entuziaști 

de profesie, îți toarnă pe loc: 
„Dom-Ie, eu de mic mă jucam cu 
eprubete și făceam experiențe cu 
carbid. Cînd a venit timpul să 
învăț, am alergat spre chimie**.

Cu Paul Coțiuba de la Fabrica 
de acetilenă din gaz metan nr. 2 
e însă altceva.

— Pină acum cîțiva ani — re
cunoaște e| — nici nu mă gîn- 
deam la profesia mea de astăzi. 
Un prieten mi-a spus însă într-o 
zi: „Nu vrei să mergi cu mine 
la Școala medie de chimie ?“. 
Și m-am dus.

Ce-i drept, și Coțiuba, cînd era 
copil, se ducea pe maidan, fă
cea o groapă rotundă, punea in 
ea apă și carbid, și deasupra o 
cutie de conserve cu capacul stră
puns de un mic orificiu. Strîngea 
in jurul cutiei pămîntul săpat „ca 
să nu iasă gazele**, se retrăgea 
la trei pași și cu un băț lung pu
nea foc. Acetilena exploda și cu
tia, adevărat proiectil, se înfigea 
tn înălțimi. Ce subiect de repor
taj ar fi fost dacă Coțiuba, ținind 
minte ,,experiențele", și-ar fi că
lăuzit pașii în viață 
ideea că CH2 conține 
mare și ascunsă! Dar 
venit aici întîmplător.

întîmplător! Lipsit

urmărind 
o 
nu,

tortă 
el a

de

gazul metan, aub acțiunea unei 
temperaturi de 1600 grade, pro. 
dusă de un arc electric, se era- 
chează și dă acetilena dorită. 
Țl-ar deveni curînd cunoscut că 
procedeul de cracare este elegant 
șl nou, că instalația secției — care 
are o toxicitate mai mică decit 
cele obișnuite — este una dintre 
putinele din lume care funcționea
ză electric, și că. avind în vedere 
că pe aici au trecut peste 200 da 
specialiști din diverse țări, este 
cu totul nepoliticos să căști atunci 
cind reactorul funcționează.

Are dreptate I
— In primele zile — povestește 

inginerul Granciu — cind grupul 
de tehnicieni romini a încercat să 
realizeze noua metodă de descom. 
punere a gazului metan, astfel in
cit din el să obținem mai con
venabil produse chimice impor
tante, reactorii construițl pentru 
probă funcționau abia un minut. 
Un singur minut și se opreau, 
supraîncălziți. Nouă tipuri au fost 
construite pentru ca cel de astăzi 
să poată funcționa atit cit este ne
voie.

Tinărul operator chimist Paul 
Coțiuba a trăit și el emoțiile ace
lor zile. Acum trăiește altele. La 
fabrica de acetilenă in di
verse instalații-pilot se experi
mentează prelucrarea mai depar
te a gazului metan. De la metan, 
prin acetilenă. acetaidehidă. ace- 
tat de vinii, acid acetic — la sto-

R
asiune pentru chimie, de ori. 
tclinație spre taina reacțiilor.
Știți ce a devenit acum Coțiu

ba ? Un om indrăgostit de me
seria sa. Ochii.i verzi au uneori 
luciri de patimă. Fața smeadă 
tresare cind undeva, prin instala
țiile de cracare a gazului metan, 
s-a produs un defect.

Munca lui de chimist începe la 
un reactor și se termină Ia un 
turn de purificare. între ele, zece 
pași. La primul — reglează debi
tul apei de răcire, la celălalt — 
presiunea.

Zece pași Înainte, zece pași îna
poi. După aceasta se trage de-o 
parte și privește. Cind reactorul 
funcționează, Paul iși apleacă 
ușor capul tnainte, ca un muzi
cian, să prindă ceea ce „numai 
el" poate înțelege; un șuierat 
ușor de șarpe printre lăstari, o 
melodie pe două note Înalte. Da- 
că.i place, zimbește și te trage de 
mînecă : Auzi, funcționează I

Dacă ai rămine, totuși, indife
rent. te-ar privi cu ciudă. La in. 
ceput supărat și apoi inspirat, 
te-ar reține, vorbindu-țl despre 
procesul tainic din reactor, unde

orice
orice fele trainice și medicamentul Re- 

mifon, fiecare trecere oferă mo
mente de emoție. Transformările 
sint fantastice. Imaginați-vă că 
frumoasa caroserie de automobil 
care vă va tneînta ochii, a fost 
înainte un fum. Și nici măcar un 
fum, căci fumul are culoare; a 
fost doar un miros.

Simțind că ei. muncitorii chi- 
miști, sint adevărați vrăjitori, Co
țiuba e mindru de meseria sa. A 
venit intimplător, dar a i nd răgi
t-o. Veți spune poate că doar ti
nerii se îndrăgostesc „la prima 
vedere". Credeți ? Iată, tovarășul 
Gheorghe Bitică nu mai are cei 
20 de ani ai lui Paul. EI a lucrat 
tnainte ca funcționar, dar, ca mul- 
ți alții, s-a hotărit să învețe o 
meserie productivă. A venit aici 
și acum e chimist fruntaș.

Deocamdată aici, ca și in 
altele din noile centre ale indus, 
triei chimice, care se ridică în 
țară, sint încă puțini operatori 
chimiști, puțini ingineri. Pentru 
cei cărora această profesie a vii
torului le suride, putem spune că 
localnicii sint bucuroși de tova
răși.

Miercuri 27 martie 1957
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Conferințe științifice

la- 
Să

ta ceea ce o privește, direcțlu. 
nea întreprinderii va pregăti 
cursuri de calificare, condiții bu
ne de muncă, locuințe noi șl un 
salariu corespunzător.

Acestea sint prevederile unul vii
tor foarte apropiat. Căci alături 
de hala semi-industrială de pro. 
ducere a acetilenei, pe tulpine de 
beton, cresc deja conducte și ba
lustrade.

V. CONSTANTINESCU

cînreia ineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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încheierea lucrărilor sesiunii Academiei R. P. R
consacrată aniversării răscoalelor țărănești din 1907

Marți au continuat lucrările se
siunii Academiei R.P.R. consacra
tă aniversării a 50 de ani de la 
răscoalele țărănești din 1907.

Au fost prezentate in continua
re următoarele comunicări: „Po
ziția diferitelor grupări sociale 
fată de răscoale" de V. Maciu; 
„Ecoul international al răscoalei 
din 1907" de Gh. Matei; „Criza 
politică din martie 1907" de Ma
tei lonescu; „Poziția clasei mun. 
citoare și a cercultii „Rominia 
muncitoare" de Gh. Haupt; „Pro
testul mișcării muncitorești din 
Rominia împotriva represiunii 
răscoalelor țăranilor din 1907 (a-

prilie 1907 — aprilie 1910)“ de 
I. Gheorghiu; „Răscoala din 
1907 în tradiția revoluționară a 
Partidului Comunist Romln" de 
N. Petrovici și V. Varga.

Comunicările au fost urmate de 
discuții.

Cuvintul de închidere a fost 
rostit de acad. prof. Traian Să- 
vulescu, președintele Academiei 
R.P.R.

La sfirșit, participanții 
siune au păstrat un minut 
culegere în memoria celor 
în cursul răscoalelor din 
1907.

la se- 
de re- 
căzuți 

anul

La lași. In aula festivă a fi’ 
Halei Academiei RPR., docent 
V. G. Kirilov-Ugriumov, decanul 
facultății de fizică teoretică și 
experimentală a Institutului de 
ingineri fizicieni din Moscova, a 
conferențiat despre lucrările șco
lii sovietice in domeniul razelor 
cosmice.

La Cluj, în sala de conferințe 
a Bibliotecii centrale universita
re, E. G. Zinovieva, colaborator 
științific al Institutului de mor
fologie animală de pe lingă A- 
cademia de științe a U R.S.S. a 
conferențiat desDre „Metoda a- 
tomilor mar câți in biologie", iar 
A. S. Ivanova, șefa cabinetului 
de radiologie a Institutului de 
medicină din Moscova a confe
rențiat In amfiteatrul clinicii a 
II-a medicale despre „Aplicațiile 
izotopilor radioactivi In medi
cină".

De asemenea E. G. Zinovieva a 
conferențiat In sala Casei priete
niei romtno-sovietice din Tg. Mu. 
reș despre metoda atomilor mur
eați în biologie, iar L. L. Pelekis, 
colaborator științific principal la 
Institutul de Fizică al Academiei 
de Științe a R.S.S. Letonă a con
ferențiat în sala Combinatului si
derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
Hunedoara despre „Aplicațiile 
izotopilor radioactivi tn tehnică".

&
in secfia 
uzinelor
Capitală,
5 tone. In ultima 
ca lor a avut ca 
pășirea normelor.

In fotografie: 
neri lucrtnd la 
probă.

„Atențiune...
cepem operațiu
nea !“ Manole Ma- 
nolache (stingă) 
și Radu Bănică 
(dreapta), lăcătuși 

utilaj petrolifer a 
„Mao Tze-dun" din 
montează pompa de 
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— Țîrr ! — zbîmîie telefonul 
stațiunii, prelung și cristalin, ca o 
acioaie nouă prinsă la gîtul unui 
cîrlan zurbagiu.

— Alo ! Cine-i ? răspunde un 
glas răgușit.

— A zecea ! strigă din toate pu
terile cineva în scoica receptorului, 
la celălalt capăt

— Ce vreți măi a zecea ?
— Mobilul e acolo ?
— Este.
— Să vie imediat aici. De 

gență !
— Ce vorbești, domnule I 

luat foc ?
— Aha. Să vie cu sudura că ni 

s-a stricat un rulment și n-avem 
cu ce-i tăia cămașa.

— Ce sînteți nebuni, mă ? Vreți 
să-1 lăsați în pielea goală 1 ? — 
glumește ăl din stațiune, șugubăț.

— Hai lasă-te de soții că mă 
zbîrlesc la tine. Spune-i lui nea 
Cornel să-i dea bătaie rapid.

Peste vreo cinci minute, atelie
rul mobil, o haraba mare și zor
năitoare, un fel de casă pe roți de 
cauciuc, aleargă prin cîmpie ca o 
nălucă. Dumitrașcu, șoferul, fluie
ră „Garofița** și-și lasă toată greu
tatea bocancului pe pedala accele
ratorului.

— Mai încet, mă, îl trage de 
mînecă Eftimescu, mecanicul și 
șeful „mobilului". îmi faci varză 
toate instrumentele.

Dumitrașcu nu-I aude. Fluieră 
„Garofița*4 și-i dă bătaie înainte. 
Cîmpul se deschide înainte neted 
ca o foaie de hîrtie. Drumul e 
drept, doar ici-colo face curbe line 
ca o umblătură de șarpe. Țărîna 
e moale, pufoasă și roțile zbîrn’ie 
pe ea ca pe asfalt. Afară e cald, 
zăpușeală, au înflorit zarzării ca 
niște mirese frumoase, albinele au

ȘEDINȚA COMITETULUI NAȚIONAL 
de pregătire & participării tineretului 
din R. P. R. la Festivalul de la Moscova

șe- 
de

Declarația guvern^/ 
orașului Cairo la pleci

Inf luiența primei revoluții ruse 
asupra răscoalelor din 1907

Răscoalele țărănești de la 1907 
din Romînia înseamnă unul din 
faptele importante din istoria 
poporului romîn.

Lipsită de pămînt și de drep
turi. împovărată de învoieli a- 
gricole apăsătoare .supusă unul 
regim de îngrădiri din partea 
statului burghezo-moșieresc, ță
rănimea a pornit să-și cucereas
că drepturile pe cale revoluțio
nară.

în 
din 
ecoul 
ruse, 
1905

inimile țăranilor răsculați 
tara noastră pătrunsese 

și pilda primei revoluții 
ecoul anului revoluționar 
din Rusia.

Influența revoluției ruse din 
anii 1905—1907 asupra răscoale
lor țărănești de la 1907 era foar
te puțin cunoscută. Vechea isto
riografie burgheză n-avea nici 
un interes științific, ba dimpo
trivă, ascundea adevărul istoric 
în genere cu privire la raportu
rile romîno-ruse. Din documente
le publicate în ultimii ani se pot 
preciza unele date cu privire la 
acest fapt.

★

în primul rînd revoluția rusă 
din 1905 a avut o mare înrîurire 
asupra întregii mișcări muncito
rești din Romînia, trezind-o la 
o viată nouă, chiar din primul 
moment al declanșării ei. l-a 
fost apoi mereu imbold în anii 
1906—1907 la dezvoltarea ei spre 
forme noi organizatorice și la 
întărirea spiritului de combativi
tate revoluționară

Știrile venite tot timpul din 
Rusia, pe calea presei sau a al
tor mijloace de comunicare, cir
culau șj dincoace de Prut Ele 
se colportau și la țară, unde 
exista o mică pătură de cititori 
ai ziarelor care aduceau la cu
noștință țărănimii multe din fap
tele ce se petreceau în Rusia re
voluționară.

O altă cale prin care s-a in
trodus influenta revoluției ru
sești a fost acea directă : prezen
ța unor oameni veniți de dincolo 
de Prut pe diferite căi și a lite
raturii revoluționare trimisă anu
me pentru a-i îndemna pe țăranii

acad. prof.
P. Constantlnescu-lați

romîni să se ridice împotriva 
moșierilor și a tuturor exploata
torilor. Cel mai important grup 
de revoluționari ruși care au 
sprijinit țărănimea romtnă în 
revendicările ei îl formează po- 
temehiniștii, marinarii de pe vasul 
„Potemchin". care s.au răsculat 
încă din iunie 1905

Un element important care 
sprijină răscoalele ii formează 
populația de origină rusă ce trăia 
de multă vreme în țara noastră, 
mai ales lipovenii. Astfel se cu- 
noaște rolul activ al lipovenilor 
din orașul Botoșani, care deschid 
barierele țăranilor veniți cu miile 
în oraș; lipovenii de la Tîrgu 
Frumos care acționează violent 
împotriva armatei, avînd în frun
te pe însuși preotul lor, arestat 
apoi; lipovenii din Tulcea, care 
nu răspund la mobilizare, răs- 
vrătindu-se ; cei din Sulina și 
pescarii din Deltă.

★
Muncitorimea își manifestă so

lidaritatea cu țărănimea răscula
tă prin numeroase întruniri, care 
se țin la București zilnic. în lo
calul din Calea Rahnvei, cu toa
te piedicile puse de poliție și ar
mată ; se aduseseră chiar tunuri, 
întruniri de protest împotriva 
masacrelor și de solidaritate cu 
țărănimea se țin și la Iași, Ga
lați, Ploești. Cîmpina, Turnu Se
verin, Bacău, ca și-n alte centre. 
La aceste Întruniri iau cuvintul 
fruntașii mișcării: I. C. Frimu, 
M. Gh. Bujor. Ștefan Gheorghiu, 
Alecu Constantinescu, V. Anag
noste și alții.

O altă formă a solidarității 
muncitorești cu țărănimea răs- 
vrătită o constituie grevele, după 
pilda marilor greve muncitorești 
din Rusia. La Ibănești, fostul ju
deț Bacău, lucrătorii fabricii de 
spirt, solidarizîndu-se cu țăranii, 
susțin în revendicările lor scăde
rea prețului de arendă a pămin- 
tului și sporirea remunerației

pentru muncile agricole. In Va
lea Prahovei grevele sint de 
scurtă durată, dar hotărîte. Mun
citorii de la cele mai importante 
întreprinderi din Cîmpina și 
Ploești încetează lucrul; la Buș
teni greva cuprinde toate Între
prinderile industriale. Un grup 
de muncitori din Ploești, purtînd 
steagul roșu, se alătură țărăni
mii răsculate. Un început de re
voltă se semnalează la fabrica 
societății „Argeș".

Solidarizarea muncitorilor cu 
țărănimea se exprimă și prin a- 
peluri către soldați, tn deosebi 
rezerviștii, pe care 
mobilizase în masa, 
știenți fruntași din jurul „Romi- 
niei Muncitoare1 
concentraților un manifest 
se termină cu apelul: „Dați-vă de 
partea răsculaților ca să luptați 
contra acestui dușman. Niciodată 
gloanțele voastre in pieptul țâra, 
nilor asupriți. Trageți in vînt l“. 
Cercul „Rominia Muncitoare" din 
Brăila adresează un manifest — 
„chemare către tovarășii muncitori 
și țărani" — răspindit și-n județul 
Covurlui, al cărui prefect rapor
tează la 14 martie că a confiscat 
un număr de 2.000 exemplare din 
acest manifest.

Alte manifeste tipărite sint con
fiscate in plasa Șiret a județului 
Botoșani; prefectul județului Ba
cău cere să se interzică distribui
rea prin trenuri de „manifeste 
pentru țărani" ; de asemenea în 
județul Vlașca și in județul Do- 
rohoi se semnalează manifeste.

Autoritățile iau măsuri drastice 
pentru ș împiedica atit întruniri
le cît și răspîndirea de manifeste 
— ceea ce le reușește în parte. Ac
țiunea de solidarizare cu țărăni
mea răsculată n-a putut fi mai 
larg împlinită și din pricina o- 
portuniștilor din conducerea miș
cării muncitorești, în frunte cu 
Dobrogeanu Gherea, pătruns in 
acel timp de spiritul reformis. 
mului demobilizator Ei se opu-

Marți dimineața a avut loc 
dința Comitetului național 
pregătire a participării tineretu
lui din R.P.R. la cei de-al VI-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților pentru pace și 
prietenie de la Moscova.

Ședința a fost condusă de a- 
cademicianul Cezar Petrescu, 
președintele Comitetului națio
nal.

Comitetul a examinat stadiul 
pregătirilor ce se desfășoară in 
întreaga țară în intîmpinarea 
Festivalului de la Moscova și a 
constatat cu satisfacție entuzias
mul cu care tineretul de pe tot 
cuprinsul patriei participă la rea, 
lizarea acțiunilor prevăzute in 
plan.

Inițiativele tinerilor de Ia uzi
nele -Tudor Vladimirescu" — 
București și „Progresul" — Brăi
la se extind in tot mai multe 
întreprinderi. Inițiativa tineretu
lui de la „Progresul" Brăila a 
fost introdusă numai în Capitală 
în încă 90 de întreprinderi, in 
regiunea Stalin In incă 10 între
prinderi și in regiunea Galați In 
incă 23 întreprinderi. Prin intro
ducerea acestei inițiative au fost 
realizate pină In prezent pe în
treaga țară economii de peste 
10 milioane Iei.

In întreaga țară numărul bri-

găzilor de tineret a crescut cu 
peste 300. In cinstea Festivalului 
au fost strinse pină in prezent 
peste 12.0C0 tone fier vechi.

Comitetul cheamă pe tinerii 
din toate uzinele și fabricile pa
triei să urmeze exemplul tineri
lor de la „Progresul" Brăila și 
„Tudor Vladimirescu' București.

Inițiativa patriotică a organi
zației U.T.M. din comuna Siliș
tea. raionul Lehliu regiunea Bu
curești, privind „Lotul Festiva
lului" a fost primită cu entu 
ziasm de tinerii țărani și a fost 
preluată pină in prezent de pes
te 1.000 de organizații U.T.M. 
sătești care s-au angajat să cul
tive 4.178 ha.

Comitetul cheamă toate orga
nizațiile U.T.M. de la sate să 
preia această inițiativă patriotică. 
Tinerii satelor noastre sint che
mați să contribuie cu toate for
țele lor la succesul campaniei a- 
gricole de primăvară, îndepli
nind la timp și tn bune condiții 
toate muncile agricole.

Festivalul de la Moscova a 
trezit ecou și In inimile celor mai 
tinere vlăstare ale patriei noas
tre. Astfel pionierii unității nr. 5 
din școala de 7 ani comuna Vi
nerea, raionul Orăștie, regiunea

început să bîzîie, să se agite 
borioase. Teribilă primăvară 1 
te tot duci așa, prin cîmpie, spin- 
tecînd orizonturile, cu vîntul petre
cut prin freză și să nu te ftiai o- 
prești niciodată. Visuri 1 Cum să 
nu te oprești ? în fața mașinii a 
apărut silueta cruciformă a unui 
brigadier care face semn cu mîi
nile întinse cum că aici e oprirea.

— Tu ești mă Blotea ?
— Eu.
— Rulmentu’ ?
— El.
Tractorul a fost înconjurat ca 

un bolnav pe masa de operație. 
„Medicul șef“, Eftimescu, lucrează 
energic și la sigur.

— Bisturiul 1 cere el echipei de 
alături fără să-și ridice ochii din 
măruntaiele pacientului.

— Nu p-ăsta. P-ăla de zece.
Unul mai cu spirit îi tampo- 

ne •. fruntea cu un șomoiog de 
cirpe unsuroase.

— Tovarășe academician me
canic, ați transpirat cumplit. 
Permiteți...

„Doctorul*4 cere sudura. în cîmp 
strălucește albăstruie flacăra becu
lui de sudură.

— Gata. Dă-i drumul.
Blotea înfășoară o ață pe roata 

motorașului și trage puternic. A 
pornit. Motorul bute normal.

— Merge, șefule ?
— Ca-n filme. N-a) aflat clasa

mentul ?
— Ești al doilea. 92 la sută.
Blotea se miră și el. „Am mers 

bine, dom-le ! încă opt procente și 
am îndeplinit planul pe campanie**.

— Păi de, i-am tras zdravăn de 
la mărțișor și pînă-aoum... Unde 
plecați de-aici .

— O luăm încolo spre Tăbă- 
răști, Bentu. Avem la a patra niște 
inject o are, la a doua un gripaj...

Și har abaua mobilă pornește 
iarăși, lăsînd în urmă un nor ușor 
de praf, alb ca niște aburi. Alear
gă ușoară, parcă mînată de vînt, 
prin cîmpia care se întinde calmă 
și netedă pînă sub poalele dealuri
lor alburii ale Pietroaselor. Șo
ferul a început să cînte iarăși 
„Garofița**» iar mecanicul visează 
aiurea, moleșit de căldură. „Ar tre
bui o ploaie. E puțină umezeală în 
pâmînt. Iese praf în urma pluguri
lor*. Se uită spre cer sucindu-și 
capul într-o parte ca o găină care 
studiază atmosfera. E senin.

— Ptiu, arde-te-ar focul ! Ce

tîmpenie domnule ! Bătaie de ioc.
— Ce mormăi, mă, acolo ? 

Fluieri crezul ? Pe cine înjuri ?
— Vremea. Nu vezi, a început 

să viscolească.
— Ne-a ars urît Topor. A zis 

el c-o să ningă — și-așa a fost. A 
nimerit-o, n-ai ce-i zice.

— Se duc de rîpă zarzării. Și 
toți au înflorit. Ce zici, rezistă ?

— Eu știu ? Și mie așa-mi plac 
caisele 1 Ție nu-ți plac ?

— Cum să nu ? Au o zeamă 
parcă-i parfum.

Discută echipajul atelierului mo
bil. Se învîrtesc pe lîngă mașină, 
puțin nehotărîți. Ce să facă : să 
plece sau nu ? Pe o vreme ca asta 
nu-i chip să stai pe tractor, te 
zboară vîntul. Băieții stau în va
goane și se prăjesc la foc. Alții 
dorm, alții citesc. Alții au tulit-o 
prin sat la taifas cu fetele.

Totuși „mobilul** îi vizitează și 
pe vremea asta. Nu se știe, poate 
e vreo stricăciune și e mai bine 
s-o repare acum, cît stă tractorul 
degeaba.

Dumitrașcu pornește iarăși prin 
cîmpie. La care brigadă ? La a 
doua, la a noua, la care-o fi. Mă
car. trei-patru să viziteze. Efti
mescu e frămîntat de un gînd : se 
mai poate duce el diseară cu bici
cleta pînă acasă ? în fiecare zi 
face naveta de la Stîlpu, de la sta
țiune, pînă la Merei. Ori cît ar 
veni de tîrziu în stațiune tot se 
duce acasă. Copiii, chiar dacă a- 
dorm. se scoală cind vine și-i sar 
de gît.

Motorul mașinii bîzîie uniform 
și monoton în concurență cu șuie
rul fioros al viscolului de-afară. 
Undeva, la o margine de sat, în a- 
ceasta cîmpie cuprinsă de vînzo- 
leala urgiei se află „a doua“. 
Sîmbătă un tractor avea nevoie 
de un cuzinet nou. Trebuie dus și 
aranjat motorul. Vremea asta-i cu 
toane. Dintr-odată se face iar cald 
și începe munca.

La orizont se zărește ridicat ca 
o movilă, vagonul-dormitor. Iese 
fum pe horn. Băieții stau la căl
dură. Și el tocmai acum să umble 
la tractor... O să-i înghețe mîinile 
pe fierăria rece ca ghiața. Vreme 
pîrlită. Las’că vine iar primă
vara.

Impasibil și placid, șoferul cwtă 
„Garofița**.

Marți Ia amiază a părăsit 
Bucureștiul, tndreptindu-se spre 
patrie, generalul Abdel Fattah El 
Bindary, guvernatorul orașului 
Cairo, care la invitația Comite
tului executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei a vizitat timp 
de 8 zile țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți ing. An. 
ton Vlădoiu. președintele Sfatu
lui popular al Capitalei, dr. I. 
Birzu, ing I. Nițu, Steliana Nas 
tăsescu și N. Vlădășcău, vice
președinți. Leonida lonescu, se
cretar, general maior P. Dumi
trescu, general maior A. Filip și 
Letiția lonescu, deputați ai Sfa
tului popular al Capitalei, func
ționari superiori ai Ministerului 
Afacerilor Externe și ai Sfatului 
popular al Capitalei, reprezen
tanți ai presei.

Au lost de față Hussein Chaw- 
ki, trimis extraordinai și minis
tru plenipotențiar al Egiptului la 
București și Mohamed Abd El 
Karim, atașat al Legației Egip
tului.

Înainte de a părăsi Capitala, 
generalul Abdel Fattah El Bin
dary a făcut unui redactor al 
Agenției Romine de Presă — A- 
gerpres. următoarea declarație;

„Amabilitatea și ospitalitatea 
cu care am fost primit in Romi
nia vor rămine continuu In a- 
mintirea mea. De la sosirea mea 
am avut toate posibilitățile de a 
vedea diferitele aspecte ale vieții 
rominești. Pot spune acum. |a 
sfirșitul acestei vizite, că ea a 
fost rodnică și mi a dat putința 
să cunosc mai bine dragostea și 
prietenia pe care o manifestă 
poporul romîn față de poporul 
egipt/an.

Sint profund recunoscător pen
tru faptul că am fost primit de 
către președintele Consiliului de 
Miniștri, Chivu Stoica și pentru 
sentimentele prietenești manifes
tate de conducătorul guvernului 
romîn față de tara și poporul 
egiptean, față de conducătorul 
Egiptului, președintele Gamal 
Abdel Nasser.

Am fost profund impresionat 
de prietenia față de poporul e- 
giptean manifestată de persona
litățile politice rominești și In 
special de ministrul Afacerilor 
Externe, Grigore Preoteasa.

Am aflat cu ocazia vizitei în 
țara dv. multe despre ospitalita
tea romlnească, despre progre
sul țării dv. Vizitele la fabrica 
de confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej", |a Combinatul poligrafic 
„Casa Sclnteii", la uzinele de 
tractoare „Ernst Thălmann" și la 
uzinele „Steagul Roșu" din Ora
șul Stalin, |a Galeria Națională 
a Muzeului de Artă al R.P R. șl 
in alte locuri interesante, ml-au 
dat un tablou clar al realizărilor 
atinse pe calea industrializării 
țării dv., a dezvoltării culturii 
rominești. Sint astfel martor al 
marilor realizări economice și 
social-culturale obținute in Ro
minia de astăzi.

In ceea ce privește Bucureș- 
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deosebi 
guvernul îi 
Cei mai con-

Tînăra colectivistă Sabina Dobra, de la G.A.C. „Viața Nouă" 
din Sîntana, regiunea Oradea — care are în grijă vitele gos
podăriei — îndrăgește Îndeosebi vițeii cu care s-a fotogra-

Cine l-a îndrăgit odată pe 
Jules Veme ii păstrează o dra
goste definiției, marcată prin 
aceea că, departe de a-i uita 
cărțile, le recitește de cite ori 
are prilejul, la orice virată. 
Astfel, din cimpul memoriei 
nu pier niciodată „Aventurile a 
trei ruși și trei englezi", una 
dintre cele mai scumpe comori 
ale adolescenței noastre con
știent prelungite. Vă amintiți ? 
Șase oameni de știință aparți- 
nind celor două națiuni cu
treieră Africa, biruie mii de 
piedici, sint eroii a nenumă
rate aventuri, se împrietenesc, 
au disensiuni, se ceartă, se des
part, se regăsesc, se confruntă, 
triumfă. Suflul romantic dea
supra unor preocupări profund 
pozitive, superba 'înfrățire a 
națiunilor pe canavaua opera
țiilor de verificare trigonome
trică a dimensiunilor pimin- 

ce glorios exemplu de

literatură tn slujba marilor 
idealuri ale umanității l

Literatura și arta o iau une
ori inaintea vieții, dar nu se 
pot desprinde de ea fără să 
cadă in abstracționism sau 
desuetudine. Oricit de compli
cate ar fi raporturile dintre 
viață și creația artistică, nimeni 
nu poate nega baza reală pe 
care se clădește aceasta din 
urmi : dacă nu un fapt, o ten
dință. Generația tinări a tutu
ror popoarelor năzuiește spre 
cunoașterea pașnică a mapa
mondului. Este o tendință in
discutabilă. întrebați pe orice 
tinăr vreți dacă nu visează să 
călătorească — și veți vedea 
cum t se aprind ochii. Peisa
jele necunoscute, pitorescul tra
dițiilor popoarelor, labirinturile 
citadine, locurile încărcate de 
faimă istorică, tainele bănuite 
tn muzicalitatea unei limbi 
străine, totul deșteaptă o curio
zitate intensă, specifică. •

Dar curiozitatea nu înseam
nă incă o orientare in sine. De
pinde de cel care o folosește 
ca ea să devină o armă a păcii 
și înfrățirii intre popoare, sau 
o unealtă ucigașă. Colonialis
mul a știut acest lucru și a 
creat, cu surlele și nimbul cu
venit, faimoasa Legiune străină. 
Acest detașament de șoc al co
lonialismului a utilizat și el 
curiozitatea unor tineri atrași 
de mirajele aurului, fildeșului, 
femeilor, opiului, mirodeniilor... 
dar le-a inoculat, pe rind și 
progresiv, spiritul de aventură, 
egoismul sălbatec, disprețul o- 
ribil al omului alb pentru po
poarele de culoare, simțămintul 
de impunitate pentru orice act 
de vandalism pe care l-ar să- 
virși. Satul de colibe al indi-

genilor, nimicit în flăcări, noap
tea, la marginea pădurii tropi
cale, era un spectacol și me
rita să fie oăzut ca atare. Ima
ginea crocodililor care se apro
pie, metru cu metru, de copi
lul de negru legat de un țăruș 
pe malul fluviului — însenina, 
iarăși, o curiozitate oarecare de 
satisfăcut: „ia te uită ce mai 
zbiară, înnebunită de spaimă, 
scîrba asta mică, tuciurie" Le
giunea străină cultiva supra
omul, pe care aveau să-l aducă 
la perfecțiunea demenței sale 
adepții lui Adolf Hitler., „Cu
riozitatea" pentru păminturi 
noi, ochiul deschis asupra altor 
popoare preceda cu o clipă pră
pădul și ruina acelor păminturi, 
acelor popoare. în urma ciz
melor încremenea viața.

Din fericire, există inepuiza
bile forțe ale tineretului de pre
tutindeni care au promovat și 
promovează spiritul opus. Lo
zincile acestora au o forță de 
atracție invincibilă. Viața apar
ține tuturor, bucuriile ei îi pri
vesc pe toți și toți îi împărtă
șesc necazurile. Cind o plan
tație sau o pădure cade pradă 
flăcărilor, chiar pe celălalt 
emis fer, inima fiecăruia dintre 
noi simte arsura. Pentru moar
tea unui singur echipaj de a- 
vion care n-a putut fi salvat, 
cinci continente rărriin îndoliat 
te. O sfîntă neliniște cuprinde 
pe tinărul radiofonist amator, 
indiferent pe ce meridian s-ar 
afla, în clipa în care aparatul 
construit de el înregistrează un 
semnal S.O.S. Atlazurile geo-

ȘTEFAN IUREȘ

adresează 
care
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UCTORUL SUPERIOR DE PIONIERI
și instructorii de detașamente

Estrada uzinei

E de multe ori plăcut să-ți 
amintești de începuturile muncii 
tale, chiar dacă, în cazul meu, 
acestea nu stol prea îndepărtate. 
Mi-am început munca cu doi ani 
în urmă, îndată după absolvirea 
școlii pedagogice, fiind reparti
zată ca instructoare superioară 
de pionieri la Școala medie nr 
19 Pot să spun că am avut no
rocul de care nu s au bucurat 
prea mulți dintre instructorii din 
Capitala noastră — de a nu fi 
mutată nici odată dintr-un loc in
tr-altul. încercarea mea de a 
privi retrospectiv are deci unele 
șanse de a fi interesantă, pentru 
că m-am bucurat de continuitate 
în muncă, de posibilitatea de a-mi 
urmări și controla tot timpul ac
tivitatea.

Aș vrea să mă opresc în spe
cial asupra problemei muncii cu 
instructorii de detașamente, de
oarece de aceasta se leagă foarte 
multe din aspectele muncii In uni
tate: interesarea tuturor copiilor 
în activitatea unității, asigurarea

se pregătea pentru examenul de 
admitere în clasa a VI 11-a și a fost 
primită în rîndurile organizației 
U T.M., Crina mi-a destăinuit do. 
rința ei de a deveni instructoare. 
La începutul anului a preluat de
tașamentul clasei a Vtl-a A și 
s-a apucat cu curaj de treabă.

Dar să nu-și închipuie cineva 
că totul ar fi rezolvat îndată ce 
au fost găsiți instructorii- și re
partizați la detașamentele lor. 
Dacă cineva s-ar mulțumi cu atî- 
ta, mulți instructori și-ar pierde 

... ________  ____ .... __.=_____  entuziasmul pe drum, multe ca.
unui conținut bogat și interesant lități ale lor ar rămîne nevalori- 
fiecărei acțiuni. "" 
instructorilor 
le-am cerut și eu sprijin la în
ceputul muncii ......................

Am venit la școală în februa
rie. Instructoarele de detașament 
— de altfel fete foarte bune și 
legate sufletește de munca cu 
copiii — erau eleve în ultimul 
an. Mai erau trei luni pînă la 
sfîrșitul anului școlar, așa că 
trebuia să ne punem de urgență 
problema creșterii unor oameni 
care să le ia locui. Corina Ni
coară, și ea elevă, care fusese 
pînă la venirea mea instructoare 
superioară și cunoștea bftje copiii, 
m.a ajutat în descoperirea și for
marea viitoarelor instructoare.

Mi.am căutat cele mai apro
piate ajutoare, așa cum era și fi
resc. printre pionierele mai mari 
și printre fostele pioniere. N-am 
încercat să rezolv această proble
mă cu tot dinadinsul repede: am 
cutreierat detașamentele, am asis
tat^ la adunări. observînd copiii, 
străduindu mă să le descopăr ca
litățile. Așa am remarcat.o bună
oară, pe Silvia Constantinescii, 
elevă în clasa a VII l-a, fostă pre
ședintă de detașament Deși tre
cuse în cursul mediu continua să 
se intereseze de problemele mun
cii pionierești. De cîteva ori am 
întîlnit-o la clasa a Il-a.organi- 
zînd în recreații jocuri cu copiii, 
ducindu-i Ia plimbare, la expozi
ții, ajutîttd-o pe tovarășa învă
țătoare. M.am interesat dacă Ci
neva o rugase să facă toate astea, 
dacă i se ceruse ajutorul. Dar Sîl- 
via făcea totul din proprie iniția
tivă. Era limpede că-i erau dragi 
copiii și se pricepea să se facă as
cultată înainte de a-i propune 
însă munca de instructoare, am 
vrut s-o las să se ma.i pregă
tească. Am luat-o cu mine de cî
teva ori la cinematograf, la tea
tru. am căutat să-i pun în față 
probleme legate de munca cu co
piii După un timp. Silvia a cerut 
singură să devină instructoare și 
acum clasa ei — a IV-a — altă
dată atît de nediscipîinată, a de
venit un colectiv bun de copii, 
care știe să învețe și șă se și 
joace.

Pe drumul Silviei Constanti- 
nesca a pornit și Doina Nlculescu 
din clasa a IX a. și ea o bună or
ganizatoare a activității copiilor. 
Ea s-a ocupat de școlarii clasei 
a IlI-a încă în anul trecut, pre- 
gătindu-i totodată să devină pio
nieri Acum, o dptă 6tl crearea 
detașamentului, a devenit și ea 
instructoare. Manea e de-abia la 
început, dar Doina dovedește 
voință și ori de cîte ori nu reu- 
șțș'e să se descurce singură vine 
și-mi cere sfătui. Cred că e bun 
procedeul de a încredința viito
rului instructor detașamentul 
înainte de formarea sa. Aceasta 
îl leagă mai mult de copii și-i 
sporește răspunderea mai mult de
cit în cazul cînd ar prelua un 
detașament gata creat.

O foarte bună instructoare de 
detașament am recrutat tot din

De altfel lor. 
de detașament,

mele in unitate.

-- < “fl*** - 1--- -- ------
Maistrul de buciume și fluiere Milțal Lăcătuș din Clmpulung 

este ceddKator al unei vestite echipe de fluierași. El iși dăltu- 
iește singur instrumentele.

laU-l lucrind la un bucium lung de 4 m., pe care-1 
„infașă“ in coajă umedă de mesteacăn.

rtndurile foștilor pionieri. Este 
vorba de Crina Tuțuiănu, trei ani 
la rînd președintă a unității. De 
fapt mă gîndeam de mult, încă 
de cînd Crina purta la gîi cra
vata roșie, că are calitățile ne
cesare unui educator priceput. 
Totdeauna vioaie și veselă, gă
sea cîte un cuvint pentru fiecare 
copil, cîte o idee interesantă pen
tru fiecare acțiune. Pionierele o 
iubeau și o ascultau firesc, fără ___ „ » ... -
nici un efort. încă din vară, cînd este instructoatea detașamentu.

. - - |u. c|a9a a y[|_a g Clasa a
Vll-a era o clasă vioaie, cam zgo
motoasă și Silviei i se părea că 
nu are suficient prestigiu, sufi
cientă autoritate. Ca atare, a în- 
cepuț să se poarte cu asprime. 
Copiii n-au îndrăznit să-i spună. 
Mi-au spus tn schimb mie. Am 
discutat cu Silvia pricina înce
putului de ruptură dintre ea și 
clasă și am luat parte Ia o aduna
re a detașamentului. O fetiță, Car
men Papadopol. a rugat-o în nu
mele clasei să fie mai prietenoa
să cu eL angajîndu-se totodată 
să fie mai ascultători, mai atenți

ficate. Tn cazul meu în special, 
în care aveam de-a face cu oameni 
excepțional de tineri, fără mini
mul de experiență de viață, înar
mați doar cu dragoste de muncă, 
era nevoie de o îndrumare «is. 
tematică Am organizat cu fe
tele consfătuiri în care am discu
tat, la propunerea lor, diferite te
me : cum să-ți începi munca cu 
detașamentul de pionieri, despre 
însemnările în jurnalul de zi, des
pre organizarea și desfășurarea 
unei adunări. Dar. bineînțeles, 
îndrumarea lor nu se poate măr
gini la atît. In fiecare zi, fie din 
literatură, fie din practică, tre
buia să învățăm cu toatele cîte 
ceva nou. Pentru asta am creat 
în școală în cadrul camerei pio
nierului, un „colț al instructoru
lui", unde instructorii găsesc ma. 
teriale interesante despre activi
tatea pionierească, citesc artico
lele interesante care se referă 
la munca cu pionierii din broșura 
„Din experiența Comsomohilui" și 
din alte reviste. In afară de acea
sta, mai avem tn colectivul no
stru de instructori o tovarășă 
cu experiență, Doli Fllipescu. ele
vă în ultimul an atunci cînd am 
venit eu la unitate. După ce a ter
minat școala. Doli mi.a cerut să 
rămină instructoare și acum, cu 
toate că e studentă la Politehnică 
și are foarte mult de lucru, nu 
neglijează munca cu pionierii Ex
periența Și pregătirea ei ne sînt 
de mare folos și Doli are întot
deauna idei ingenioase. Anul a- 
cestă, de pildă, și-a luat detașa
mentul la o plimbare prin PaTcul 
Libertății. Cu această ocazie au 
strîns o însemnată cantitate de 
castane. Noi ne miram: „La ce 
pot să-i folosească castanele ?“ 
Mai tîrziu, un instructor al Minis
terului Sănătății a lansat in școli 
o chemare pentru strtosul casta
nelor Nici o școală n a avui de 
unde să dea. Vă închipuiți ce 
mîndre au fost pionierele noastrel 

Evident că se întîmplă și lu
cruri mai serioase și se ivesc oca
zii în care tinerele instructoare 
au nevoie nu numai de ingenio
zitate, dar și de un 6fat mai ma
tur. Anul acesta, de pildă, este 
primul an de învățămrnt mixt și 
se ivesc situații cînd trebuie tact 
și înțelepciune pentru ca întlm- 
plăti mărunte să nu ia o falsă 
amploare. Aminteam mai sus 
de Crina Tuțuiănu și de aptitudi
nile ei de organizatoare a activi
tății copiilor. Dar Crina e elevă 
în clasa a VlII-a și pionierii pe 
care-i. conduce sînt în clasa a 
Vil-a ; diferența de vfrsfă e deci 
aproape inexistentă. Tn ciuda ace
stui fapt ea s-a descurcat în ma
joritatea cazurilor foarte bine S-a 
întîmplat însă odată un lucru 
care a pus-o to încurcătură : un 
băiat din detașament a scris un 
bilețel unei colege, cerîndu-i să 
fie prieteni întreaga clasă a în- 
țeles, se pare, greșit situația crea
ță, dîndu-i o amploare nemerita
tă. O fetiță i-a vorbit Crinei mas. 
terios, dindu-I să înțeleagă că 
trebuie să ia măsuri. Crina a fost 

puțin dezorientată, dar nu s-a 
pripit Și a venit să-mi ceară sfa
tul Am sfătuit-o să nu facă tă
răboi. să explice copiilor că prie
teni* e un lucru firesc și să poto
lească agitația clasei. Crina m.a 
ascult*!, clasa s-ă liniștit și cei 
dot erei șl-au creat oi frumoasă 
prietenie.

S-au mai întîmplat cazuri cînd 
a fost nevoie de ajutorul meu. 
.Silvia Tănase din clasa a IX a 

față de instructoarea lor Acum, 
relațiile dintre instructoare și de
tașament sînt mereu mai bune.

N-aș vrea «ă creez impresia că 
de 
pe 
că 

s-a

la noi problema instructorilor 
detașament este o problemă 
deplin rezolvată. Cred insă 
pasul principal a fost făcut:__
creat un colectiv de utemiști pa
sionați de munca eu pionierii, 
care vor să pună în această mun
că tot ce au mai bun și să se 
perfecționeze în fiecare zi. In 
rest, învățăm de la tovarășii pro 
fesori, de la ceilalți instructori 
care.și împărtășesc experiența în 
consfătuirile periodice, unul de la 
celălalt

FLORIANA KIBED!
Instructoare superioară de pionieri 

la Școala medie mixtă nr. 19 
București

In Editura de stat 
pentru literatură politică 

a apărut: 
PROBLEME 

INTERNAȚIONALE 
RĂSPUNSURI LA INTRE- 

BARILE CITITORILOR No 1
Din cuprins:

— Forțele unite ale păcii în
trec cu mult forțele răz
boiului.

— Ce urmărește „Doctrina 
Eisenhower" ?

— In ce constă problema Ci
prului ?

— Ce este capitalismul popu
lar ?

— Ce se intimplă In Spania?
— Cine este pentru și cine 

este Împotriva dezarmări.'
— 5 ani de evenimente inter

naționale.
64 pag. 1,50 lei 1
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O DILEMA DE SEZON
și ci te va lămuriri meteorologice

Cu palton ?
Cu pardesiu?
Dilema devenise greu de rezol

vat in ultimele zile. Paltonul 
trecuse la naftalină, pardesiul 
zăcea In cuier iar cetățenii în
cepuseră să umble ca tn toiul lui 
mal. Calendarul ne arăta totuși 
martie Și natura nu s-a dezmin
țit. Mai tntti. dezolați, am luat 
din cuier pardesiul, după care, 
grăbiți, am soos de la naftalină 
paltonul.

Am urcat scările Institutului 
Meteorologic Central cu gtndul 
să pătrundem tn tainele capricii
lor vremii. După puțin timp, ne 
aflam tn secția sinoptică și'as
cultam explicațiile ce ni se ofe
reau cil multă bună voință. Dar 
cunoașterea vremii (cu toate a- 
mănuntele ei complicate) este o 
treabă dificilă. Există un tntreg 
proces de adunare și studiere a 
datelor la capătul căruia se ela
borează prognoza pe diferite pe
rioade. Un serviciu de radio- 
transmisiuni și telecomunicații se 
află In legătură cu 800 de stații 
meteorologice din toate țările 
Europei, Africii de Nord și din 
Oceanul Atlantic (pe întinsul o- 
ceanului au fost instalate posturi 
meteorologice pe vase ancorate 
tn locuri fixe). Din trei In trei 
ore se recepționează date comu
nicate printr-un cod special, de 
folosință universală.

15.420...
In casca radiotelegrafistului 

răsună semnalele. 15.420 este in
dicativul stației meteorologice 
București. Apoi urmează o ava
lanșă de cifre, grupate cite cinci. 
Cifrele acestea vor fi imediat 
descifrate. Mă interesez 
smite și aflu că este 
stațiunea D.D.F. din 
occidentală.

O incursiune scurtă 
stitut și iată-ne din nou tn secția 
sinoptică. înregistrăm atenți. cu 
grijă pentru exactitatea fiecărui 
cuvtnt, răspunsurile la tntrebă- 
rile noastre. Transcriem.

— Cum se explică schimbarea 
bruscă de temperatură?

— In general, condițiile atmo
sferice care au determinat con- 
.dițiile de timp ale lunii martie 
din anul acesta au fost cele obiș- 

[nulte pînă în ziua de 18 martie. 
*De la această dată și pină la 23 
’martie circulația aerului în ju
mătatea de sud-vest a continen
tului european precum și penin
sula balcanică, s-a făcut numai 
dinspre regiunile tropicale, fapt

cine tran- 
vorba de 
Germania

prin in-

Pe la 
comitetul 
nelor „St< 
Stalin a 
întreprinc 
oraș privi 
cil culturale de masă, ridicarea 
niveluMF activității artistice de 
amatori.

Deși lucrul pare obișnuit, el 
prezintă totuși o anume impor
tanță în viața culturală a 
nei. Avîntul pe care l-a

mijlocul lunH ianuarie, 
‘ îtreprindere al uzi- 

Roșu” din Orașul 
lat o chemare către

mijloi

! lansai 
idarile și instituțiile din 
i'i-nd îmbunătățirea mwi-

UZl- 
__ ___ înre
gistrat viața artistică de aici în 
ultimul timp s-a concretizat în 
însăși varietatea formelor de 
muncă artistică îmbrățișate de 
către clubul uzinei. Constructorii 
de autocamioane pregătesc un an
samblu de estradă. Da. Un an
samblu de estradă, după toate re
gulile genului. Ideea organizării 
acestei formații a fost rezultatul 
unor Consultări de durată între 
activiștii culturali din uzină. 
Scopul: promovarea, valorifica
rea talentelor proprii, înfățișarea 
pe scenă a vieții muncitorilor 
uzinei.

Cele 30 de persoane ce alcă
tuiesc ansamblul au repetat și 
repetă asiduu. Scheletul specta
colului este gata. La fel — pre
gătirea orchestrei, soliștilor, pro
zei etc. S-au făcut și vizionări 
parțiale. Asamblarea părților es
tradei se va face foarte curînd. 
Decorul este în lucru, iar costu
mația mai intîmpină încă unele 
dificultăți. Se speră însă că, pes
te puțină vreme, fruntașii în 
producție din uzină vor putea 

Lauda curiozității
(Urmare din pag. l-a)

grafice se însuflețesc in miinile 
noastre; cele mai frumoase 
cintece populare capătă circu
lație universală; fondurile de 
solidaritate ale tineretului a- 
dună intr-o casetă unică devize 
dintr-o sută de țări; lozincile 
păcii fi prieteniei se lipsesc de 
viza birocraților și de privirile 
vameșilor tot așa de bine ca 
și Golfstream-ul, de pildă. Pe
riodicitatea întilnirilor interna
ționale ale tineretului dă un ca
dru organizat și realist acestei 
uriașe efervescențe, in ajunul 
și in timpul desfășurării festi
valurilor mondiale arena curio
zității se lărgește și cuprinde în
treaga lume. Evantaiul multi
color al omenirii e atunci mai 
vizibil decit oricind. Cu sau 
fără tălmaci, oamenii cei ti
neri se cunosc, se apreciază, se 
împrietenesc.

Curiozitatea e un mortar de 
bună calitate; cărămizile pe 
care le adiționează rămin su
date trainic.

La Sicaz au rămas bine cu- 
noscuți rpecudișhi din R.D. 
Germană care au lucrat acolo 
la montarea uriașelor macarale, 
pe cele două maluri, la capetele 
viitorului baraj. Ei, specialiș
tii germani, montaseră aseme-

care a prilejuit urcarea tempera
turii în țara noastră pină la 28- 
30 grade (in cimpla Dunării). In 
ziua de 23 martie s-a înregistrat 
la București și în toată cîmpia 
sudică cele mai ridicate tempe
raturi constatate vreodată pen
tru această zi in ultimii 65 de 
ani.

— Deci am avut de-aface cu 
un veritabil record?

— Intr-adevăr a fost un record 
pentru ziua respectivă.

— Și ce s-a Inttnplat după 
aceea ?

— Masele de aer tropical lo- 
calizlndu-se numai tn jumătatea 
de sud a continentului au pro
dus o dezechilibrare termodina
mică între aerul din sudul con
tinentului și cel din nord (nor
dul Scandinaviei și nordul euro
pean al U.R.S.S.) unde erau a- 
cumulate mase de aer arctic al 
căror focar se găsea tn nordul 
Uralilor. Din cauza dezechilibru
lui, masele de aer arctic au în
ceput să năvălească cu violență 
spre peninsula balcanică și bazi
nul central al Mediteranei, unde 
se formase un centru de slabă 
presiune atmosferică. ■

— De aceea, in (ara noastră...
— O clipă. Țara noastră, si

tuată în marginea acestui puhoi 
de aer rece, nu a fost atinsă cu 
toată intensitatea. Astfel, tempe
raturile deși au coborît în 48 de 
ore cu circa 30 de grade, nu au 
trecut sub zero grade decit cu 
5—6 grade în Moldova șl 1—3 
grade în cîmpia Dunării. Pătrun
derea acestui aer s-a produs cu 
o viteză cuprinsă între 55—85 
kilometri pe oră, mai tare în Bă
răgan datorită inexistenței obsta
colelor naturale. In Moldova și 
Bărăgan au căzut unele

— Este un fenomen 
nuit ?

— Asemenea răciri nu 
traordinare pentru luna 
In unii ani se produc chiar în 
aprilie sau la începutul lui mai. 
Neobișnuită a fost încălzirea 
bruscă din 22—23 martie.

— Care va fi evoluția viitoare 
a vremii ?

— Invazia de aer polar poate 
fi considerată ca trecută. Ea are 
acum o deplasare de la est spre 
sud'Vest. Se va produce o încăl
zire simțitoare mai ales la sfirși 
tul lunii, mai iutii în Banat și 
Oltenia iar apoi tn Moldova. A 
ceastă perioadă pare să dureze 
pînă la 3—4 aprilie după care 
vremea se va răci ușor. In ge- 

ninsori. 
neobiș-

sînt ex- 
martie.

forma primul public al spectaco
lului mult așteptat.

Spectacolul se anunță a fl Inte
resant, cuprinzînd o varietate de 
genuri începînd de la recitare, 
monologul satiric, sceneta și sfîr. 
șind cu muzica, dansul și presti
digitația.

In afara textelor, compozițiilor 
și orchestrației proprii, estrada 
uzinei va folosi și texte împru
mutate de la Ansamblul de estra
dă djp București, ori din revista 
„Urzica" •- parte- dfn ele adap- 
tîndu-le. Satirei i s-a încredințat 
un rol de seamă în spectacol — 
lucru ce este demn să rețină a- 
tenția.

Și acum o recomandare: co
lectivul să se ferească de perico
lul (ce se face simțit) de a in
troduce numere revuistice. Nu
meroasele melodii străine cu 
iz cosmopolit — care par a se 
bucura în spectacol de o atenție 
nejustificată — ar putea înde
părta estrada de la scopul ei 
principal.

In fața consiliului artistic — 
care a luat ființă in scopul pre
gătirii formației — se află o sar
cină pe cit de frumoasă pe atit 
de grea.

Deocamdată, se lucrează cu 
mult suflet la finisarea specta
colului Tineri ca Gehana .Andrei. 
Lîviu Bușită, Elena Manciu, Sfe
rică Nicoară și alții Iși dau apor
tul cu mult interes.

Așa că, pe curind — premiera...

I. MIHUȚ

nec macarale și în Bulgaria, Ne 
ajutau fi pe noi. Apoi erau aș
teptați in China. Tinerii tehni
cieni sovietici, crescuți sub 
aerul unei patrii de dimen
siuni uriafe, ajută la construc
ția micii Albanii. Medici romini 
și-au ciftigat dragostea po
porului coreean prin priceperea 
fi devotamentul cu care au 
ajutat la vindecarea rănilor lă
sate de război.

Prezentul cunoaște un nou 
tip de oameni care colindă lu
mea. Sint cei crescuți in spiri
tul respectului față de om. Șan
tier după șantier, sub pașii lor se 
deschid hotarele țărilor și ini
mile popoarelor. Pe urmele lor 
inima pulsează mai puternic, 
se inaugurează case, apele nă
vălesc in turbine. E vorba de 
niște oameni care iși cunosc 
bine meseria, o iubesc cu pa
timă și sirtt darnici cu toate 
cunoștințele lor. Și pentru că 
sint oameni tineri, au și ei, a- 
cești tehnicieni, curiozitatea 
cunoașterii unor peisaje depăr
tate, unor tradiții pitorești, unor 
labirinturi citadine, unor locuri 
efe faimă istorică, unor limbi 
de stranie muzicalitate.

Da.
Dar ei sint dușmanii Le

giunii străine.

neral, prima jumătate a lui a- 
prilie va fi răcoroasă și plo
ioasă.

Ctnd am ieșit tn stradă m-a 
tntlmpinat o rafală de vint rece. 
Am încheiat bine paltonul dar 
gtndul mi-a fugit la pardesiu. 
Dacă prevederile meteorologice 
se adeveresc, dilema cotidiană va 
fi curlnd definitiv rezolvată In 
favoarea pardesiului. Nu ne ră- 
mine dectt să așteptăm.

E. OBREA

Influiența primei revoluții ruse 
asupra răscoalelor din 1907

(Urmare din pag. 7-a)

neau oricărei sprijiniri a mișcă
rilor țărănești.

Lipsa unei conștiințe unitare In 
sinul mișcării socialiste și mai 
ales lipsa unui puternic partid 
marxist-leninist s-a resimțit în 
slăbiciunile proletariatului, care 
n-a putut susține puternica ridi
care a țărănimii în scurta, dar 
violenta ei ieșire din primăvara 
lui 1907.

*

O problemă interesantă este a- 
ceea a „instigatorilor”, pe care 
conservatorii, apoi și liberalii ve- 
niți la guvern prin bună înțe. 
legere cu foștii lor adversari po
litici, o agitau mereu. încercind 
să găsească în ei adevărata și 
singura vină a răscoalelor.

„Instigatorii" nu sînt cei ce-au 
provocat răscoalele, care au cau
ze adînci, legate de nedreapta o- 
rînduire social-economică de-a- 
tunci. Ei au existat sub forma 
de conducători ai mișcării, de 
susținători ai răscoalelor țără
nești.

Printre instigatori sînt semna
lați în actele oficiale învățători 
și mai ales .^tudenți". Capitolul 
studenților capi de răscoală a 
dat loc la diferite interpretări, 
stabilindu-se că, pe lîngă ade- 
vărații studenți de Ia lași și 
București, acest nume se dădea 
și altora, veniți de la orașe sau 
chiar simpli țărani, pentru că 
sub acest nume aveau mai multă

Cit da spontană 
și caldă e imaginea 
aceasta fotografică 
surprinsă în gospo
dăria minerului 
Sava Manea de la 
Godeni, bazinul 

carbonifer Schltu- 
J Golești, regiunea 
i Pitești 1 Se simte
• că cei doi tineri tră-
• iese Intr-o casd prl. 
! mitoare, confortabi-

I
lă și plăcută, una 
din cele 70 con
struite pentru mi
nerii de aici in 
anii 1055-56.

«
I

f
L

Oamenii cooperativei
Mă aflam la Podu Iloaiei, o 

comună veche, așezată pe deahir: 
line. Ulițele cotite la tot pasul te 
scot fie pe lunca Bahluiețului. fo
losită ca imaș, fie In dmp. Se 
făcuse cald. Oamenii au început 
să iasă la arat și semănat

Spre centru, un drum face la 
dreapta, către S.M.T. O fată scun
dă, cu părul strîns în codițe ca 
o elevă, pășea alături de un băr
bat înalt, voinic, sprinten. Pe fată 
o cheamă Georgeta Bolohan. pe 
bărbat Dumitru Năstase. Fata e 
referentă la cooperativă, bărbatul 
președinte. Ei porniseră prin sat 
cu aceeași misiune pe care o au 
achizitorii: pentru achiziții și 
contractări. Treceau pe lîngă gră
dinile oamenilor, dădeau bună 
ziua, li se răspundea, apoi stăteau 
cite puțin de vorbă.

— Aud că-i plină cooperativa 
cu de toate — ziceau unii.

— Așa e.
— Ceva sodă caustică imi tre

buie și mie.
— Să vii să iei.
— Mie îmi trebuie niște sein- 

duri; am gardul ăsta de reparat, 
bucătăria de podit...

— Prea bine. Și pe loc se fă
ceau unele socoteli : ce are omul 
ie. cumpărat, cit are să-l coste, 
dacă nu-i mare aglomerație la 
magazie. Altora nu le trebuia nici 
sodă caustică, nici seînduri, ci 
voiau pur și simplu să vindă ; să 
dea produse și să primească bani. 
Bun. Georgeta Bolohan și Dumi
tru Năstase le explicau, oamenii 
se duceau cu marfa și se întor
ceau acasă cu banii.

La un moment dat. cei doi s-au

Ședința Comitetului național de pregătire a participării 
tineretului din R.P.R. la Festivalul de la Moscova
(Urmare din pag. î-a)

Hunedoara, aflind despre iniția
tiva patriotică a organizației 
U.T.M. din comuna Siliștea pri
vind „Lotul Festivalului" au 
lansat un apel către pionierii și 
școlarii din întreaga țară în care 
ti cheamă să cultive cile o su
prafață de teren de 500 m.p. din 
lotul școlar- cu zarzavaturi tim
purii. Acest teren să poarte nu
mele de „Lotul pionierilor pentru 
Festival".

O altă Inițiativă patriotică ce 
găsește un răsunet tot mai larg 
o constituie chemarea tinerilor de 
la Bacău în vederea înfrumuse
țării orașelor și satelor patriei. 
Pină acum au răspuns acestei 
chemări peste 70 de comitete o- 
rășenesti și raionale U.T.M.

Comitetul recomandă tuturor 
organizațiilor U.T.M., tuturor 

trecere și influență asupra țăra
nilor.

Din cercetarea documentelor se 
constată că unii din acești stu- 
denți purtau steaguri roșii, erau 
deci evident pătrunși de ideea 
socialistă. Documentele arată de 
asemenea că printre studenții a- 
ceștia se aflau numeroși basara- 
beni.

Din Basarabia veneau mereu 
emisari revoluționari. Și prefec
tul județului Botoșani constată 
faptul „instigatorilor ruși, ve
niți de peste Prut". Intr-un ra
port el menționează că acești e- 
misari care cutreeră satele îi în
deamnă pe săteni „de-a se revol
ta".

Prezența rușilor este semnala
tă și-n Muntenia — după acte 
oficiale — și chiar în Oltenia; 
precis în județele Vlașca și Vil- 
cea. Istoricul Radu Rosetti, în 
lucrarea sa cunoscută „Pentru 
ce s-au răsculat țăranii", men
ționează faptul existenței unor 
„manuscrise tipărite în Basara
bia, cu caractere chirilice, toate 
cjiemînd pe țărani la luptă pen
tru a cuceri pămînt", care au cir
culat mai ales în județele Iași, 
Vaslui și Fălciu, ajungînd pînă 
la București. Tot Rosetti, scriitor 
contemporan de o deosebită va 
loare, afirmă : „cu toată paza 
graniței Prutului de către rușț 
intre țăranii de pe ambele maluri 
există comunicații zilnice care 
scapă oricărei pfivigheri".

Din Rusia veneau mulți refu- 
giați, dezertori din războiul ruso.

tntflnlt cu Mendel Buluc, unul 
din achizitorii cooperativei

— Ați venit să-mi dați ajutor?
— Altfel cum 1
Au pornit împreună. Mendel 

Buluc începu să se pllngă lui Du
mitru Năstase că oamenii cer 
foarfeci de vie, pluguri de șes nr. 
5, prășitori. De ce nu se aduc 
toate astea la cooperativă ? Du
mitru Năstase i-a răspuns cam cu 
ciudă că nu știe ce fac cei de la 
uniune, de la Tg. Frumos, dar că 
după masă o să-i ia negreșit la 
telefon și o să-i critice.

— Bine le-ai face. De săptă- 
mini de zile ne poartă cu vorba...

S-au îndreptat către casa co
lectivistului ton C. lonescu. Cu o 
zi tn urmă, acesta îl căutase pe 
achizitor, ca să contracteze niște 
lină. Nu-1 găsise și-i lăsase vor
bă să treacă pe la el. In drum 
însă, oamenii cooperativei s-au 
tntîlnit cu Niculai Pohonțu din 
satul Popești și cu Gheorghe Țu- 
țuianu din Cosițeni. Și-au ridicat 
amîndoi case și au hotărît să și 
le acopere cu tablă S-au întors 
cu toții la cooperativă. Pohontu 
sl-a ales tablă zincată. a plătit și 
a plecat. El a valorificat prin 
cooperativă 1.000 kg. porumb și 
850 kg grîu. Țuțuianu, care a va
lorificat vreo 80 kg. lînă, a luai 
tablă galvanizată. Cum la coope
rativă se adunaseră mai mulți să. 
teni. nici achizitorul, nici ceilalți 
doi nu mai putură pleca nicăieri 
Ion Mandluc a încheiat un icon
tract pentru 40 kg. lînă, iar Isi- 
dor Abramovici pentru 50 kg. 
Frații Vasile și ton Darie au va
lorificat — primul 85 și ce

tinerilor să facă din luna aprilie 
„Luna înfrumusețării orașelor și 
satelor patriei noastre", să mun
cească cu slrguință la sădirea 
pomilor și puieților, la ame- 
najarea parcurilor și terenurilor 
sportive, la repararea și amena
jarea șoselelor, drumurilor și 
podurilor, să contribuie din plin 
ia curățenia orașelor și satelor.

In toate regiunile țării se des
fășoară intense pregătiri pentru 
Festivalurile regionale ale tine
retului.

Sportivii șl-au început antre
namentele pregătitoare. In multe 
regiuni se desfășoară „Cupa 
Festivalului" la fotbal.

Comitetul cheamă pe toți tine
rii să participe activ la „Sparta- 
chiada de vară a tineretului", 
mare acțiune sportivă de mase, 
tn cinstea Festivalului de la 
Moscova.

japonez, urmăriți politicț și emi
sari revoluționari, care povesteau 
despre faptele revoluției ruse, 
despre ridicarea țărănimii ru
sești, lndemnîndu-i pe țăranii ro. 
mîni să facă ia fel. Aceasta ex
plică măsurile de pază, luate încă 
din 1906 de către guvernul con
servator, pentru închiderea fron- 
tierii răsăritene, pe motivul unei 
holere în Rusia, inexistentă de 
fapt.

înșiși reprezentanți ai oficiali
tăților țariste din Romînia re
cunosc faptul. Consulul general 
rus de la lași consacră faptul 
într.un raport către trimisul im
perial rus în Romînia; primul 
secretar al legației ruse de la 
București recunoaște influența 
revoluției din Rusia într-o lucra
re a sa de mai tîrziu.

★
In fine, un rol important în 

propaganda revoluționară din 
Romînia, l-au jucat potemchiniș- 
tii, marinarii de pe vasul „Potem- 
chin", care se răscoală în iunie 
1905 și, nereușind să ridice flota 
întreagă a Mării Negre alături 
de ei, debarcă la Constanța, 
predîndu.se autorităților romî- 
nești.

Cu toată opreliștea din partea 
autorităților romînești, ei sînt 
primiți cu mari manifestări de 
simpatie din partea muncitorilor 
și a opiniei publice din Constan
ta și din țara întreagă. Guvernul 
neîndrăznind să-i predea Ohra- 
nei rusești, ti împrăștie prin di
ferite orașe din țară, unde ei se 

lălalt 125 păsări. Alții au 
valorificat floarea-soarelui, ouă, 
nuci. Abia pe seară s-a putut duce 
achizitorul la Ion C. lonescu, că
ruia l-a făcut un contract pentru 
II kg. lînă, iar unui vecin al a- 
cestuia, Iul Petru Georoncea, un 
contract pentru 40 kg. lină. Du- 
mitru Năstase și Georgeta Bolo
han s-au dus la birou. Sffrșlt de 
lună fiind, aveau să adune cifre, 
să încheie situații. Seara, tîrziu, 
la Tg Frumos se primea obișnui
ta „operativă". O privire peste 
această „operativă" nu-i lipsită 
de interes. Dimpotrivă. La unele 
produse planul trimestrial a fost 
Îndeplinit încă din luna ianuarie, 
la altele în februarie, iar la cîte
va. in sfîrșit, se va realiza tn 
luna aceasta. De pildă, s-au a- 
chiziționat pînă acum 646 kg. 
lînă, în loc de 4.500 ouă s au 
achiziționat numai în luna fe
bruarie 6.779 ouă. iar la grîu mai 
rămăseseră de achiziționat, pină 
la 5 martie, circa 200 kg., din 
planul trimestrial. Apoi au tost 
achiziționate 5.190 kg. porumb si 
75 kg. nuci, neprevăzute în plan 
In afară de acestea, s-au înche
iat pînă acum 124 contracte ce 
reprezintă, la un loc, 1.988 kg. 
lînă, pentru care s-a plătit, sub 
formă dc avans, suma de 21 405 
lei. Făpte care nu pot decit să-i 
bucure pe lucrătorii cooperativei 
de consum din Podu Iloaiei; pen
tru că fiecare, țn felul său. a 
adus o mkă- contribuție- -ItutaW 
scrierea cooperativei în rîndul 
fruntașelor pe raion la achiziții 
și coniractări.

C. SLAVIC

Concursul național al tinerilor 
soliști a antrenat peste 500 de 
tinere talente.

Comitetul cheamă pe toți tine
rii creatori, compozitori, scriitori, 
artiști plastici să participe cu 
entuziasm la concurs, dedicind 
toată capacitatea și talentul lor 
marelui eveniment a| tinerei ge
nerații, Festivalul Mondial.

In cadrul Săptăminii Mondia
le a Tineretului au loc multe ac
țiuni închinate Festivalului. Mii 
de tineri au participat la colec
ta fondurilor pentru sprijinul ti
neretului dfn colonii in vederea 
participării la Festival.

In scopul bunei desfășurări a 
tuturor acțiunilor în intimpinarea 
Festivalului, membrii Comitetului 
național au fost repartizați să 
sprijine munca in toate regiunile 
țării.

alătură muncitorimii, care-i pri
mește ca pe niște frați.

Prezența potemchiniștilor în 
Romînia a ajutat mișcării mun
citorești, a înlesnit legătura cu 
mișcarea revoluționară din Ru
sia, după cum atestă diferite do
cumente.

Unii din potemchiniști, de ori
gină țărani, se stabilesc în sate 
unde fac propagandă printre ță
ranii romîni. In timpul răscoale
lor din 1907 sînt semnalați mai 
sigur în județele Covurlui și Pra
hova. Un grup de 77 potemchi
niști din Ploești șl Cîmpina sînt 
arestați și ținuți în asemenea 
condiții încît chiar și unele 
ziare burgheze sint obligate să 
protesteze. Pentru aceleași moți- 
ve li se fixează potemchiniștilor, 
îndată după înăbușirea răscoale
lor, domicilii obligatorii — pe 
care ei totuși nu le respectă.

Răscoalele țărănești din 1907 
au fost înăbușite crunt, răzbuna
rea claselor dominante a fost 
sălbatecă și sîngeroasă: 11.000
de victime în întreaga țară.

Lipsa unei strînse legături cu 
muncitorimea de la orașe și mai 
ales lipsa unui partid muncito
resc puternic a dus la înfringere. 
Dar un sîmbure de alianță între 
muncitori și țărani s-a realizat. 
Visurile țărănimii răsculate la 
1907 s au realizat azi. atunci 
cînd s-a înfăptuit alianța clasei 
muncitoare de la orașe cu mun
citorimea de pe ogoare, sub re
gimul eliberator al democrației 
populare.

pred%25c3%25aendu.se


TELEGRAMĂ
Federația Internațională a Sindicatelor Arabe

CAIRO—EGIPT

Cu ocazia primei aniversări a formării Federației dv., in nu
mele oamenilor muncii din Republica Populară Romină, vă 
transmitem felicitări călduroase și un salut frățesc

Vă asigurăm încă odată de solidaritatea noastră muncitorească 
și vă urăm noi victorii în lupta pentru apărarea suveranității și 
independenței popoarelor arabe, pentru apărarea drepturilor eco
nomice, sociale și sindicale ale oamenilor muncii arabi. In lupta 
pentru unitatea lor, pentru viitorul lor fericit, bunăstare și pace.

GHEORGHE APOSTOL 
Președinte al Consiliului Central 

al Sindicatelor din Republica Populară Romină

Pupa o călători» prin U.R.S.S,

Oaspeții unguri s-au înapoiat 
la Moscova

Conferin(a editurilor
din țările socialiste

CONFERINȚA DE PRESA
DE LA MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL U.R.S.S.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 26 martie 
s-au Înapoiat la Moscova din 
călătoria prin Uniunea Sovietică 
Janos Radar, președintele guver- 

r muncitoresc - 
președintele 
muncitoresc

Ședința 
subcomitetului 

Comisiei O. N. U. 
pentru dezarmare

nulul revoluționar 
țărănesc ungar și 
C.C. al Partidului

socialist ungar, Istvan Dobi, 
președintele Prezidiului Republi
cii Populare Ungare și ceilalți 
membri ai delegației guverna
mentale șl de partid a R. P. Un
gare. Oaspeții unguri au vizitat 
orașele Leningrad, Sverdlovsk și 
Stalingrad.

Cetățeni iugoslavi decorați de Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Intre 7 și 16 aprilie anul a- 
cesta se va desfășura la Leipzig 
Conferința editurilor din țările 
socialiste la care vor participa 
delegații ale editurilor și ale 
organelor de stat care îndru
mă activitatea editorială din toate 
țările socialiste.

Inițiativa organizării Confe
rinței, luată încă,în septembrie 
1956 de reprezimtanții cîtorva 
țări, a fost îmbrățișată cu multă 
căldură de toate țările.

Comitetul de pregătire a Con
ferinței, alcătuit din împuterniciți 
ai fiecărei țări participante, s-a 
întrunit la Berlin în decembrie 
1956. El a elaborat ordinea de 
zi a Conferinței și a luat toate 
măsurile organizatorice pentru 
ca această importantă Întîlnire 
internațională să se desfășoare 
în cele mai bune condițiuni.

Conferința își propune să rea
lizeze două obiective centrale: 
studierea și generalizarea boga. 
tei experiențe acumulate de ță
rile socialiste in domeniul acti-

vității editoriale și elaborarea 
unor noi forme și metode pentru 
intensificarea și sistematizarea 
colaborării între editurile și în
tre organele de stat corespunză
toare din țările participante.

Pentru realizarea primului o- 
biectiv vor fi prezentate 6 refe
rate urmate de discuții In ședin
țe plenare și pe secții asupra 
principalelor probleme ale mun
cii editoriale.

Delegația țării noastre va sus. 
ține un referat în problema „Ba
zele planificării economice în 
edituri (planul economic și ren
tabilitatea editurilor)".

In cadrul Conferinței se vor 
organiza la Leipzig — tradițio
nala metropolă internațională a 
cărții — trei expoziții la care 
vor fi prezentate cărțile cele mai 
reprezentative apărute în ultimii 
ani în țările socialiste, cărțile 
cu prezentare grafică deosebită 
și materialele de popularizare a 
cărții realizate de edituri sau decărții realizate de edituri sau 
organele de difuzare.

Declarația guvernatorului 
orașului Cairo 

la plecarea din Capitală
(Urmare din pag. l-a) 

țiul, frumoasa dv. Capitală, aveți 
dreptul de a fi mîndri de ea

Vorbind despre lupta poporului 
sgiptean pentru apărarea inde- 
jendenței și suveranității sale 
raționale, a drepturilor sale le
gitime, generalul Bindary a 
spus :

Lupta eroică a poporului e- 
fiptean și reacția opiniei publice 
nternaționale au forțat armatele 
igresoare ale Angliei, Franței și 
Israelului să părăsească teritoriul 
tgiptean. Pe lingă miile de morti 
ii răniți agresorii au lăsat în 
irma lor In ruine orașe, sate, 
nuzee, fabrici, moschei.

BELGRAD 26 (Agerpres) — 
TASS transmite: La sfîrșitul lu
nii septembrie 1944, In raionul 
satului iugoslav Ștubik, in apro
pierea orașului Negotin, ostașul 
sovietic F. S. lațkov a fost răpit 
grav la miini și la picioare in 
timpul operațiunilor de recunoaș
tere. Cetățenii iugoslavi Miodrag 
Matici și Bojidar Lazici, tn con
dițiile ocupației fasciste, au sal
vat risctndu-și viața pe ostașul 
sovietic.

Prin decretul din 3 ianuarie 
1957 al Prezidiului Sovietului Su. 
prem al U.R.S.S., cetățenii iugo
slavi M. Matici și B. Lazici au 
fost decorați cu ordinul „Marele 
Război pentru Apărarea Patriei

clasa II", pentru abnegația de 
care au dat dovadă cu prilejul 
salvării ostașului sovietic grav 
rănit.

Din însărcinarea Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. am
basadorul sovietic în R.P.F. Iugo
slavia, N. P. Firiubin, a Inminat 
la 25 martie cetățenilor iugoslavi 
M. Matici și B. Lăzi ci ordinele 
acordate și i-a felicitat cu ocazia 
înaltei distincții. N. P. Firiubin a 
inminat de asemenea medalia 
„Pentru vitejie" cetățeanului iugo
slav P. Govedariț, decorat de 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. pentru curajul și abne. 
gația manifestate In luptele îm
potriva cotropitorilor germano- 
fasciști.

MOSCOVA 26 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 26 martie, 
la secția de presă a Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. a 
avut loc o conferință de presă la 
care au participat ziariști sovie
tici și străini și în cadrul căreia 
L. F. ilicev, șeful secției de pre
să, a făcut o declarație în pro
blema încetării experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen.

L. F. Ilicev a răspuns la o se
rie de întrebări ale corespondenți
lor in legătură cu problema de
zarmării și problema încetării ex
periențelor cu arma atomică și cu 
hidrogen precum și la alte între
bări.

A fost pusă următoarea între
bare :

In ultimul timp, în legătură cu 
cunoscutele materiale cu privire 
Ia activitatea de spionaj desfă
șurată pe teritoriul sovietic, unele 
ziare suedeze afirmă că Uniunea 
Sovietică ar căuta să înrăutățeas
că relațiile cu Suedia și că ar fi 
avut loc o modificare a atitudinii 
U.R.S.S. față de politica exter
nă a Suediei. Cum apreciați aces
te afirmații ?

Astfel de afirmații, a răspuns 
L. F. Ilicev, urmăresc în mod vă
dit să inducă în eroare opinia 
publică din Suedia și, bineînțe
les nu contribuie cîtuși de puțin 
la îmbunătățirea relațiilor dintre 
U.R.S.S. și Suedia.

Trebuie să sperăm că autorită
țile suedeze vor lua măsurile ne
cesare pentru a nu permite repe
tarea in viitor a activității des
pre care ați vorbit. Aceasta ar fi

UNIUNEA SOVIETICĂ este gata 
un acord cu privire ia încetarea experiențelor cu arma 

atomică și cu hidrogen

care
re-

Și îndată ce trupele agresoare 
s-au retras de pe teritoriul egip
tean președintele a numit un mi
nistru al reconstrucției și a a- 
probat un fond pentru ca cei ce 
au suferit de pe urma agresiunii 
să-și refacă locuințele. Toate in
stituțiile publice, aeroporturile, 
radioul, liniile feroviare etc. au 
fost refăcute și în cîteva zile au 
funcționat ca și înainte de ata
cul agresorilor. Nu va trece mult 
și Port-Saidul, orașul 
a suferit cel mai mult, va
naște, mai frumos ca orieînd.

Egiptul va fi recunoscător în- 
todeauna poporului romîn care a 

, ______ . militat pentru cauza sa dreaptă
Jn ciuda tuturor atacurilor fu. Aceasta arată că națiunile iu

bitoare de pace sînt unite prin 
puternice legături de prietenie.

Ospitalitatea dvs. — a spus în 
Încheiere oaspetele egiptean — 
m-a făcut să mă consider între 
prieteni vechi. Cred că vizita 
mea aici a fost constructivă. Ast
fel de vizite reciproce vor putea 
să aducă mai aproape și să ci
menteze prietenia dintre poporul 
romîn și poporul egiptean.

Repet sincerele mele mulțumiri 
și profit de această fericită oca. 
zie să transmit salutul cetățeni- 
lor orașului Cairo și al poporu
lui egiptean condus de președin
tele Nasser, cetățenilor romîni, 
care m-au înconjurat cu dragos
tea și simpatia lor".

■ibunde ale agresorilor, poporul 
^giptean, populația din Port- 
5aid. a avut un moral ridicat, 
m spirit de luptă nezdruncinat

Pot să vorbesc despre această 
iroblemă cu autoritate. In tot 
impui agresiunii am fost guver- 
tatorul orașului Cairo și coman. 
lanț al apărării antiaeriene a a- 
estui oraș care numără 
i milioane locuitori, fiind 
nai populat oraș din Egipt și 
ntregul Orient Mijlociu. In 
ioada cînd orașul Cairo a 
upus unor bombardamente con- 
inui. nu a existat nici un fel de 
anică. toți egiptenii avlnd tn- 
redere în președintele Nasser.

peste 
cel 
din 
pe. 
fost

Congresul național
il științelor medicale din R.P.R
Intre 5 și 11 mai va avea loc 

i București Congresul National 
1 Științelor Medicale din R.P.R.. 
rganizat de Academia R.P.R.. 
liniaterul Sănătății și Prevede- 
lor Sociale și Societatea Știin- 
ilor medicale din R.P.R.
Comitetul de organizare a 

mgresului se compune din acad, 
t C. I. Parhon, acad. prof, 
raia'n Săvulescu, acad. prof. dr. 
t. Milcu, acad. prof. dr. Șt. S. 
icolau, acad. prof. dr. N. Gh. 
upu, acad. prof. dr. N. Hortolo- 
lei, conf. dr. Voinea Marinescu, 
linistrul Sănătății și Prevederi- 
>r Sociale, acad prof. dr. M. 
asta, acad. prof. dr. D. Com- 
^escu, acad. prof. A. Kreindler, 
rof. dr. I. Țurai și conf. dr. I. 
Otli.
Congresul va lucra tn cadrul 
patru secțiuni: fiziologie (pre

zinte acad. prof. dr. Gr. Bene-

tato), medicină generala și chi
rurgie (președinte acad. prof. dr. 
N. Gh. Lupu), neurologie și en
docrinologie (președinte acad, 
prof. dr. C. I. Parhon) și infra- 
microbiologic microbiologic și 
parazitologie (președinte acad, 
prof. dr. Șt- S. Nicolau).

Programul Congresului Na
țional de Științe Medicale din 
R.P.R. stîrnește un deosebit in
teres atît în rîndurile specialiști
lor romîni, cît și ale celor stră
ini Răspunzînd invitației Comi
tetului de organizare a Congre
sului Național de Științe Medi
cale din R. P. R., numeroși 
specialiști din Anglia, Franța, 
U.R.S.S., S.U.A., Belgia, Țările 
Scandinave, Canada, Chile, Uru
guay etc., și-au exprimat de pe 
acum dorința de a participa la 
lucrări.

ȘTIRI SPORTIVE
Comitetul de organizare a ce- 
i de a X-a ediții jubiliare 
„Cursei Păcii" Praga-Berlin- 

arșovia a anunțat la 25 martie 
i pină acum 15 țări și anume: 
nglia, Belgia, R.P. Bulgaria, 
anemarca. Egipt, Finlanda, 
•anța, R.P.F. iugoslavia, R.P. 
amină, Suedia, R.P. Ungară, 
.R.S.S., R. Cehoslovacă, R.D. 
ermană și R.P. Polonă au a- 
înțat in mod oficial participa- 
a la competiție. Se așteaptă în- 
rierile echipelor Austriei, Olan- 
■i, Luxemburgului, R.F. Ger- 
ane și Italiei.

*
La 26 martie a plecat spre Pa- 
s delegația atleților sovietici 
re vor participa la tradiționa- 

1 cros al ziarului „L’Humanile". 
■hipa masculină este condusă de 
mpionul olimpic Vladimir Ku( 
r cea feminină de recordmana 
ondială Nina Otkalenko. Din 
legația sportivă sovietică mai 
c parte Anghelina Komarova, 
evtina Kiriușkina, Maria Kon- 
atieva, Elisaveta Ermolaeva, 
ikolai Pudov ■. Petr Bolotnikov,

Alexei Desiatcikov și Grigori Ba
salaev.

★
La sfirșitul acestei luni și în 

prima jumătate a lunii aprilie 
echipa de lupte clasice a R.P.R. 
va susține mai multe întîlniri In
ternationale peste hotare.

Astfel, simbătă în orașul Karls
ruhe luptătorii romîni vor în- 
tilni în meci revanșă valoroasa 
formație a R F. Germane. In 
meciul disputat anul trecut la 
București echipa R.P.R. a obți
nut victoria cu scorul de 5—3.

După această întîlnire echipa 
va mai susține la 1 sau 

orașul 
se

Dup;
R.P.R.
2 aprilie 
Schondorf 
lecționată locală.

După cele două întîlniri 
R.F. Germană, echipa R P.R 
pleca în R. Cehoslovacă în 
derea unui turneu care va 
prinde 3 intîlnlri Echipa R P R 
va intilni la 7 aprilie Ia Praga 
echipa R. Cehoslovace, apoi va

un meci In 
unde va întîlni o

din 
va 

ve 
cu-

tn folosul relațiilor sovieto-sue- 
deze.

Uniunea Sovietică a respectat 
întotdeauna și respectă politica 
Suediei de neparticipare la alian
țe militare, politică care, după 
cum bine se știe, corespunde in- 
trutotut in primul rind interese
lor naționale vitale ale Suediei 
însăși. După părerea noastră, a- 
ceastă politică a Suediei consti
tuie de asemenea un factor esen
țial al păcii tn nordul Europei, și 
nu numai in nqrdul Europei.

In ce privește perspectivele re
lațiilor sovieto-suedeze, conside
răm că există o bază bună pen
tru dezvoltarea continuă a rela
țiilor de bună vecinătate intre 
U.R.S.S. și Suedia, bineînțeles, 
dacă sp-re aceasta vor tinde am
bele părți.

In ultimul timp, a spus unul 
din corespondenți, ziarul „Djang" 
și alte ziare pakistaneze și a- 
mericane anunță că s-ar fi în
cheiat un „acord secret" între 
U.R.S.S. și India cu privire la fo
losirea aerodromurilor in regiu
nea statului indian Jammu și 
Cașmir și cu privire la prezen
ța ,,ex.perților militari" sovietici 
în acest stat. Același ziar anun
ță că s-ar ii încheiat o „tranzac
ție" în legătură cu livrarea către 
India de echipament militar și ar
mament sovietic, inclusiv arme a- 
tomice.

Ce puteți spune în legătură cu 
aceste știri ?

Știrile ia care' vă referiți, a 
răspuns L. F Ilicev, stnt născo
ciri. Probabil că a fost nevoie de 
astfel de născociri pentru a găsi 
un pretext care să justifice pregă-

tirile militare pe teritoriul Pakis
tanului și, în special, spre a pre
găti opinia publică pentru trimi
terea de armament american în 
Pakistan pe scară tot mai mare.

La cererea de a face o decla
rație în legătură cu aducerea tru
pelor O.N.U în regiunea Gaza, 
L. F. Ilicev a răspuns:

După cum se știe, cu consim- 
țămîntul Egiptului trupele O.N.U. 
trebuiau să asigure retragerea tru
pelor agresorilor israelieni de pe 
........... inclusiv din 

baza înțelege- 
trebuie să pă- 
egiptean ime- 
cere acest lu-

teritoriul egiptean, 
regiunea Gaza. In 
rii, trupele O.N.U. 
răsească teritoriul 
di at ce Egiptul va 
cru. După cum rezultă din re
latările presei, 6-au întreprins și se 
mai întreprind încă încercări dea 
transforma trupele O.N.U. tn tru. 
pe de ocupație, pentru a se in
terveni în treburile interne ale 
Egiptului, pentru a stoarce dife
rite concesii guvernului egiptean. j 
Au apărut tot felul de planuri de 
„internaționalizare" a regiunii 
Gaza și a unor ape teritoriale ale 
Egiptului.

Trupele O.N.U. pot fi folositoa
re dacă vor contribui fa asigura
rea restabilirii drepturilor legiti
me ale Egiptului in regiunea 
Gaza. Uniunea Sovietică s-a pro
nunțat și se pronunță cu hotărtre 
împotriva oricăror încercări de a 
atribui trupelor O.N.U. funcții 
care nu sînt de competența lor, 
consideră că este inadmisibilă fo
losirea steagului O.N.U. pentru a 
se atenta la integritatea teritoria
lă și drepturile suverane ale E- 
giptului, precum și ale oricărei 
alte țări.

să încheie imediat

LONDRA 26 (Agerpres). - 
Subcomitetul Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare s-a reunit 
marți dimineață sub președinția 
delegatului sovietic V. Zorin, in
tr-o ședință specială în cadrul 
căreia au continuat discuțiile în
cepute luni. în această ședință a 
luat sfîrșit „discuția generală*' 
asupra diverselor propuneri pre
zentate conferinței. în cursul 
după amiezii a avut ioc o nouă 
ședință prezidată de delegatul 
britanic, Noble. Agenția France 
Presse anunță că a început exa
minarea separată a problemelor 
referitoare la dezarmare.

—o—

Ajutor frățesc
TIRANA. 26 (Agerpres). 

A.T.B. transmite: La Tirana
I fost semnate două acorduri ... 
tre Republica Populară Bulgaria 
și Republica Populară Albania 
prin care Bulgaria se obligă să 
construiască tn Albania o fabri
că de amidon ca o capacitate de 
producție de 900 de tone anual și 
o fabrică de cărămidă și țigle 
cu o capacitate de producție de 
15 milioane cărămizi și 5 mili
oane țigle anual.

Proiectarea și construirea între
prinderilor va fi executată de 
specialiști bulgari. Vor fi folosite 
mașini de construcție bulgare. Fa
bricile urmează să fie date tn ex
ploatare in primul semestru al 
anuhii 1958.

au 
tn-

Greviștii englezi
LONDRA 26 (Agerpres). — A- 

gențllle de presă occidentale re
latează că toate speranțele gu
vernului și patronilor de a pune 
capăt grabnic grevei de la șan
tierele navale, unde 200.000 de 
muncitori au încetat lucrul de 11 
zile, s-au spulberat. Luni seara 
reprezentanții sindicatelor au res
pins oferta patronilor privind o 
sporire de salarii de 5 la sută.

Greva celor 1.000.000 de mun-

continuă lupta, 
citorl din industria construcțiilor 
de mașini afectează serios uzine
le de avioane britanice, tn spe
cial producția de aparate mili
tare.

Dacă plnă la 6 aprilie nu vor 
fi satisfăcute revendicările mun
citorilor, in întreaga Industrie 
constructoare de mașini va fi 
declarată greva generală care va 
cuprinde aproximativ 3.000.000 
de oameni din clteva mii de în
treprinderi.

Navigația pe Canalul de Suez 
intră treptat în normal

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmiie: La ultima se
siune a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite, 
Uniunea Sovietică a prezentat 
propunerea cu privire la încetarea 
imediată a experimentării armei 
atomice și cu hidrogen. Această 
propunere n-a fost acceptată de 
puterile occidentale și a fost pre
dată spre examinare subcomitetu
lui Comisiei O.N.U. penlru dezar
mare. care și—a ținut ședințele la 
Londra.

Un reprezentant al Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. a 
declarat la 26 martie la o confe
rință de presă că în cazul cînd 
puterile occidentale nu vor consi
dera posibil să accepte propune
rea sovietică mai sus menționatăj 
guvernul sovietic, este gata sa 
încheie un acord cu privire la 
suspendarea, adică la încetarea 
temporară a experimentării armei 
atomice și cu hidrogen, fixînd ter
menul corespunzător.

Reprezentantul Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a de
clarat la conferința de presă, că 
după părerea guvernului U.R.S.S., 
ar fi indicat ca problema înce
tării experimentării armei atomice 
și cu hidrogen să fie separată de 
problema generală a dezarmării 
și să se rezolve de sine stătător 
chiar acum, fără a lega acordul 
în această problemă de acordu
rile in celelalte probleme privi
toare la dezarmare.

Reprezentantul Ministerului Afa
cerilor Externe ai U.R.S.S. a co
municat că guvernul Japoniei a 
adresat guvernului U.R.S.S. și 
mai multor altor țări o notă ce
tind încetarea pe viitor a oricăror 
experiențe cu arma atomică și cu 
hidrogen.

Se ințelege pe deplin îngrijo
rarea poporului și guvernului în 
legătură cu aceste experiențe, a 
declarat reprezentantul Ministe. 
rului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. Uniunea Sovietică, a

continuat el, este gata să incheie 
imediat un acord cu privire la in- 
cetarea experiențelor, ceea ce gu
vernul sovietic a declarat nu 
odată. Răspunderea pentru lipsa 
unui asemenea acord nu revine 
cituși de puțin Uniunii Sovietice.

In ce privește propunerea cu 
privire la înregistrarea din timp 
a exploziilor experimentale ato
mice și cu hidrogen, a declarat 
reprezentantul Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., o ase
menea măsură nu rezolvă pro
blema fundamentală a inlăturării 
influentei nefaste a acestor explo
zii asupra sănătății oamenilor.

Reprezentantul Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a de
clarat : Apelul guvernului japonez 
către guvernul U.R.S.S. dă temei 
să se presupună că propunerile 
sovietice cu privire la încetarea 
definitivă sau cel puțin tempora
ră a experiențelor cu arma ato
mică și cu hidrogen vor fi spri
jinite de guvernul japonez.

I

CAIRO 26 (Agerpres). — Pos
tul de radio Cairo anunță că 
navigația pe Canalul de Suez 
începe să intre pe făgașul ei 
normal. In ziua de 26 martie au 
traversat Canalul cinci vase cu 
un tonaj intre 2.500 și 4.000 tone. 
Cele cinci vase aparțin statelor 
Costa Rica, Panama. Grecia și 
Olanda. Ele au plătit taxele de 
tranzit administrației egiptene a 
Canalului de Suez.

*
CAIRO 26 (Agerpres). — TASS 

transmite: Lucrările pentru cură-

Greva in învățămîntul științific din Franța ia amploare
PARIS 26 (Agerpres). — Gre. din Paris s-a generalizat In in- 

va In tnvățămintul științific de- treaga capitală a Franței șt este 
etanșată la Facultatea de științe larg sprijinită și in provincie. In 

martie instituții științifice College 
L de France, Observatorul astrono

mic, personalul tehnic a încetai de 
asemenea lucrul. Cei 18 astronomi 
ai observatorului s-au alăturat 
profesorilor din învățămîntul su
perior. In provincie tn majorita
tea facultăților de științe, in in
stitute și in marile așezăminte 
științifice, personalul s-a alăturat 
mișcării greviste. Facultatea din 
Besancon a intrat în grevă sim
bătă, cea din Montpellier și-a în
cetat cursurile marți, Facultatea 
din Caen a hotărît să-și Închidă 
porțile in cursul acestei săptă- 
mini.

Această grevă a fost declanșa
tă in semn de protest împotriva 
discriminării practicate tn rtndu- 
rile personalului științific In ceea 
ce privește acordarea unei prime 
pentru cercetări.

tirea Canalului de Suez continuă. 
La 25 martie a fost scoasă epava 
vasului „Edgard Bonnet", scu
fundat la 74 de km. depărtare dc 
podul de la Ferdan. La ridicarea 
epavei a fost de fată secretarul 
general al O.N.U., Hammarsk- 
joeld. Singura piedică mai impor
tantă pentru reluarea complectă 
a navigației pe canal este in pre
zent vasul „Abukir" scufundat la 
extremitatea sudică a Canalului. 
Lucrările pentru ridicarea lui au 
și început și după cum se așteap
tă vor fi terminate la 10—12 a- 
prilie.

YÂaNFOQMAN
LYON. La 26 martie a în

cetat din viață, în vîrstă de 84 
de ani, Edouard Herriot, om po
litic și de 6tat francez.

Conferința de la Bermude

Elogiu adus „politicii de forță“
Intîlnirea diplomatică din Ber

mude ar putea fi considerată, mai 
ales, ca un sondaj al stadiului ac
tual și al perspectivelor relațiilor 
anglo-americane, a raportului de 
forțe real ce există in alianța oc
cidentală, a „limitelor" in care 
pot acționa diferitele puteri. Din 
acest punct de vedere adevărata 
situație a fost cum nu se poate 
mai bine caracterizată de două 
ziare americane. Primul — „New 
York Times" — seria : „Centrul 
puterii occidentale a trecut din 
Europa în America... Declinul Eu
ropei, inclusiv al puterii britanice, 
a fost mai mult decât compensat 
de creșterea puterii Statelor Unite". 
Celălalt — „New York Herald Tri
bune" — era la rândul său de pă
rere că la Bermude „mai presus 
de orice, concluzia inevitabilă este 
că Statele Unite trebuie in orice 
caz să joace pretutindeni rolul cel 
mai important".

De fapt, aceasta este realitatea. 
Și frazele nebuloase ale comunica
tului final nu pot ascunde că prin
cipala chestiune pusă in discuție 
— relațiile anglo-americane — au 
căpătat o rezolvare ireversibilă : 
hegemonia absolută a Statelor Uni
te ți implicit alinierea politicii 
britanice de această dată nu pur 
ți simplu politicii americane, ci 
intereselor americane, subordona
rea definitivă a diplomației britani
ce scopurilor urmărite de Statele 
Unite. Această chestiune se des
prinde din toate problemele puse 
în discuție la Bermude t Orientul 
Mijlociu, N.A.T.O., Euratom și 
piața comună, experimentarea ar
melor cu hidrogen. Nimic nu lasă 
impresia că politica britanică și-a 
pus vreo amprentă în toate aceste 
chestiuni; punctul de vedere ex
primat este cel cunoscut și oficia
lizat de diplomația americană. 
„Anglia — scria cu amară ironie 
„Daity Express'1 — va ajunge în 
situația cînd existența ei va depin
de de hotărtrea AmericU".

Problema relațiilor anglo-ameri
cane a fost în ultimele luni de 
zile veșnic prezentă pe arena rela
țiilor occidentale. în special eve-

evolua în orașele Lgodonin (10 nimentele din Orientul Mijlociu au 
aprilie) și Bratislava (13 apri- jfăcut ca relațiile anglo-americane 
lie). IM aparB în adevărata lumină a pu-

temicelor ciocniri de interese, 
înainte de naționalizarea Suezului, 
Anglia, de bine de rău, dispunea 
de o anumită influență politică 
(canalizată prin pactul de la Bag
dad în special), de o anumită in
fluență economică în această re
giune. Pozițiile americane puternic 
întărite, în special în domeniul 
petrolului, nu au putut totuși lipsi 
Anglia de a fi prezentă în această 
regiune. Astăzi, la aproximativ ju
mătate de an de la cunoscutele e- 
venimente care au început cu na
ționalizarea Canalului de Suez, 
oricui H apare limpede că raportul 
de forțe anglo-americane în aceas
tă regiune a suferit schimbări și 
nu neglijabile. Din punct de ve
dere economic, criza petroliferă a 
adîncit puternic situația economică 
gravă a Marii Britanii. Cît priveș
te latura politică, nici măcar pac
tul de la Bagdad nu mai reprezin
tă o sferă de influență pentru An
glia. Totul, absolut totul, „a tre
cut" pe seama aliaților americani. 
„Doctrina Eisenhower" și asocie
rea de fapt a Statelor Unite la 
pactul de la Bagdad, dovedesc că 
diplomația americană a dezlănțuit 
o ofensivă de largi proporții în O- 
rientul Apropiat și Mijlociu. ~ 
această ofensivă privește în 
direct interesele Angliei și 
zițiile sale.

A devenit limpede că la 
mude, în fața interlocutorilor 
ricani, MacMillan nu s-a impus cu 
nimic. „Daily Herald" remarca că 
premierul britanic „s-a pregătit 
pentru conferința de la Bermude, 
aprobînd fără rezerve politica a- 
mericană în Orientul Mijlociu și 
Asia de sud-est". De altminteri 
caracterul laconic al comunicatu
lui final în chestiunile privind 
Orientul Mijlociu, și mai ales ab
sența oricărei referiri la „Doc
trina Eisenhower", dovedește că 
Anglia nu a avut o altă ieșire de
bit de a contrasemna politica ame
ricană în Orientul Mijlociu și a 
ceda definitiv în dcest capitol im
portant al politicii mondiale.

Conferința de la Bermude, ca 
și alte întîlniri anglo-americane 
similare, la nivel înalt, a constituit 
■un nou elogiu adus tuturor ele
mentelor „politicii de forță". Pao-

Or 
mod 
po-

Ber- 
ame-

tele militare au fort definite ca 
„piatra unghiulară a politicii" pu
terilor occidentale, în problema 
germană s-a consfințit scindarea 
rtatului german și mai ales s-a dat 
o nouă lovitură eforturilor depuse 
de toate popoarele lumii în ve
derea realizării unui acord în pro
blema dezarmării. Este bine cu
noscut că un prim pas pe această 
cale ar însemna încetarea expe
riențelor nucleare. Această propu
nere a venit în ultimul timp din 
partea mai multor state și cores
punde într-o măsură foarte mare 
intereselor Angliei care, datorită 
poziției sale geografice, este țara 
cea mai expusă în cazul unui răz
boi atomic.

Or, în această problemă, de im
portanță vitală pentru întreaga o- 
menire, comunicatul din Bermude 
menționează că „din lipsa unor 
acorduri mai largi., cu privire la 
controlul asupra armei nucleare, un 
acord asupra limitării experiențe
lor n-ar fi în prezent tradus în 
viață cu eficacitate din conside
rente tehnice". In schimb partici- 
panții la tratative au declarat că 
„au intenția" de a desfășura expe
riențele nucleare „numai în așa 
fel îneît radiațiile să nu întreacă 
decît cu o mică fracțiune nivelul 
peste care ele ar putea deveni pe
riculoase".

Prevederile comunicatului tn ce 
privește continuarea experiențelor 
nucleare a provocat o vie nemul
țumire în cercurile opiniei publice 
britanice. Ziarul „Times" scrie că 
,Jiotărîrea de a stoca arme nu
cleare lasă mult de dorit". „News 
Chronicle", la rîndul său, arată că 
„grija arzătoare a opiniei publice 
de pretutindeni în legătură cu în
cetarea experiențelor atomice nu 
a fost domolită". „Daily Herald" 
scrie: „Faptul că din comunicat 
reiese că experiențele nucleare vor 
continua este dezamăgitor1".

Pe alt plan, conferința de la 
Bermude a constituit o nouă în
cercare a forțelor colonialiste de a 
se amesteca în afacerile interne ale 
popoarelor, de a stăvili mișcarea 
de independență națională, repre- 
zentînd un corolar fățiș al comuni
tății politicii colonialiste al celor 
două puteri. în țările din Asia și

Africa, conferința de Ia Bermude 
a fost apreciată ca o nouă uneltire 
a forțelor colonialiste împotriva 
popoarelor arabe, pentru supunerea 
Orientului Mijlociu influenței ame
ricane. Ziarul „Al-Rai Al Am", care 
apare în Siria a exprimat intr-un 
editorial indignarea popoarelor a- 
rabe față de faptul că problemele 
țărilor Orientului Mijlociu sînt dis
cutate nu de reprezentanți ai sta
telor din această regiune, ci de 
S.U.A. și Anglia. „Guvernanții de 
la Washington și Londra, scrie 
ziarul, continuă să privească O- 
rientul Mijlociu de pe vechile po
ziții imperialiste, considerînd că 
trebuie să se ia hotăriri, iar gu
vernele țărilor Orientului Mijlociu 
trebuie să le îndeplinească necon
diționat". La rîndul său, ziarul e- 
giptean ,^1-Saab" scrie intr-un 
amplu articol câ conferința de la 
Bermude a legat intr-un tot „Doc
trina Eisenhower" de politica pac
telor militare respinse de țările a- 
rabe. Ziarul arată că participarea 
S.U.A. la diversele comitete ale 
pactului de la Bagdad constituie 
pentru Washington un mijloc de 
presiune asupra țărilor arabe pen
tru a le determina să accepte 
,JDoctrina Eisenhower".

Conferința de la Bermude nu a 
dus la nici o atenuare a contradic
țiilor între diferitele puteri impe
rialiste. Consacrarea definitivă a 
hegemoniei americane este apre
ciată ca un pericol permanent 
pentru ansamblul situației politico- 
economice a Angliei și a Franței. 
De aceea, numeroși comentatori 
din Occident relevă că după Ber
mude atmosfera între Washington, 
Londra și Paris continuă să ră- 
mînă la fel de încordată.

Conferința din Bermude s-a în
cheiat fără „hotărîri spectaculoa
se". In nici o problemă internațio
nală politica puterilor occidentale 
nu s-a situat pe poziții realiste. 
Diplomația S.U.A. și Angliei con
tinuă politica lor „de pe poziții 
de forță". Prin promovarea acestei 
politici, Washingtonul înlăturîn- 
du-și încetul cu încetul partenerii/ 
fapt confirmat și de conferința de 
la Bermude, uneltește la dominația 
mondială.

BELGRAD. La 26 martie s-a 
deschis sesiunea Scupșcinei Popu
lare Federative

P. Stambolici a fost ales tn u- 
nanimitate președintele Scupșci
nei Populare Federative a Iugo
slaviei.

BUDAPESTA. Comitetul na
țional al Uniunii Comuniste a 
Tineretului din Ungaria a adre
sat o telegramă de salut lui Ja
nos Radar, președintele Consi
liului de Miniștri al Guvernului 
revoluționar muncitoresc-țărănesc 
al R.P. Ungare, precum și mem
brilor delegației Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar și ai gu
vernului ungar, care se afli in 
prezent la Moscova.

NEV YORK. Agențiile de pre
să americane anunță că viscole 
foarte puternice, cum nu s-au 
mai văzul de 30 de ani încoace, 
continuă să blntui» de cîteva 
zile in regiunea de șes a S.U.A., 
paralizlnd transporturile și blo- 
cînd circulația tn multe părți din 
8 state ala S.U.A.

PEKIN. In dupi-masa zilei de

25 martie s-au înapoiat la Pe
kin după o călătorie de 12 zile 
prin China centrală și de sud și 
după o vizită in R. D. Vietnam 
V. Siroky, președintele guver
nului R. Cehoslovace și persoa
nele care-1 însoțesc.

NEW YORK. Agenția Associa
ted Press anunță că primul mi
nistru britanic Mac Milla-n a ho- 
tărît să se înapoieze in Angl.â 
marți noaptea, cu 24 ore inainte 
de data fixată anterior. Explicind 
motivele acestei plecări precipi
tate, un purtător de cuvint a a- 
ratat că ea a fost determinată 
de „greaua situație industrială a 
Angliei și de faptul că „tratâti 
vele cu guvernul canadian in- 
ttmpină dificultăți".

GORKI. Timp de șapte zile 
colectivul teatrului de stat de o- 
peretă din București a dat spec
tacole la teatrul de operă și ba
let „A. S. Pușkin" din ora-ul 
Gorki. Spectacolul artiștilor ro- 
mlnl s-a - bucurat de un mare suc
ces. La 26 martie oaspeții au 
plecat la Odesa.

S. VERONA
SPEIDEL: In sfirțit pot Înălța capul peste picatele din trecut... 

de V. TIMOC



Unde vor locui
oaspeții noștri

In medie 190 de 
garnituri speciale de 
tren, zeci de avioa
ne vor aduce pe so
lii păcii și prieteniei 
în Orașul Festivalu

lui. Circa 150.000 de oameni vor veni în aceste zile Ia Moscova. Unde 
vor locui oaspeții noștri ?

Delegațiile de sportivi — în jurul a 5.000 de persoane — se vor 
instala în căminele Universității de pe colinele Lenin. Terenurile și 
sălile de sport, bazinele, rîul Moscova și stadionul Lujni.ki, care se află 
foarte aproape — ce poate să-și mai dorească un sportiv ! Pentru cei
lalți 25.000 de delegați de peste hotare s-au pregătit încă de pe 
acum zeci de camere la hotelurile „Turist’’, „Ostankino” și altele. 
Pe tinerele și tinerii sovietici Ii vor primi școlile din capitală și cămi
nele de studenți.

în afară de participanți, la Festivalul de la Moscova vor veni 
numeroși ziariști sovietici și străini, oaspeți turiști. Pentru buna deser
vire a tuturor participanților la Festival vor veni Ia Moscova 2.000 de 
bucătari și 750 șoferi din alte orașe ale Uniunii Sovietice.

Ziariștii vor avea camere rezervate la hotelul „Moscova" ; aici se 
va instala de asemenea centrul Agenției de presa a Festivalului. Tu
riștii vor fi cazați în cele mai confortabile hoteluri din Moscova. Dar 
din păcate trenurile și avioanele nu vor putea aduce pe pasageri chiar 
în pragul hotelurilor respective. Cum își va putea găsi „casa” un om 
care vine pentru prima dată la Moscova ? în toate gările, aeropor
turile, în piețe, se vor găsi planuri, scheme de orientare. Aceste ghi- 
duri vor fi editate într-un tiraj de masă și vor fi înmînate fiecărui 
participant la Festival. Pentru ghiduri-amintiri vor seni de aseme
nea prospectele colorate ale hotelurilor centrale, pliantele mici cu 
ilustrații colorate și texte explicative.

In apropierea „orășelelor” de pe lîngă hoteluri s-a hotărît să se 
construiască 20 de restaurante cu 10.000 de locuri. Pentru sportivi se 
vor amenaja camere de masaj, precum și camere speciale pentru spă
larea și uscarea echipamentului sportiv. în toate hotelurile centrale 
vor funcționa birouri de deservire. Lucrătorii de la aceste birouri vor 
futea primi comenzi în limbile: engleză, franceză, germană, spaniolă, 
n afară de aceasta, în fiecare cameră aflată la dispoziția oaspeților 

se vor găsi principalele obiecte de uz casnic — fier electric, truse de 
uz personal, cutiuțe frumoase cu ace. ață, nasturi, copci, făcute spe
cial pentru Festiva] etc. Doua mii de traducători vor lucra pe lingă 
hoteluri. Totuși nu poți recurge pentru fiecare amănunt la translator. 
De aceea directorii, administratorii, intendenții de etaje, cei care Iac

de serviciu, studiază în prezent diverse limbi străine la cercurile care 
au luat ființă. La hotelul „Turism", Vladimir Constantinovici Kar
pinski în vîrstă de 86 de ani cunoaște șase limbi străine ! Desigur, el 
va fi de mare folos oaspeților.

în vederea Festivalului își vor înfrumuseța fațadele hotelurile „Mos
cova", „Grand-hotel", „Kievskaia" și „Novo-Moscovskaia”. La toate 
hotelurile vor fi instalate reclame luminoase. In jurul noilor clădiri 
se vor amenaja straturi de flori și scuaruri.

R. JURB A

Mulți visează să 
vadă Moscova — 
inima patriei noa
stre ! Și cei care o 
vor vizita în vara 
aceasta, natural că

vor căuta sa afle multe lucruri despre oraș, să cunoască, nu din 
povestiri, nu numai din filme și ziare, ci să vadă cu proprii lor ochi 
cum trăiește și muncește tineretul nostru, cum arată capitala sovietică.

I. M. Galicenko, directorul biroului orășenesc de turism, ne-a po
vestit unde vor merge și ce vor vedea oaspeții la Festival.

— în zilele Festivalului tinerii și tinerele de peste hotare vor putea 
vizita muzee, expoziții, săli de sport, stadioane, teatrele din Moscova, 
cinematografe, săli de concert, conservatorul, galeria Tretiakov, vor 
vizita Kremlinul. Ei vor vedea multe locuri dragi poporului nostru, 
printre care clădirea unde de 40 de ani se păstrează cu grijă și dra
goste apartamentul și cabinetul întemeietorului Partidului Comunist 
și Statului Sovietic, V. I. Lenin.

Pentru a face cunoștință în general cu orașul s-au fixat trei noi 
trasee de autobus. Unul dintre ele începe de la Expoziția unională 
agricolă și industrială, unde oaspeții vor vedea cele mai noi modele 
de produse ale industriei sovietice și realizările agriculturii socia
liste. De aici, lăsînd puțin la dreapta parcul imens Ostankinski, se 
poate pomi pe șoseaua Iaroslav, fostul drum Vladimir (drumul întem- 
nițaților din timpul țarismului). Șoseaua șerpuia înainte între ripe 
înguste cu pietroaie ; acum ea a devenit o magistrală minunată. Șo
seaua Iaroslav dă în strada Mescianskaia, stradă largă, dreaptă, inun
dată noaptea de lumina marilor lămDi electrice ; aici se pot vedea case 
cu mnlte etaje și scuaruri noi. De aici, în apropierea Teatrului central 
al Armatei Sovietice, de-a lungul buchetelor verzi de pe bulevardul 
Dzerjinski, care de curind și-a mărit suprafața, coborim spre piața 
Țvetnîi, drumul duce spre pasajul „Teatralnîi". Apoi de la piața 
Noghin. Și iată că la dreapta dăm de Piața Roșie, ale cărei monu
mente amintesc multe evenimente legate de istoria poporului nostru. 
Ne întoarcem spre cheiul Sofiiskaia și în fața noastră se deschide o 
minunată și memorabilă panoramă a Moscovei—Kremlinul. De pe 
chei vedem bine clădirile remarcabile ale vechii și noii arhitecturi 
situate pe dealul Kremlinului.

Al doilea itinerariu începe de la Colinele Lenin. Participanții la 
Festival vor admira de bună seamă clădirea măreață a Universității 
de Stat din Moscova „M. V. Lomonosov" și minunata panoramă care 
se zărește de pe Colinele Lenin ale Moscovei.

Al treilea itinerariu începe în centru. De la Teatrul Mare vom 
putea merge pe strada Gorki, o stradă veche, cunoscută, care în anii 
paterii sovietice s-a transformat astfel incit n-o mai recunoști.

Mai departe de gara Beloruski, pe șoseaua Leningrad, itinera-

riul duce la hipodrom- la stadionul tinerilor pionieri, stadionul „Dina
mo" etc. Aici, în fața privirilor oaspeților se desfășoară panorama 
unor străzi largi, drepte, inundate în lumină și soare. De-a lungul 
lor, fațadele unor clădiri mari, impunătoare. Pe lîngă cartierele de 
locuit se află scuaruri pentru copii, straturi de flori, grădinițe. Oaspe
ții vor vedea cum arată astăzi periferiile, cîndva lăsate în voia soartei.

Biroul de excursii a prevăzut apoi multe vizite la uzine, fabrici, 
șantiere, S.T.M.-uri, sovhozuri, colhozuri, institute de învățămînt.

Se prevede de asemenea să se organizeze pentru oaspeți și excursii 
tematice cum ar fi: „V. I. Lenin Ia Moscova", „Locurile unde s-au 
desfășurat luptele din Octombrie la Moscova", „Planul general de 
reconstruire a capitalei noastre în plină desfășurare", „Arhitectura 
Moscovei, în secolele XI—XX", „Moscova sportivă”, Metroul din 
Moscova” și altele.

Se vor organiza plimbări plăcute pe riul Moscova și Canalul Mos
cova. De pe bordul motonavei care va trece prin canal oaspeții vor 
putea vedea stăvilarele, hidrocentrale, stațiile de pompare, podurile, 
debarcaderele, ecluzele și alte construcții.

Oaspeții de peste hotare vor avea posibilitatea să facă cunoștință 
apoi cu regiunile din jurul Moscovei, cu monumentele istorice ale 
capitalei, de care mulți oameni ai culturii ruse și-au legat strins viața, 
munca de creație.

La dispoziția oaspeților se vor afla motonave confortabile, șalupe 
fluviale, autobuse și mașini speciale. în fiecare zi a Festivalului circa 
500 de ghizi calificați le vor face cunoștință cu Moscova, orașul 
unei slăvite culturi, de multe veacuri.

K. IZOTOVA

Vă așteptăm,
PRIETENI

A rămas puțin timp pînă în 
ziua cînd ușile Capitalei noa
stre se vor deschide cu ospita
litate în fața miilor de oaspeți 
de peste hotare. încă de pe 
acum se desfășoară în mod ac
tiv pregătirile în vederea în- 
tîmpinării oaspeților. Fiecare ra
ion din Moscova va oatrona o 
delegație de străini. Solii ti
neretului din R.P.R. vor fi oas
peții comsomoliștilor și tinere
tului din raionul Sverdlovsk.

Ne-am adresat activistei Va
lentina Merculova, de la comi
tetul raional 
Sverdlovsk, cu rugămintea 
ne povestească cum se pregă
tește tineretul din raion pen
tru a întîmpina pe prietenii ro
mîni.

— Acum cîteva zile, a spus 
Valea, ne-a sosit la comitetul 
raional o telegramă neobișnuită 
de la aeroportul Vnukovo. Ea 
cuprindea numai cuvintele: 
„Luați-vă bagajul”. Mult timp 
ne-am bătut capul ca să înțe
legem conținutul acestei tele
grame. Știam precis că nici 
unul dintre activiștii noștri nu 
plecase nicăieri, nu uitase nici 
un bagaj pe undeva. Mai tîr- 
ziu ne-am dumirit: desigur că a 
sosit un colet din Romînia...

Intr-adevăr, așa era.
Dar iată istoria pachetului. 

Cînd am aflat că tineretul din 
raionul Sverdlovsk va patrona 
la festival delegația romînă am 
alcătuit un plan vast. La pri
mele puncte ale acestui plan am 
prevăzut: „Vom face cunoscute 
pe scară largă tinerilor și tine
relor din raionul nostru viața 
oamenilor muncii din R.P.R., 
industria, agricultura, cultu
ra, arta“.

Planul l-am discutat în adu
nările tineretului din raion. El 
a fost complectat cu unele pro
puneri ale tinerilor și aprobat.

După aceasta am stabilit le
gătura cu ambasada R.P.R. Un 
colaborator al ambasadei ne-a 
dat multe sfaturi prețioase. Tot
odată am trimis o scrisoare în 
Romînia, la A.R.L.U.Ș., cu ru
gămintea de a ni se trimite mo
dele de ornamente folclorice, 
schițe de costume populare, 
materiale despre Uniunea Tine
retului Muncitor, despre Aso
ciația Studenților din Romînia, 
amintiri și daruri 
val.

Prietenii romîni 
plinit rugămintea și ne-au tri
mis chiar și un costum națio
nal gata confecționat. în afară 
de aceasta ne-au trimis multe 
cărți ale scriitorilor romîni tra
duse în limba rusă.

De curind, la Casa actorului 
s-a organizat o serată închina-

de Comsomol 
să

tă celei de a 35-a aniversări a 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Romînia. La această serată 
au venit mulți tineri și tinere 
care locuiesc și lucrează în ra
ionul Sverdlovsk din Moscova. 
Serata a fost deschisă de Iuri 
Zamîslov, secretar al comitetu
lui raional de Comsomol.

Apoi a luat cuvîntul Ana 
Carpineț, studentă la școala 
centrală comsomolistă de pe 
lîngă C.C. al Comsomolului. 
Ea ne-a povestit’ în amănunți
me istoria U.T.M.

Apoi a avut Ioc un mare con
cert cu concursul unor artiști 
de la Teatrul Mare, Teatrul 
Stanislavski. Membrii colecti
velor studențești de artiști «- 
matori de la institutele de arhi
tectură și de aviație tehnică au 
executat cîntece și dansuri 
populare romînești, scene din 
fiesele dramaturgilor romîni. 
ar în pauză tinerii și tinerele 

au jucat vesela „Periniță".
In organizațiile comsomoliste 

din întreprinderile și instituțiile 
raionului nostru, tineretul se 
pregătește activ pentru a în
tîmpina pe oaspeții lor dragi. 
Se amenajează standuri cu ve
deri ale orașelor București, Ti
mișoara, Ploești și altele. în 
multe organizații tineretul ttu- 
diază individual limba romînă. 
Așa dar, veniți mai repede 
dragi prieteni romîni ! Tinere
tul din raionul Sverdlovsk vă 
așteaptă cu nerăbdare I

V. OSIPOV
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Vorbesc tinerii moscoviți...
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se 
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ceeași dragoste fierbin
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Interviu 
cu Fanfan — 

reoor*erui
pragul camerei se 
M frx9 de tMC. 
ere. £•*> jtalec-

Tinerii și tinerele din întreaga 
(ară, dar mai ales moscoviții se 
pregătesc în vederea Festivalului.

— Cum vă pregăti(i In vederea 
Festivalului? Ce ați făcut pină 
acum ? Cu asemenea întrebări 
s-au adresat corespondenții noștri 
citorva tineri moscoviți lată răs
punsurile lor:

D-pd ce am 
si po: 
noștri romîni cum 
desfășoară rregă 
in vederea festiva’u
am trimis pe unul d.n 
colaboratorii noștri la 
Cist'.e Prudi. 8. aceas
tă adresă scrisă în toa
te limbile este iruilnită 
tot ma, des de către 
lucrătorii de La poșta 
din Moscova care pri
mesc corespondența 
străină.

Aici, tn apropiere de 
centrul Moscovei, la 
una din cele mai mari 
tipografii din capitală 
se află redacția ziaru
lui „Festival" — orga
nul Comitetului Inter
național de Pregătire 
a Festivalului.

Cum lucrează redac
ția ziarului „Festival"? 
Ce scriu cititorii și co
respondenții din toate 
colțurile globului pă- 
mintesc? Ce se așteap
tă nou In următoarele 
numere? Cum a decurs 
ziua de azi In redac
ție ? Cu asemenea în
trebări s-a adresat co
laboratorul nostru, ve
chiului vostru cunoscut 
care peste tot este pre
zent și vede tot. Fan- 
fan — reporterul.

— In primul rînd — 
a răspuns Fanfan — 
transmiteți salutul meu 
călduros prietenilor ro- 
mini. Niciodată nu voi 
uita zilele celui de al 
IV-lea Festival cînd 
Bucur ești ai a găzduit 
tineri și tinere din toa
tă lumea. Cită bucurie, 
cită căldură a fost In 
această Intilnire. In a- 
ceasta primire. Nu ne 
putem îndoi că delega
ția romînă la Moscova 
va fi înconjurată de a-

cooițd $i rd span a^> 
secret: ei pregătesc 
mu.te bucurii oaspeți
lor.

In acest timp în ca
mera unde se purta 
discuția a intrat o fată 
înaltă cu un maldăr de 
scrisori In brațe.

a spus Fanfan. res
ponsabila noastră cu 
poșta. Vreau să po
vestesc oaspeteiui no

f .fjl

.1 Fes

~e- 
trzz

!■

*S

szrge^ Ei a- organc-

șs-l roagă ce 
Fmzfam să participe la 
e£. Mons^ur Fanfan 
K-a deschis bioc-no-

.Festival*.lina din teteframete sosite |a redacția rm
In ea tinerii indonezieni comunică mâsur.W teate ia vederea 
pregătirilor pentru FevtivaL

EVGHENIA MIHAILOVA. 
iacrAtaare la fthrka „Krasnaia 

KrutilKița*.
Dorim sâ invităm la noi la fa

brici delegația de tineret din ță- 
s rile Africii pentru a afla cum tră

iesc. ce-i interesează și să le po
vestim cum trăim noi.

Ne străduim să organizăm a- 
ceastâ întîlnire ca să fie intere
santă și veselă, sâ arătăm noilor 
prieteni activitatea desfășurată de 
artiștii noștri amatori. Desigur că 
mulți dintre v.itorii oaspeți cu
nosc limba engleză; de aceea în 
fabrica noastră s-a organizat un 

f cerc pentru studierea acestei limbi. 
I Tn prezent sîntem în stare să 

!nche<âm fraze simple și chiar 
încercăm să vorbim engleza în
tre not Mulți moscoviți pregă-.

< :esc amintiri pentru delegațiile de 
peste hotare. Ne gîndim să dă- 
nrim oaspeților teșituri, produse 
a> fabricii noastre. Am hotărit sâ 
organizăm In fabrică un concurs 

. pentru cel mai bun cadou iodivi- 
j dual și in grup. Doresc sâ reali

zăm cadouri frumoase și diferite.

greu în memorie numirile feluri
lor, dar, negreșit, voi învăța să 
pregătesc și ouă marinate, și ca
racatiță friptă cu mlădițe de 
bambus și multe alte feluri de 
tnîncare.

VLADIMIR OSTAPENKO, 
membru al cercului de tehnică 

cinematografici de pe lingă casa 
pionierilor din raionul Kiev

Nu pot să vorbesc numai despre 
mine; in vederea Festivalului se 
pregătește tot cercul. Conducăto
rul nostru, Vladimir Gheorghie- 
vici Prusenko, a atras în tehnica 
cinematograîică multi băieți. Vo- 
lodia Jarov de la școala 79 și Ni
colai Torkunov de la școala 73, 
de exemplu, lucrează activ în 
cerc. Eu de asemenea caut să nu 
lipsesc de la nici o ședință. Ne-am 
gindit deja la multe lucruri in
teresante. Am hotărît să facem un 
film despre Festival. Experiență 
avem; tn vară am făcut două

filme de scurt metraj despre tu
riștii din raionul nostru.

ALEXEI BOGOMOLOV, 
aspirant la Facultatea de filo

zofie a Universității 
din Moscova

Din programul Festivalului face 
parte și un seminar de filozofie. 
In vederea lui ne pregătim îm
preună cu Institutul de filozofie. 
Tema seminarului este următoa
rea : se pot prevedea căile de dez
voltare a societății omenești ?

La facultatea noastră s-a creat 
un comitet de pregătire. Dorim 
ca după raportul de bază să se 
desfășoare o discuție aprinsă. Nu 
știm dacă timpul va permite să 
ia cuvîntul toți cei ce doresc, căci 
aceștia vor fi destui. Numai de 
la facultatea noastră vor parti
cipa 100 de studenți, aspiranți și 
profesori. Credem că la această 
dezbatere vor fi invitați filozofi 
de peste hotare, din China, 
R.D.G., Polonia, Suedia, Anglia, 
Brazilia și din alte țări.

ft prin el prie-

Pionierii pregătesc daruri

pentru festi-

ne-au înde-

Pionierii pregătesc daruri
-A.

Membrii cercului de lucru manual de la Casa 
pionierilor din. Moscova — raionul Kiev — de 
sub conducerea profesorului S. Leonovici meșteresc 
daruri pentru participant la Festival.

va fi din tot sufletul 
cu eL

Soneria insistentă a 
telefonului a întrerupt 
discuția.

— Atena cere pe Fon- 
fan — reporterul? La 
telefon^. Da, da, ascult. 
Bună ziua prietenii^.

Pana lui Fanfan se 
mișca -epede pe pagi
nile bloc-notesului,

— lată, a spus el pu
nlnd receptorul la loc. 
ultimele noutăți din 
Grecia: s-a creat un 
comitet de pregătire al 
festivalului cu o largă 
reprezentare. Din ei 
foc parte tineri membri 
ai parlamentului din 
diferite partide, oameni 
de cultură șt personali
tăți pe tărim social.

— Spuneți-mi. vă 
rog, cu cine dintre re
prezentanții organiza
țiilor de tineret 
peste hotare v-ați 
tilhit tn redacție ?

— O. e greu să 
reamintesc pe toți 
chiar acum, in cabine
tul de alături, la redac
torul nostru francez 
Gilbert Casdbon, se 
află un tînăr negru din 
Senegal El povestește 
despre demonstrația ti
neretului pentru spriji
nirea Festivalului, care 
a avut loc de curînd 
la Dakar. Iar redacto
rul șef, Vincento Mud- 
zi, discută in acest 
timp cu oaspeți din A- 
merica de Sud.

— Ierta(i-mă că vă

stru, , . 
tenii or romîni, despre 
poșta redacției de as
tăzi.

— Poftim, a răspuns 
fata, punlnd scrisorile 
pe masă. Aici sini 146. 
In fiecare zi numărul 
scrisorilor crește.

Fanfan a început să 
culeagă plicurile de 
diferite culori.

— lată, acesta este 
din Japonia. Autorul 
scrisorii e un membru 
al organizației „Glasu
rile care cintS’. Orga
nizația a hotărît să 
participe la festival și 
pregătește un program 
original Scrisoarea de 
alături a parcurs un 
drum lung, peste trei 
oceane. Autorul ei este 
un tlnăr australian, 
cintăref amator. El în
treabă redacția despre 
condițiile de participare 
la concursul tinerilor 
soliști. Prietenii din 
Chile povestesc cum 
string bani pentru a-și 
trimite delegații la 
Moscova. Au pus în 
plic și o fotografie; un 

chioșc de vinzare a a' 
Delor gazoase, iar dea
supra chioșcului un a- 
jiș: „banii obținuți de 
pe urma vinzării bău
turilor răcoritoare vor 
fi folosiți pentru fondul
Festivalului". Dar de 

unde este această mar
că exotică ? Nlciodută 
n-am văzut așa ceva. 
Priviți insula Maurlciu 
pierdută în Oceanul 
Atlantic. Se pare că și deranjez monsieur Fan- 
acolo tinerii primesc și fan, dar a venit din

de 
In-

mi-i 
Dar

redzdorul nostru
g.tz. Na pleacă nică
ieri In aceste zile P de- 
r.gzj că va fi de acord 
si u distreze la balul 
rostra, care fără In- 

ro fi Interesant. 
Condudnd delegația 

de studenți. Fanfan l-a 
iruvdai pe prietenul 
nostru sus In stf.j de 
ședințe. Acolo s-au ln- 
trunit^ dne credeți ? 
Bucătarii din Moscova. 
Ei doresc să poves
tească cum se pregă
tesc pentru a Inlimpîna 
prietenii de peste ho
tare. ce feluri de min- 
care au născocii pen-

VASILI PANIN, 
bacă tar la restaurantul 

-Moscova**
Oarpeții de peste hotare vor fi 

fes.g'.r plăcut impresionați întil- 
x-d ’n meniul nostru Teluri de 
■taxare din cele mai diferite bu
cătării naționale. Comenzile în 
restaurantul nostru vor fi primite 
fn limba rusă, engleză, franceză 
și germana; 37 de ospătari în
vață de doi ani aceste limbi. Per
sonal am de învățat un lucru di
ficil — să pregătesc felurile de 
m încă re ale bucătăriei chineze. Pe 
lîngă restaurantul «Pekin“ se vor 
deschide în curînd cursuri spe- 
ciale unde, împreună cu alti tova
răși. vom învăța să preparăm bu
cate de la experimentatii bucătari

Drocamdati tai întipăresc cu

l Laboratoare ; 
X
A

pentru fotografii 
amatori

— Ei și acum ierta- 
ți-mă. Pe masă se află 
șpalte proaspete. Aici 
este noul meu reportaj 
După cum vedeți 20 de 
rinduri .atirnă". tre
buie să le tai. Dar cit 
este de greu să tai 
diatr-un articol, care-fi 
aparține știe fiecare 
care scrie..,

— Despre ce este 
vorba în acest reportaj?

— De ce să poves
tesc înainte ? Și voi. 
și cititorii noștri ro
mîni vor afla 
noul număr al 
noastre.

Cu aceasta
despărțit de amabilul 
Fanfan. Ne-am despăr
țit pentru a ne întîlnl 
peste cîteva zile în 
paginile revistei „Fes
tival".

primind 
revistei

ne-am

Printre parucipanții la cel de-al 
VI-tea Festival Mondial al Tinere
tului se vor afla desigur și mulți 
fotografi amatori.

Aceștia vor înregistra pe peli
culă aspecte de la marea intilnire 
a tinereții. Fotografiile le vor arăta 
apoi prietenilor lor, la reiotoar- 
cere Ele vor constitui o minunată 
amintire.

In zilele festivalului laboratorul, 
orășenesc de fotografiat din Mos- ( 
cova va deschide laboratoare spe
ciale unde se vor putea lucra lllme 1 
de diferite mărimi. Aceste labora- i 
toare sini utilate cu o aparatură , 
perfecționată care va permite să se 
accelereze procesul prelucrării peli
culelor Termenul de realizare a 
comenzilor amatorilor este.de o zi.

In hotelurile unde vor locul oas
peții se vor deschide peste 25 de 
puncte de primire - și predare a 
comenzilor. Aici, în cabine speciale, 
fotografii amatori vor putea să în
carce din nou aparatele lor. 4<»0 de 
laboranți, retușori, recepționiști Și 
a Iți colaboratori vor deservi pe fo
tografii amatori. In prezent se pre
gătește . hîrtie de fotografii supe
rioară șl principalele soluții chi
mice pentru fotografiile In alb, 
negru și colorate.

A. STRUKOV

27 de telegrame 
în 30 de minute

O muncă intensă îi așteaptă pe 
lucrătorii de la telegraful central. 
Cum se pregătesc tinerii lucrători 
de la telegraful central spre a în
tîmpina pe noii lor vizitatori — 
prietenii de peste hotare ? Iată ce 
ne-a povestit Lida Vostrova, secre
tari a comitetului de Comsomol 
de aici.

— In zilele Festivalului la noi 
ca începe o muncă intensă. Pen
tru comunicațiile cu străinătatea, 
vor fi puse în funcțiune linii noi. 
Se montează o aparatură auxilia
ri. Nu încape îndoială că totul de
pinde de noi înșine, de operativi
tatea cu cart vom putea deservi pe 
dienții noștri.

De curind, am avut și noi un 
Sărbătoarea a decurs 

vesel, interesant. Dar episodul cel 
mai interesant a fost o întrecere a 
telegraf iștilor foarte originală. 
Dintre cei mai buni lucrători ai 
noștri s-au alcătuit cîteva brigăzi. 
Condiția de întrecere: cine va 
șirisni ți transmite mai multe tele
grame in 30 de minute și fără nici 
o greșeală. A învins brigada lui 
Scetlăna Coroîeva care în 30 de 
minute a transmis 27 de telegrame.

Acest neobișnuit tur de forță a 
plăcut foarte mult tuturor. Am ho
tărît să repetăm această întrecere 
cu puțin timp înaintea Festivalu
lui. Dar, de data aceasta, nu ne 
vom întrece numai în ceea ce pri
vește viteza dar și calitatea, trans
miterii. Telegramele vor fi primite 
in limbi străine doar.

Mulți oaspeți de peste hotare 
vor dori desigur să trimită acasă 
și foto-telegrame. Se poate și acest 
lucru. Telegraful central are legă
turi foto-telegrafice cu 15 orașe 
mari ale lumii. In prezent se 
duc tratative cu direcția interna
țională de comunicații pentru des
chiderea comunicației cu Hanoi,

REDâCȚlA Ș! ADMINISTRAȚIA Bocnreștt Plata „Setatell". Tel ÎJD.tO. Secția acrtsort Tel 78091. TIPARUL Combinatul PoHrafle „Case ScfnteH I. V. Stalin’.

Frolova Tamara, una dintre 
cele mai bune operatoare la 
fototelegraf.

Foto: V. Melnikova

București, Phenian, Tirana, cu 
Siria, Egipt, Indonezia etc. Sîn
tem mtnari că printre cei mai buni 
operatori de la foto-telegraf se 
află mulți tineri. In timpul Festi
valului ei vor trebui să deserveas
că cele mai încărcate linii. Astfel, 
unul din cei mai buni operatori ai 
noștri, Tatiana Frolova, va mînui 
foto-telegraful dintre Moscova și 
Pekin.

De curînd, comitetul de Comso
mol, împreună cu biroul de rațio
nalizare și invenții a telegrafului, 
a initiat un concurs pentru cea 
mai bună propunere de raționali
zare in cinstea Festivalului. Auto
rii a două din cele mai bune pro
puneri vor primi daruri și insig
ne „Laureat al Festivalului'*.
■ Intr-un cuvînt — încheie con
vorbirea Lida Vostrova — oaspe
ții de peste hotare pot fi siguri 
că tinerii noștri colaboratori vor 
face totul pentru a-ț deservi cît mai 
bine' A. BOLȘAKOV
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