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Proletari din foaia țirilo, uniți-vil

... rai '
l

Cine declară că în organis- ț 
mul său sufletesc nu s-a stre- f 
curat niciodată morbul como- j 
dității, nu poate fi crezut pe < 
cuvînt. Tendința spre econo- 4 
misirea (eh, ce eufemism!) for- f 
țelor proprii există, într-o măsu- £ 
ră variabilă, la absolut toată j 
lumea. Ceea ce nu înseamnă 
deloc că toată lumea suferă de ' 
comoditate. Este vorba, în l 
fond, de un soi de microb care, f 
ca toți microbii, deși are o sfe- 
ră de circulație extraordinar de j 
largă, nu izbutește să incubeze ' 
decît în cazuri izolate, acolo l 
unde rezistența a fost mai re- ț 

( dusă. Chestie de anti-corpi.
Limitată mult prin efectele \ 

orinduirii noastre sociale, ba < 
chiar scoasă moralmente în < 

< afara legii, comoditatea se a- f 
$ flă încă în stare să apară și să 
l producă victime. Dintre multe- j 
i le ei simptome, unul care poa- ( 

te fi recunoscut cu ușurință și f
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1 inițiative, nici verificări, nici * 
£ îndoieli, nici greșeli, nici înfrîn- (.

plin repaus spiritual sau, ca să f 
respectăm adevărul, desfășura- 
rea unui consum de energie J 
bine reglat, eliberat uniform, * 
dinte cu dinte pe o rotiță in- £ 
vizibilă. In felul acesta arcul, £ 
bineînțeles, nu se rupe nicio- 
dată și omul poate trăi 1000 de * 
ani. Dacă se întîmpla, totuși, C 
ceva, de vină este un accident ? 
regretabil, de care subiectul nu f 
poate fi făcut răspunzător. Vi- > 
novați sînt ceilalți, cei care nu-l ' 
suportă. C

Bine, bine, dar unde sînt a- ț 
semenea insule ? Te uiți in jur ț 
și vezi că pretutindeni unde 
există capete omenești există * 
neapărat și agitația respectivă. < 
Nu cumva locurile de care vor- ț 
bim presupun renunțarea la ) 
cap ? j

— Nu, intervine unul dintre * 
cei care doresc încetarea bătă- ( 
ilor de cap. Dumneata faci o £ 
confuzie; confunzi activitatea ț 
cerebrală, gîndirea, pe care o 
admit, ba mai mult,, o reven- * 
die chiar, cu simțământul de r 
mobilizare, cu grijile, cu răs- } 
vunderile pe care aș crea să ) 
le evit. E altceva. Degeaba mă 
pricești așa »• degeaba sîntem ' 
huliți. Peste citeva sute de ani l 
toată lumea ne va da dreptate, ț 
Nu crezi ?

Cu tot regretul, discuția nu j 
poate continua, căci interlocu- * 
torul are treabă. A, o preocu- C 
pare domestică, fără importau- 
ță; trebuie să se ducă la cis- ț 
mar și să-i facă scandal pentru > 
că acesta n-a avut grijă să-iț 
termine reparațiile sandalelor la ( 
timp. Poftim, și a venit vara. ț 
De ce nu mi le-a terminat ? f 
Auzi, îmi aduce argumente că ? 
a fost așa, că a fost pe dinco- * 
lo... Ce argumente domnule, C 
ce argumente ? El nu vede că ț 
a venit vara cu niște călduri ț 
insuportabile ? Dar, trebuia să 
se dea peste cap și să-mi ter
mine lucrul! -

Dar așa sînt ăștia, din coo-1 
perative. Niște leneși, niște...

cînleia 
ineretului 
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de profani, se trădează prin £ 
locuțiunea „un loc unde să i 
n-ai bătaie de cap". z

Cine n-a auzit-o ? Cui nu-i < 
este oare familiară ? Pentru l 
cine este ea o noutate ? £

„Locul unde să n-ai bătăi de j 
cap" este, în ochii respectivu- £ 
lui visător, o substanțială arvu- ' 
nă din rai. Și cum altfel ? Li- l 
niște paradisiacă; corpul își f 

pierde mai bine de jumătate ? 
din greutate, forțele motrice * 
rămînînd aceleași în absolut; l 
atmosfera este ozonată; jur îm- ț 
prejur, numai zîmbete edenice; ț 
iar capul — o, prea fericite } 
Augustin — capul nu are ni- j 
mic de făcut. Nici întrebări, * 
nici dileme, nici decizii, nici l

Inovatorii orașului de foc
Zilele acestea la Combinatul metalurgic Reșița s-a încheiat con

cursul de inovații. Cabinetul tehnic al Combinatului a primit din 
partea fumaliștilor, oțelarilor, laminatorilor și constructorilor de ma
șini 180 propuneri de inovații, raționalizări și perfecționări tehnice. 
Dintre acestea 93 au și fost aplicate în producție chiar în perioada 
concursului; ele aduc combinatului economii anuale în valoare de 
2.193.324 lei. In cadrul concursului pe primul loc s-a situat brigada 
de inovatori de la secția turnătorie care a propus 21 de inovații; 
12 din acestea au fost aplicate realizîndu-se economii anuale ante- 
calculate în valoare de 1.142.000 lei. în afara premiilor ce li se 
acordă, potrivit regulamentului, inovatorii de la turnătorie vor 
primi și un premiu special de 10.000 lei. Premiu! II a fost obținut 
de inovatorii de la secția forjă care din 35 propuneri făcute au 
aplicat 11. (Agerpres)

Omagiu unui erou al clasei 
muncitoare

Joi a avut loc în cartierul Popa 
Șapcă din orașul Galati, solemni
tatea dezvelirii bustului muncito
rului de port Spiru Petru-Plăcin- 
taru. ucis mișelește în anul 1907 
împreună cu alți numeroși mun
citori gălățeni.

Cu acest prilej, a luat cuvîntul 
tov. State Aurel, președintele co
mitetului executiv al sfatului

popular al orașului Galați, tare 
a vorbit despre lupta țăranilor 
muncitori și sprijinul dat lor de 
muncitori în anul 1907. Delegații 
de oameni ai muncii au depus a- 
poi coroane de flori la bustul lui 
Spiru Placintaru, ca semn de o- 
magiu adus memoriei acestui 
luptător.

(Agerpres)

DARURI
PENTRU

De curînd în Parcul de cultură 
j și odihnă ,J. V. Stalin", pe malul 
lacului s-a deschis o expoziție. 
Nu este vorba de o expoziție 
oarecare ci una mai puțin obiș
nuită : o expoziție de daruri. In 
sala micuță a clădirii l.C.A.B. 
sint expuse o parte numai din 
mulțimea de daruri pe care ti
nerii din București le-au pregătit 
pentru Festivalul de la Moscova.

Obiecte mari și mici, din os și 
din lemn, din mătase sau din 
piele, mai simplu sau mai com
plicat confecționate, dar cu atît 
mai valoroase cu cît ele sînt ex
presia unui sentiment — a prie
teniei calde pe care tinerii din 
București o transmit prietenilor 
lor din toată lumea cu care se 
vor intilni la Moscova în vara 
aceasta.

Fetele de la Bumbăcăria ^Ji
lava" au cusut două ii cu motive 
naționale. Una dintre ele în în
tregime albă, fină și transparentă 
e o minunăție. Muncitoarele de 
la „Adesgo" au creiat un model

Vizitele conducătorilor 
poporului frate bulgar

Vineri 14 iunie 1957
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Despre spiritul de răspundere
al activistului nostru

în rîndurile care urmează 
vreau să vă vorbesc despre o ca
tegorie de activiști care n-au față 
de ei exigența pe care o au față 
de tineri, care își atribuie succe
se ale altora, care s-au îngîmfat și 
au început să se laude în gura 
mare cu lucruri nerealizate. Iată 
despre ce e vorba :

Biroul raional U.T.M. Dej, al 
cărui prim secretar este tov. Pri- 
secan Vasile, a informat biroul 
regional U.T.M. că pînă în a doua 
jumătate a lunii aprilie a.c. s-a 
colectat în acest raion cantitatea 
de 60.000 kg. fier vechi. Cifra 
era impresionantă și ne-am gîndit 
să verificăm atent. In realitate 
s-a constatat însă că pînă la a- 
ceastă dată s-au colectat în raio
nul Dej doar 18.000 kg. fier ve
chi. Restul pînă la 60.000 kg. 
fiind colectat de tinerii de la de
poul C.F.R. Dej și predat în con
tul întreprinderii.

Dezinformarea, de dragul lau
dei, nu s-a oprit aci. La aceeași 
dată, aceiași tovarăși raportează 
că s-au însămînțat 60 ha. consti
tuind loturi ale Festivalului, în 
realitate existînd, la acea dată, 
doar 18 ha. însămînțate.

Se pare că, în urma măsurilor 
luate de biroul regional, tovară
șii din raionul Dej s-au trezit la 
realitate. In ultima notă informa
tivă se spunea : „...menționăm că 
datele cu privire la loturile Festi
valului... raportate pînă în mo
mentul de față se rectifică, neco- 
respunzînd realității". In sfîrșit...

Membrii biroului raional Hue
din se laudă într-alt fel dar... se 
laudă. Tov. Otto Dimirgeanu — 
primul secretar și tov. Radu Pa
vel, secretar cu problemele de 
propagandă și agitație, aleși în bi
rou la ultima conferință raională, 
au informat biroul regional că 
principala lor preocupare este re
organizarea muncii.

Despre ce tel de reorganizare

de Teodor Moldovan
secretar

al Comitetului regional
U.T.M. CLUJ

vorba ne-o spun înșiși auto- 
„...pînă în prezent nu s-a

este
rii ei: a
făcut nici o ședință de analiză a 
muncii în această problemă (în 
problema festivalului, n.n.) nici 
cu aparatul comitetului raional, 
nici cu președinții comisiilor co
munale de organizare a festivalu
lui, controlul pe teren nu a fost 
efectuat în suficientă măsură, iar 
comisia raională dezorganizare a 
festivalului am fost nevoiți s-o... 
reorganizăm (!).

Halal reorganizare I
Totuși, tov. Radu 

optimist. In nota 
semnată de dînsul se___  r__
de speranțe : „...credem că la nota 
informativă următoare vom rapor
ta biroului comitetului regional 
rezultatele oVjhiute de tineri în 
cinstea Festivalului". E tocmai 
ceea ce așteaptă și biroul regio
nal U.T.M. Numai că pentru a- 
ceasta e necesar să se termine o- 
dată cu reorganizarea și să se în
ceapă o muncă concretă, prin or
ganizarea unor acțiuni vii.

De boala lăudatului suferă și 
unii tovarăși din raioanele Turda 
și Aiud care, în loc să mobilizeze 
tinerii pentru a însămînța și e- 
fectua lucrările necesare pe lotu
rile Festivalului cu semințe și ate
laje proprii, au ales calea cea mai

comodă de rezolvare a problemei: 
au luat suprafețe de teren gata în- 
sămînțate de la sfaturile popu
lare și le-au. declarat drept „loturi 
ale Festivalului", fără ca tinerii 
să-și fi adus contribuția lor prin 
muncă pe aceste loturi.

Să mai zică cineva că n-au spi
rit de inițiativă activiștii din a- 
ceste raioane...

(Continuare în pag. 3-a)

original de bluze de un albastru 
ca cerul intr-o zi senină. Tinerii 
de la uzinele „Vasile Roaită** au 
construit o pompă de apă în mi
niatură. Pe o măsuță aproape 
neobservat, un mie ciocan, rod 
cl inventivității și al muncii în 
timpul liber al tinerilor de la 
atelierele centrale M.A.I. Ciocă
nelul acesta modest, privit de 
aproape, este o trusă compusă 
din 8 instrumente, toate ascunse 
î,i minerul de lemn scobit. Și 
cite alte lucruri, care de care 
mai frumos, mai ingenios- lucrate, 
împrăștiate cu gust printre mi
nunatele marame străvezii și 
aurii, printre sculpturi in lemn, 
vase de ceramică pictată. Multe 
dintre lucrurile expuse sînt 
daruri ale co palo r din școlile 
elementare și medii.

Unii dintre cei care au confec
ționat aceste lucruri minunate nu 
vor putea merge la Moscova ca 
să poată citi în ochii negri sau 
albaștri ai fmărului care va 
primi darul cît de mult îi place, 
dar faptul că acest lucrușor va 
fi prilej de bucurie pentru un 
alt tinăr din lume, le este 
deajuns. La Moscova, desigur, nu 
pot merge toți, dar aceste daruri 
făcute de ei vor străbate drumul 
spre Moscova, vor face parte 
din acele lucruri care in zilele 
Festivalului vor semăna bucurie 
și vor contribui la strîngerea le
găturilor de prietenie dintre ti
nerii yeniți din diferite țări la 
marea sărbătoare a tineretului 
lumii.

Fiecare dintre obiectele expuse 
acum aici va pleca curînd intr-o 
lungă călătorie, mai înâi la Mos
cova, și apoi, cine știe, poate 
într-unul din colțurile cele mai 
îndepărtate al lumii, solie a do
rinței de pace și prietenie a ti
neretului nostru.

Oaspeții întimpinați cu căldură Ia Combinatul chimic „I. V.
ORAȘUL STALIN 13 (de la 

trimișii speciali „Agerpres"). —
Joi dimineața de’egația guver

namentală și de partid a R. P. 
Bulgaria în frunte cu tovarășii 
Anton lugov și Todor Jivkov, 
oaspeți ai țării noastre și-a con
tinuat vizita în importantul cen
tru economic — Orașul Stalin.

Membrii delegației bulgare au 
fost însoțiți de tovarășii Alexan
dru Moghioroș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membru 
în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.R.. Aurel Mălnășan, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe, 
Caius Frantescu, șeful Protocolu
lui Ministerului Afacerilor Exter
ne precum și de Maxim Berg’.iia- 
nu, prim-secretar ai Comitetului 
de partid al regiunii Staîin, și 
Nicolae Iorga. președintele sfa
tului popular regional.

Delegația a fost însoțită de a- 
semenea de ambasadorul R. P 
Bulgaria la București, Stoian 
Pavlov.

In comuna Hărman

Pavel este 
informativa 
arată plin

RODICA ȘERBAN

Citeva din darurile tinerilor din întreprinderile, instituțiile și 
școlile Capitalei.

Savonții «ovietici despra viitorul ftiinței

Pe străzii

La ora 9,30 oaspeții au sosit 
în comuna Hărman din apropie
rea Orașului Stalin, la sediul 
gospodăriei agricole colective 
„Tudor Vladimirescu“.

Numeroși colectiviști în frunte 
cu președintele gospodăriei Ion 
Gîrceag, au ieșit în întîmpinarea 
oaspeților și le-au oferit tradițio
nala pîine cu sare.

La sediul gospodăriei 
viștii din Hărman au ___
oaspeților bulgari realizările lor, 
diferite aspecte din munca și 
viața lor nouă.

Tovarășii Anton lugov și Sto- 
ian Toncev s-au interesat îndea
proape de producția gospodăriei, 
de prețul de cost al produselor a- 
gricole și animale ale gospodă
riei, de remunerarea pentru zile- 
le-muncă.

La ieșirea din sediul gospodă
riei agricole colective, în fața u- 
nui mare număr de colectiviști și 
țărani muncitori din comună, to
varășul Anton lugov a vorbit

co!ecti- 
înfătișat

e orașului

despre realizările țărănimii mun
citoare bulgare pe drumul trans
formării socialiste a agriculturii 
țării.

Membrii delegației noastre — 
a spus vorbitorul — vă transmit 
salutul fierbinte al țărănimii co
operatiste bulgare, al întregii ță- 
rănimi muncitoare bulgare, caie 
pășește ca și dv. pe drumul agri
culturii socialiste.

Tov. Anton lugov a arătat că 
în R. P. Bulgaria agricultura 
cooperatistă cuprinde peste 80 la 
sută din întreaga suprafață agri
colă a țării.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria a urat a- 
poi colectiviștilor din Hărman să 
obțină rezultate tot mai bune in 
munca lor pentru a atrage pe fă
gașul agriculturii socialiste toate 
familiile din comună pentru a 
contribui astfel și mai mult la 
întărirea și dezvoltarea agricul
turii socialiste din R. P. Romînă

La plecare, în aplauzele entu
ziaste ale celor de față, tovară 
șui Anton lugov a invitat o de
legație de colectiviști din Hăr
man să viziteze Republica Popu
lară Bulgaria, pentru a cunoaște 
experiența țăranilor cooperatori 
bulgari.

Oaspeții au pornit apoi spre 
Orașul Stalin pentru a vizita 
uzinele de autocamioane ..Steagul 
roșu“.

La uzinele ,,Steagul roșu"

Vizita la Combinatul ,,Casa Scînteii* a fost cit se poate de 
interesantă și instructivă.

Cite nu vor avea de povestit pionierii și școlarii, care au vă
zut cu acest prilej cum se lucres, ză un ziar și o carte.

(Foto D. F. DUMITRU)

împreuna cu N. A. Varvarov 
președintele secției 

de aeronautică a A. V. S. A. P.
din U. R. S. S.

Viitorul!
La el, la un viitor luminos s-a gîndit și a creat omenirea, ge

niile ei.
„Trebuie să visăm!" — spunea V. I. Lenin. Rusia nu ieșise 

încă din anii vitregi ai ruinei economice, totuși Lenin îi vorbea 
scriitorului englez Herbert Wells despre viitorul luminos al Ru
siei. Herbert Wells care, deși în romanele sale dădea frîu liber 
fanteziei, nu l-a crezut pe Lenin, denumindu-1 ironic „visătorul 
din Kremlin". Au trecut de atunci citeva zeci de ani și multe 
din visurile lui Lenin au devenit realitate. Cîndva, Vladimir 
Ilici visa la ziua cînd țara sa va avea 109.000 de tractoare ; ogoa
rele U.R.S.S. sînt brăzdate acum de peste 1.500.000 de trac
toare.

In prezent știința și tehnica înaintează cu o viteză uluitoare, 
în Uniunea Sovietică sudorii pun ultimele nituri la corpul spăr
gătorului de gheață atomic; radio-tehnicienii asamblează ulti
mele piese ale emițătorului satelitului artificial al pămintului .

Toate acestea sînt mașini și construcții ale zilei de mîine.
Viitorul se naște astăzi. El este legat prin fire indestructibile 

de prezent.
Tineretul, cu setea lui permanentă de cunoaștere este dornic 

să-și arunce privirile în viitor, să vadă pe surprize îi rezervă 
știința și tehnică puse în slujba omului. Ziarul tineretului so
vietic, „KOMSOMOLSK AI A PRAVDA", a răspuns acestei nă
zuințe firești a tinerilor de a întrezări primii muguri ai viitoru
lui, publicînd în numărul său din 9 iunie două pagini speciale 
pe această temă. Redacția ziarului s-a adresat unor savanți so
vietici ale căror lucrări sînt îndreptate spre viitor, rugîndu-i să 
înpărtășească cititorilor săi despre planurile lor, despre perspec
tivele ce se deschid în domeniul în care lucrează. Ziarul nostru 
reproducînd, începînd cu acest număr, materiale din cele două 
pagini ale „Komsomolskăi Pravda", oferă tineretului nostru posi
bilitatea de a lua cunoștință de perspectivele de neînchipuit ce 
se deschid în fața științei și tehnicii pînă în secolul XXI.
' Priviți fotografia satelitului 
nostru. Parcă însăși natura ar 
fi adaptat toate aceste circuri 
și cratere din lună pentru crea
rea unor orașe-sere, acoperite 
cu clopote gigantice de sticlă.

Desigur că, în primele eta
pe, aprovizionarea locuitorilor 
din lună cu toate cele nece
sare va trebui să se facă de

pe pămînt. Dar aceasta este o 
plăcere scump plătită. Un ba
ton de pline transportat de pe 
pămînt în lună va costa tot 
atît cît costă pe pămînt un a- 
semenea baton fabricat din 
aur. De aceea una din primele 
sarcini va consta în a face ca 
luna să se autoaprovizioneze. 
Cred că la începutul secolului

al XXI-lea această sarcină va 
fi rezolvată.

Și am onoarea să. vă invit să 
faceți, e adevărat că deocam
dată cu imaginația, o plimba
re prin primul oraș din lună, 
situat în craterul Eratostene.

...Sîntem în lună. Un auto
mobil de construcție specială 
gonește pe un drum neted, a- 
runcat peste vîrfurile stîncilor 
de granit de la Cosmodrom 
spre orașul nottru.

Și iată că automobilul intră 
într-un tunel îngust, săpat în 
st încă, și în fața noastră se 
deschid niște porți de’ alumi
niu. Aceasta este ecluza de aer. 
In orașul în care intrăm acum, 
presiunea atmosferică atinge a- 
proape 5000 m.m. coloană de 
mercur. Această presiune este cu 
o treime mai mică 
decît pe pămînt la 
nivelul mării, dar 
un astfel de aer care

. conține mai mult 
oxigen decît* pe pă
mînt poate fi aspirat 
fără nici un fel de 
urmări pentru sănă
tate. Pentru ca acest 
aer sa nu iasă din 
clopotul de sticlă al 
orașului, toate ie
șirile sînt închise. 
Iar intrările și ieși
rile se Tac prin eclu
zele de aer.

In fața mașinii 
noastre s-a deschis 
cea de a doua poar
tă de aluminiu și in
trăm în oraș. Putem 
ieși afară din auto
mobil și respira at-* 
mosfera sa umedă.

Mergem pe lingă tufișuri în
mugurite și pe lingă copaci 
plini de fructe. Nu toate a- 
ceste plante pot fi recunoscute 
cu ușurință, deși toate sînt a- 
duse de pe pămînt. In con
dițiile atracției slabe din lună 
ridichia obișnuită crește cît un 
curmal, iar ceapa atinge o înăl
țime de 10 metri. - - * -

In fața noastră se află un 
perete de sticlă cu o ușă du
blă. Asemenea pereți se întîl- 
nesc la fiecare pas — fiecare 
are 800-1.000 metri. Rolul lor 
este același ca și ăl pereților 
despărțitori ermetici ai unei 
nave transoceanice. Atunci cînd 
o asemenea navă se ciocnește 
de un atei și se găurește fun-

(Continuare tn pag. 4-a)

Trecem pe lingă plante ce ni se par 
fantastice...

Desen de L. SMEHOV

Tovarășul Gheorghe Rădoi, di
rectorul general al uzinelor a în
fățișat oaspeților istoricul dez
voltării uzinelor, de la vechea 
fabrică de armament a capitaliș
tilor, — în care au avut loc in 

, ilegalitate importante acțiuni de 
. luptă organizate de comuniști, 

pînă la puternica unitate socia
listă de azi. în care un coleciiv 
unit muncește și luptă — în frun
te cu comuniștii — pentru înde
plinirea marilor sarcini ce i-au 
fost încredințate de partid pe li
nia continuei dezvoltări a econo
miei naționale

Producția de autocamioane ac 
uzinei a crescut de la 3.000 în 
1955 la 5.000 în 1956 și este in 
continuă creștere.

Membrii delegației aU vizitat a 
poi mai multe sectoare ale uzi
nelor : fabrica de rulmenți, sec 
toarele ax cardanic, bloc moior. 
mașini-agregate, montaj general 
Intîmpinați călduros de muncitori 
și tehnicieni, oaspeții au stat de 
vorbă cu mai multi muncitori ia 
locurile lor de muncă, s-au inte
resat de diversele faze ale fabri
cației autocamioanelor și rulmen
ților.

Ei au discutat cu conducătorii 
uzinei și specialiști despre pro 
blemele luptei pentru ' reducerea 
prețului de cost al producției, 
pentru asigurarea unei producții 
la nivelul tehnicii mondiale.

Apoi oaspeții au vizitat sălile 
de curs și cantina centrului școlar 
profesional, unde s-au informat 
asupra modului de recrutare și

. Stalin" din orașul Victoria.
pregătire a cadrelor de viitori 
constructori de autocamioane.

După vizitarea uzinei, mii de 
muncitori s-ău adunat într-un 
mare miting în cinstea oaspeți
lor.

Deschizînd mitingul, tovarășul 
Adalbert Crișan secretarul comi- 

. tetului de partid al uzinelor, a 
salutat călduros, în numele mun
citorilor, tehnicienilor, ingineri
lor și funcționarilor pe oaspeții 
dragi, delegația guvernamentală 
și de partid bulgară în frunte cu 
tovarășii Anton lugov și Todor 
Jivkov.

Exprimînd profunda bucurie a 
colectivului uzinei pentru cinstea 
ce i s-a făcut prin vizita membri
lor delegației bulgare. Constan
tin 'Munteanu, președintele comi
tetului de întreprindere al uzine
lor a înfățișat oaspeților străda
niile colectivului pentru a da pa
triei cit mai multe autocamioane, 
mai bune, mai ieftine, mai ușoa
re.

Ne bucurăm sincer — a spus 
el — cind vedem că frații și to
varășii noștri de dincolo de Du
năre ridică continuu noi fabrici 
și uzine, fac ca ogoarele patriei 
să dea roade din ce în ce mai 
bogate. Constructorii noștri de 
autocamioane vă roagă să trans
miteți colectivului fabricii d> 
autoturisme, clasei muncitoare 
bulgare și întregului popor bul
gar sincere urări de noi victorii 
in construirea socia'ismului. .

Salutîndu-i pe oaspeți în nume
le muncitorilor și tehnicienilor de 
naționalitate germană din uzină, 
tehnologul Mihai Binder a vqr- 
bit despre marile realizări ale re
gimului democrat-popular in în
făptuirea egalității in drepturi a 
naționalităților conlocuitoare, rea
lizări de care se bucură și națirm 
nalitatea germană.

Ca muncitor oțelar. împreună 
cu ceilalți tovarăși de muncă ai 
mei — a spus în cuvintul său 
tovarășul Florian Trută — am a- 
flat cu deosebită emojie și bucu
rie de vizita delegației dv. la noi 
în uzină. Subliniind că muncitorii 
uzinei au fost adine mișcati de 
căldura cu care harnicul și ta
lentatul popor bulgar a știut să 
facă din vizita delegației guver
namentale și de partid a R.P.R. o 
sărbătoare a străvechei prietenii 
romîno-bulgare, în continuare 
vorbitorul a spus : am dori ca și 
dv. să vă simti(i' la noi cît mai 
bine, ca în mijlocul familiei dv. 
Noi socotim poporul bulgar ca 
pe un frate. în marea familie a 
tări'or socialiste care, în frunt» 
cu Uniunea Sovietică luptă pen
tru același tel.

Intîrnpinat cu vii aplauze și a- 
clamatii a luat apoi cuvîntul to
varășul Todor Jivkov, prim-seciă- 
tar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, care în numele dele
gației guvernamentale și de 
partid a R. P. Bulgaria, în nume
le comuniștilor bulgari, al clasei 
muncitoare și al întregului popor 
bulgar, a trarsmis un fierbinte

(Continuare in pag. 4-a)

Excursie prietenească
Timp de patru 

zile, vasul fluvial 
„Dimităr Blagoev**, 
sub pavilionul R.P 
Bulgaria, găzduiește 
un grup de scriitori 
romirli și bulgari 
care întreprind o ex
cursie pe Dunăre In 
scopul unei mai bune 
cunoașteri și a strîn- 
gerii legăturilor de

ptietenie intre oame
nii de litere din cele 
două țări' 
niștii vor 
asemenea 
bulgărești, 
Russe și Vidin,

Din grupul 
cursioniștilcr 
parte Intre alții

.ții Marinov Lamar 
și Mladon Isaev.

Excursio- 
vizita de 

orașele 
^Vistra,

ex-
fac 

poe-

prof. P. Dinekov, se
cretari ai Uniunii 
Scriitorilor din R.P. 
Bulgaria, Mihail Da- 
pid'glU' V. Em. Ga
lan. Marin Preda, 
Aurel Mihale și Mi
hai Gafița secretari 
ai Uniunii Scriitori
lor din R.P' Rjmî- 
nă, Kiss Jeno. Gh. 
Dinu. Titus Popovici 
<i alții.

ÎN CURÎNE)

Marele concurs permanent

„Scînteii tineretului4’
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Ce vom face în timpul
Vacanța a sosit I Prima ei zi a 

culminat în gălăgie (școala noas 
tră are foarte multe fete) elevele 
își aminteau promisiunile, se a- 
sigurau reciproc „Vcniți ? Da, ve
nim I Și noi venim !“ Și în toată 
curtea plutea o voioșie generală. 
Da,- citeva ceasuri mai tîrziu, în 
locul veseliei s-a așternut o tă
cere neobișnuită. Prima zi a va
canței de vară Liniștea aceasta 
nu va dura însă mult timp. In 
fiecare săptămină din timpul va
canței, elevii se vor întîlni iarăși 
aici, la școală, la fel de veseli.

încă cu multă vreme înainte de 
a începe vacanța, comitetul nos
tru U.T.'M. și-a propus să orga
nizeze timpul de vacanță al ele
vilor. Acesta nu e un lucru greu. 
Greu e să organizezi în așa fel 
acest timp, încît șă fie cu adevă
rat plăcut și instructiv. De aceea 
baza de plecare la întocmirea 
pianului nostru de muncă a con 
stituit-o părerile și propunerile e- 
levilor pe care ei le-au transmis 
în scris prin cutia de sugestii și 
propuneri de la gazeta de perete 
a școlii. Astfel, am aflat dorințe 
felurite și interesante.

Ceie mai multe acțiuni pe care 
le vom întreprinde în lunile de 
vacanță sint închinate Festivalu
lui de la Moscova. Ele vor avea 
loc în majoritatea lor la ..colțul 
Festivalului" din școală. Aici e- 
Ievii se vor întîlni cu ingineri și 
tehnicieni de la întreprinderile din 
raionul nostru, care au studiat 
la Moscova și cu participanți la 
festivalurile mondiale ale tinere
tului. iar in unele zile vor audia 
în colectiv emisiuni radiofonice 
despre Festival. Cele mai intere
sante manifestări la „colțul Fes
tivalului" par a fi însă concursul 
ghicitoare pe tema „București — 
Moscova în cîntec și dans" și 
„Carnavalul Festivalului". Prima 
manifestare e asemănătoare „Dru
meților veseli" numai că aici în
trebarea se pune nu în mod o- 
bișnuit, ci cu ajutorul cîntecelor 
și dansurilor care exprimă speci
ficul locurilor ce ne despart de 
Moscova; iar cea de a doua va 
fi de fapt o reuniune tovărășeas
că la care, însă, participant» vor 
fi costumați în portul diferitelor 
popoare ce-și vor trimite 
zentanți la Festival.

țacanțti

repre-

Cu cîteva ore înainte de a ne 
întocmi planul de muncă am pri
mit la comitet încă o sugestie. 
„Sînt cîteva fete în clasa a VllI-a 
care scriu poezii. Poate mai scriu 
și'alți elevi. Propunem să facem 
un concurs literar". Astfel, s-a 
făcut că în cinstea Festivalului 
am prevăzut in planul nostru nu 
unul ci trei concursuri și anume : 
un concurs literar, unul de dan
suri și cîntece (in școala noastră 
fiecare clasă își are echipa ei ar
tistică) și cel de-al treilea, un 
concurs sportiv „Cupa Festivalu
lui" la tenis de masă, șah și volei. 
Premii ? Cărți, în afară, bineîn
țeles. de „Cupă" care va fi— tot 
cărți.

Toate aceste acțiuni vor avea 
loc în zilele de joi, adică în „Joia 
Festivalului" și cum in timpul 
vacanței sint vreo 11 Joi, școala 
noastră nu va fi deloc liniștită 
și tristă. Dar nu 
vii se vor întîlni 
lele vacanței noi 
teva excursii la 
rea Pustnicul și 
In raionul nostru vom vizita u- 
zinele „23 August". Filatura Ro- 
mînească de Bumbac și gospodă
ria agricolă de stat din comuna 
Pantelimon La gospodărie vom 
face muncitorilor de acolo și o 
surpriză : le vom da ajutor o zi 
la culesul zarzavaturilor. Tn pla
nul nostru de muncă, această ac
țiune e prevăzută la capitolul 
„Acțiuni de folos obștesc" și e 
urmată de încă două: „Stringe- 
rea metalelor feroase" și „Aju
tor la strînsul spicelor de griu 
întovărășiților din comuna Do- 
broiești".

Ultimul capitol al planului 
nostru de muncă — și pe care-1 
socotim de mare importanța — 
este acela care privește organiza
rea pregătirii școlare In timpul 
vacanței. In primul rînd. pe ele
vii clasei a X-a îi așteaptă exa
menul de maturitate și apoi, pe 
cei maî mulți dintre ei examenul 
de admitere în facultăți. Și pen 
tru ei, ca și pentru elevii clase

numai joia ele- 
la școală. în zi- 
vom face și cî- 
Snagov, Pădu- 
Călugăreni, iar

lor mai mici care au rămas cori- 
genți, direcțiunea școlii noastre a 
asigurat ore de consultații cu 
profesori de specialitate.

Pe lingă aceasta, insă, comite
tul U.T.M. a organizat ajutorul 
reciproc între elevi după metoda 
triunghiurUor. In ce constă a- 
ceastă metodă ? S-au format gru
pe de cite trei elevi care stau pe 
străzi apropiate și care se com- 
plectează în cunoașterea materiei 
De exemplu : elevul X cunoaște 
bine matematica, dar e slab la 
istorie; Y cunoaște istorie, dar e 
slab Ia limba romînă ; Z cunoaște 
limba romină, dar e slab la ma
tematică. In fiecare triunghi se 
află cîte un utemist care răspun
de față de comitetul U.T.M. de 
modul în care funcționează, iar 
unde nu-i nici un utemist, răs; 
punde de activitatea triunghiului 
un membru din biroul organiza
ției U.T.M. din clasă.

O altă acțiune prevăzută la a- 
cest capitol este aceea a îndru
mării absolvenților spre facultă
țile care le pot permite realizarea 
visurilor lor. De pildă la noi tn 
școală mulți elevi vor să se pre
gătească pentru medicină, fără 
să aibă insă un argument solid, 
în timp ce pentru istorie, filozo
fie și agronomie optează foarte 
puțini, deși din constatările noas 
tre nu puțini sînt elevii care și-ar 
găsi in aceste domenii vocația 
De aceea, in prima lună a vacan
tei. noi am organizat întilniri cu 
studenti Și asistenți de la tacul 
tățile respective, întilniri în care 
se va discuta despre esența pro
fesiunii fiindcă am observat căfesiunii fiindcă am observat 
unii elevi n-au decît o vagă idee 
privind munca unui istoric, agro
nom sau filozof.

Vacanța noastră se anunță bo 
gata în activități. Depinde de noi, 
ca ea sa ne lase amintiri de 
neuitat.

DĂRAȘTEANU MARIA 
secretara organizației de bază 

U.T.M. de la Școala medie nr. 15 
raionul 23 August — București

Tabere și excursii școlare
Peste 3.300 pionieri și școlari din 

regiunea Hunedoara își vor petrece 
anul acesta vacanța de vară în ta
bere amenajate : în cele mai pito
rești locuri din regiune. La cele 13 
tabere regionale vor funcționa 250 
instructori superiori de pionieri și 
110 profesori.

De asemenea s-au făcut pregătiri 
pentru începerea activității a 13 
tabere orășenești, 60 tabere de 
curte și 120 cluburi. In perioada 
vacanței de vară vor fi organizate 
pentru pionieri peste 40 tabere în 
corturi, iar din școlile medii și 
profesionale 250 elevi vor pleca în 
tabere turistice de cîte 10 zile.

Din localitățile Văii Jiului, Hu-

nedoara și Calau, precum și din 
alte centre din regiune numeroși 
pionieri și școlari vor pleca în ta
bere pe litoral și în alte locuri pi
torești din tară.

In timpul vacanței școlile orga
nizează excursii. Zilele trecute 200 
elevi din Valea Jiului au făcut o 
excursie la Lupeni. Casa Pionieri
lor din Deva a organizat pînă a- 
cum două excursii: la Combina
tul siderurgic Hunedoara și la ce
tatea din Alba Iulia. Alte excursii 
sînt programate la Gorunul lui 
Horia din satul Țebea, raionul 
Brad, la Sarmisegetuza și alte 
locuri istorice din regiune.

(Agerpres)

X. — Noroc fraților, ce mai faceți ?
Y — Nu vezi ? — ne certăm...
X. — Și mă rog din ce pricină, n-aș putea 

să vă împac în vreun fel ?
Z. —- Nu-i vorba nici de ceartă, nici de 

împăcare. Să știi însă că nimeni nu mă va 
putea convinge că e așa cum spune el.

X. — Dar ce spune el ?
Y. — Spune că filmul „Contele de Monte 

Cristo" nu face doi bani.
X. — Și tu ce spui ?
Z. — Nu sînt de acord cu el. Filmul e 

prost.
X. — Păi, dacă nu mă înșel, părerile voas

tre nu prea diferă.
Y. — Ei, asta.i bună 1 Cum nu diferă 

cînd îmi scot olămînii de două ore demons- 
trîndu-i că filmul, ca și cartea răposatului 
Al Dumas-tatăl e o melodramă zaharisită, 
un basm moralizator prăfuit pe care și copiii 
zilelor noastre îl socotesc demodat...

Z. — Nu sînt de acord. Problema nu e 
dacă e moralizator sau ba, demodat sau 
modern. Problema e că aventurile unui con
te și ale unor baroni nu pot avea nimic co
mun cu educarea tineretului în spiritul socia

lismului. Ce are de învățat un tînăr briga
dier de pe unul din marile șantiere de la a- 
cești pierde-vară împopoțonați cu dantele ? Se 
poate spune că nimic.

X. — Cred că o să vă pot împăca. Și anu
me, combătîndu-vă pe amîndoi. Cui să răs
pund însă mai întîi. fiindcă amîndoi îmi pă
reți la fel de caraghioși? Dar s-o luăm, pe - tea, 
cît e posibil cu voi, metodic.

întîi un argument, ca să zic așa. de bun 
simț, poate puțin cam prozaic: filmul s-a
bucurat de un oarecare succes. Și să nu ui
tăm că au mai existat și alte filme, cu alți
actori, dar inspirate de același roman, acum
vreo cincisprezece ani și, mi se pare, acum 
vreo treizeci de ani, au existat numeroase 
dramatizări de cînd și-a publicat Dumas car
tea. ce au plăcut publicului. Nici romanele 
lui Dumas tipărite de Editura tineretului în 
ultima vreme nu zăbovesc prea mult în 
brării. Deci masa de cititori și spectatori , . 
în snecial, tineretul nu a fost și nu e de a- 
ceeași părere cu voi.

Y. și Z (la unison) — Ha, poftim argu
ment !

Y. — Poate că publicul, lipsit de spirit de 
discernămînt, dă dovadă de prost gust.

X. — In cazul de față, nu cred. Dar 
examinam problema și sub alte aspecte, 
„elevate".

Un prim argument și nu dintre cele 
importante. Aproape toate romanele lui 
mas la care ne-am referit au la bază întîm- 
plări reale consemnate de istorie. Așa dar, 
pe deoparte, ele au și o valoare documentară, 
ca să zic așa, valoare ce le menține într-o 
anumită măsură interesul în actualitate iar 
pe de altă parte, dat fiind că își trag rădă
cinile din viața adevărată, nu pot fi sancțio
nate cu asprime pentru tendințe moraliza
toare deoarece aceste tendințe, dacă există, 
aparțin însăși realității din care s.au născut, 
ceea ce. evident, nu prea e vina lor.

li- 
Și,

să 
mai

mai 
Du.

Pe urmele geto-dacilor

oa-

Am ajuns la Popești, un sat pe 
malul Argeșului, la 25 km. de 
Bucur ești, la ora primului. Ulițe
le erau pustii. Un țîcă cu pălări
oara verde și isteț nevoie mare, 
mi-a fost primul ghid.

— Știi unde au lucrat niște
meni de la București, aici la voi 
în sal ?

— Știu, nene, colo unde e co
moara. Cică e aur mult pe care-l 
păzesc dracii.

— Zău ?
— Da, nene. Dar eu nu cred. 

Mie imi plac cireșele.
— Care cireșe, de unde ?
— Cireșele din livada de lin

gă Argeș. E o grădină mare cu 
cireși lîngă săpaturi. Le păzește 
nenea Radu de la partid.

Vă închipuiți că tot timpul dru
mului—de la intrarea în Popești 
și pînă la Nucet (așa se numește 
lunca și promontoriul de la Po
pești) discuția mea cu puștiul 
cam așa a decurs. N-am putut 
afla mai nimic de la el. Un 
adevăr în spusele sale a fost to
tuși. L-am găsit in livada cu pri
cina pe tov. Dumitru T. Radu, se
cretarul organizației de partid din 
sat. Omul, un bălrînel uscățiv, 
s-a bucurat mult că poate să-mi 
fie ghid, să-mi explice ce cunoaș
te despre vechea așezare. I-a po
runcit lui Mitiță, primul meu 
ghid, să se urce într-un cireș... ca 
să păzească livada și a pornit-o 
alături de mine. Chiar de la li
ziera livezii începea urcușul pe 
terasa Nucet.

Legenda din bătrîni spune c-ar 
fi o comoară mare dedesubt. Dar 
cine să sape atitea zeci de hec
tare ? Cică Popeștiul e așezat pe 
comori. Uite, biserica și cimitirul 
sint așezate pe terasa asta de 
mijloc. S-au săpat atitea gropi 
pentru morți, dar nimeni n-a gă
sit decît cioburi de oale și cenu
șă. Au venit aici oameni de știin
ță. Au făcut săpături și cercetări 
de cînd eram eu copil. Au găsit 
multe obiecte. De trei ani încoa
ce insă vine un profesor — Radu 
Vulpe li spune. El și colectivul 
său au găsit lucruri care i-au mi
rat pe toți din sat. Comoara n-au 
găsit-o însă. Hei, dacă ar grăi 
Argeșul ăsta...

„Dacă ar grăi Argeșul...** Dar 
Argeșul nu cuvtntă, susură liniș
tit printre plute și răchiți și-și 

i poartă undele line spre Dunăre.

Ele vorbesc despre istoria acestor
Obiectele găsite în urma săpăturilor sint cercetate cu atenție. 

------ _i_:t:r meleaguri...
Foto : D. F. DUMITRU

Consecințe ale neglijări 
muncii de educație în rîndu 
tinerilor lucrători din comei

JJSs

Comitetul raional U.T.M. Orăștie a raportat Co
mitetului regional U.T.M. Hunedoara date ireale 
tn legătură cu „loturile Festivalului".

ACTIVISTUL:
— Alo. regiunea 1 Comunic de pe teren. Ctt vezi cu ochii e numai 

„lotul Festivalului"! (Desen de M CARANFfL)

Y. — Ce să-ți spun, m-ai dat gata 1
X. — Nu te pripi. O operă de artă poate 

fi apreciată ca învechită nu atunci cînd cos
tumul ei istoric este depășit ci atunci cînd 
concepția pe care o transpiră, deși și-a trăit 
traiul, se cramponează de prezent. Cu alte 
cuvinte aș putea scrie o carte bună, de pildă, 
a cărei acțiune să se petreacă pe timpul cru
ciadelor, dar numai dacă voi vedea eroii și 
întîmplările de atunci cu ochii unui om al 
zilelor noastre. Dacă însă aș scrie o poveste 
de dragoste despre trecut sau prezent în 
termenii în care e redactat ..Werther* al lui 
Goethe, m-ar ride și curcile.

Y — Vii la ce spuneam eu. Te_ar rîde 
fiindcă „Werther" e învechit

X. — Degeaba cauți să tragi spuza pe tur
ta ta. „Werther- nu e învechit. Romanul 
lui Goethe e așa cum e fiindcă poartă suflul 
epocii sale, amprenta ei, dar eu, scriind în 
același mod, mi-aș însuși artificial acest su
flu și aș rata Nici măcar declarațiile de dra
goste nu se pot face la fel în epoca războaie
lor napoleoniene și în cea a rachetelor in
terplanetare. Se spune că Cervantes își ba
tea joc, printre altele, în „Don Quijotie" de 
romanele cavalerești. De bună seamă câ el 
ridiculiza romanele 
cavalerești desuete — 
produs al unei mode 
care se prelungise pe
ste poate și, ca atare, 
își pierduseră vitalita-

fiindcă adevăra
tele romane cavale
rești. scrise la timpul 
lor, își păstrau valoa
rea și erau demne de 
respect așa cum sînt 
și azi.

Ca să mă refer la 
expresia „modă", folo
sită de tine, trebuie 
să-ți arăt că In artă lu
crurile merg puțin altfel decît în problemele 
vestimentare sau în general în cele de con
fort. Azi rar dacă mai vezi o trăsură în Bucu. 
rești. Le-au luat locul automobilele. Poate 
peste treizeci de ani vor dispărea și automo
bilele. înlocuite de helicoptere. In artă lucru
rile merg altfel, nu există între creațiile via
bile ale umanității concurențe anulatoare. 
Au rămas în muzică și Palestrina și Beet
hoven, apariția lui Gershwin nu l-a făcut de 
prisos pe Haendel. In artă avem nevoie de 
tot ce a creat mai bun geniul uman de-a 
lungul veacurilor fiindcă fiecare din aceste 
creații are o parte de contribuție la formarea 
culturii complexe necesare omului modern.

Y. — N-ai să mă convingi acum că nu voi fi 
capabil să înțeleg viața de azi dacă nu voi 
fi cunoscut idila dintre nobila doamnă Ana 
de Austria, și frumosul duce Buckingham I

X. — Mi se pare că — fără să vrei — ai 
pus degetul pe rană. Ferească dumnezeu să 
afirm că idila mai sus pomenită de tine este 
indispensabilă pentru a te descurca în viața 
contemporană. Lucrurile trebuie luate mai

De pe terasa Nucet — ridicată 
cam la 50 de metri de la supra
fața apei, albia lui care face un 
cot la Popești, trece chiar pe la 
picioarele terasei. Urme de șan
țuri de apărare se mai văd și 
acum. Ele pornesc din Argeș și 
încing cele trei terase, unde odi
nioară a fost așezarea geto-daci- 
lor. Sînt trei terase — pentru că 
după cum am aflat mai tîrziu de 
la profesorul Radu Vulpe — prin
tre ele au existat odinioară in
trări spre așezare. La fața locu
lui n-am văzut decît săpăturile 
arheologice, resturi de amfore, 
cenușă și multe oase de animal. 
Lucrurile mi-au fost explicate de 
către profesorul Radu Vulpe la 
Muzeul de antichități din Bucu
rești. Tot aici am văzut și obiec
tele descoperite la Popești.

★
Pe tovarășul profesor Vulpe 

l-am găsit la muzeu. Amabil șl 
pasionat pentru profesia sa, (tin
sul mi-a vorbit pe larg despre 
promontoriul de la Popești.

— Constatările mele — a spus 
tinsul printre altele — le-am ex
pus intr-o monografie din 1954. 
La Popești a existat un trib geto- 
dac. Printre orașele pe care Pto- 
lomeu le pomenește in geografia 
sa, vorbind despre Dacia, figurea
ză și Sornum. Acesta corespunde 
cel mai bine pozifiei ocupată azi 
de Popești.

Dinsul mi-a vorbit apoi despre 
faptul ci terasa de la Popești a 
convenit cel mai bine dacilor pen

tru că ei făceau comerț cu grecii 
și că Argeșul fiind navigabil pe 
vremea aceea — cu nave modeste 
— mărfurile porneau de pe Du
năre, direct pe Argeș în sus. A- 
cest ea sint însă lucruri care țin 
exclusiv de istorie. Tovarășul pro
fesor Insă mi-a vorbit cu precă
dere despre obiectele găsite la 
Popești.

Multele monede datează de pe 
timpul domniei lui lulius Cezar. 
Promontoriul de la Popești e in
teresant pentru că e singurul din 
țara noastră in care s-au găsit 
țigle pentru construcțiile acoperi
șurilor. S-au găsit apoi butoaie 
uriașe din lut ars pentru provizii. 
Nicăieri nu s-au găsit atit de 
multe amfore și vase de tehnică 
superioară, ca la Popești, semn 
că industria ceramică era o ocu
pație de bază a acestui trib geto- 
dac. Tovarășul profesor Vulpe 
mi-a arătat apoi brățările de 
bronz de pe timpul lui Bue- 
rebista.

Multe lucruri interesante mi-a 
povestit profesorul Vulpe. Dar la 
Muzeul de antichități al Acade
miei R.P.R. ați putea afla mult 
mai multe decît am scris eu în 
rindurtle de față. Iar mult mai 
plăcut ar fi dacă ați face o ex
cursie la Popești în luna iulie, 
cînd profesorul Vulpe și colecti
vul său reîncep săpăturile porni
te acum trei ani.

NICOLAE BARBU 
corespondentul „Scînteii tîneretu- 
lui“ pentru regiunea București

Vreau să mă refer la unele 
instantanee, culese cu ocazia 
unor raiduri efectuate de către 
Inspecția Comercială de Stat 
prin unitățile comerciale cu a- 
mănuntul din Capitală la care 
am participat și eu. Caravana 
controlului obștesc, după un 
drum lung, a hotărît să popo
sească puțintel la... bufetul 
„Trei brazi" din str. Fabrica 
de chibrituri nr. 54 — Bucu
rești. Și iată rezultatul: tînăru- 
lui Tuloiu Vasile, în vîrstă de 
24 ani, carmangiu la acest bu
fet, i s-au întocmit acte de tri
mitere în judecată, pentru lip
să la gramaj și alte grave aba
teri.

Caravana își continuă dru
mul pe rețedua comercială și 
poposește apoi la magazinul ae 
mercerie-galanterie din str. A- 
cademiei nr. 26. Și aici, vizita 
noastră s-a soldat cu o amen
dă de 100 lei aplicată tinerei 
responsabile Pastaie Maria 
pentru neglijență în serviciu, 
dosirea de mărfuri și totală 
dezordine în magazia de măr
furi.

La magazinul de galanterie- 
mercerie din B-dul Magheru 
29, responsabila magazinului 
tov. Teodorescu Georgeta nu-i 
de găsit. In cele din urmă, a- 
flăm că tov. Teodorescu absen
tase nemotivat de la serviciu. 
Dacă ar fi numai atît /... Dar 
s-a mai observat o totală lipsă 
de preocupare manifestată de 
tov. responsabilă față de maga
zin. Un avertisment scris, spe
răm că va îndrepta lucrurile.

Acum, o mică surpriză pen
tru curioși. Știți dvs., dragi ci
titori, care este suma record 
„economisită" de tov. casierițe 
din... resturi din lipsă de mă
runțiș ? Vă spun îndată l Adi
că s-o lăsăm mai bine pe tov. 
Avram Ruse, casieră la patise
ria „Turda" din B-dul 1 Mai, nr. 
135, să ne spună ce metode 
noi ^folosește în muncă", de a 
reușit să ne „demonstreze" la 
un desfășurător de cassă, cifra 
record de 26,85 lei plus, reali
zată numai în 4 ore ? Cum P 
Ce sancțiune ? Desigur, un se
ver avertisment scris pentru 
tov. Avram Russe, care abuzea
ză în mod flagrant de „amabi
litatea" consumatorilor.

Cred că sînt în asentimentul 
dvs., dragi cititori, dacă, după 
o plimbare obositoare, vă pr&- 
pun un mic repaus la... res
taurantul Marea Neagră; me

nu cald, gustos, servit „prompt 
și conștiincios". Așaa I Să ne a- 
șezăm la o masă și... minunea 
minunilor, nici nu apucăm bine 
să „studiem" lista de prețuri 
că tov. ospătar ne-a și zărit:

— Cu ce vă servim vă rog ?
Trei porții de cașcaval, trei 

porții ae șuncă și un sfert de 
litru de drojdie. Atît.

Ospătarul, bine dispus, sa 
înclină puțintel, în semn că a 
înțeles comanda și... cît ai clipi 
din ochi a și sosit cu... marfa 
solicitată.

Dar și aici nu-i chip de o- 
dihnă I Acum ori noi nu ne-am 
exprimat suficient de clar cînd 
am făcut comanda, ori tov. os
pătar nu a înțeles I Cert este 
faptul că în loc de trei porții 
comandate, am fost serviți cu 
trei porțioare. Și așa s-au în
tocmit acte de trimitere în fața 
procuraturii a bufetierei Bayko 
Anna și a carmangiului Tudo- 
ran Stan. Tov. ospătar Șerban 
Grigore a primit un avertis
ment scris. Este de dorit ca 
tov. Vișinescu A., responsabilul 
restaurantului Marea Neagră 
din cal. Griviței nr. 94, să se 
preocupe mai serios de perso
nalul acestei unități.

Există în Capitală și unități 
comerciale de desfacere cu a- 
mănuntul de la care, contra
venienta amintiți pot lua exem
plu de corectitudine, conștiin
ciozitate în muncă. In rîndul 
lucrătorilor din comerț am găsit 
tineri vînzători, casierițe, gestio
nari a căror cinste nu poate fi 
pusă la îndoială.

Este totuși îngrijorător fap
tul că unii infractori care 
s-au făcut vinovați de aceste 
deficiențe, sînt elemente tinere.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din unitățile comerciale tre
buie să acorde mai multă im
portanță muncii de educație po
litică în rîndurile tineretului.

Organele raionale U.T.M. 
care pînă în prezent nu au do
vedit o preocupare mai inten
să, în ceea ce privește munca 
de educație a tineretului din 
comerțul de stat — și mă refer 
în mod special la Comitetul 
Raional U.T.M. Tudor Vladi- 
mirescu — vor trebui neîntîr. 
ziat sâ ia măsurile eficace pe 
care le consideră mai potrivi
te, în scopul de a da mai mult 
sprijin prin instructorii raionali, 
comitetelor organizațiilor de 
bază din comerțul de stat.

AH1LE POPESCU

In iulie
ANUNȚ

In conformitate cu instrucțiunile Ministerului Minelor, pentru 
a veni in ajutorul absolvenților fostelor școli medii tehnice care 
au promovat toate examenele de an. se organizeză in mod ex
cepțional o sesiune de lichidare pentru examenul de diplomă 
intre 1—15 septembrie 1957.

Examenul va avea loc la Școala tehnică de maiștri Lupeni 
str. I. V. Stalin nr. 2 pentru absolvenții Școlii medii tehnice 
de cărbune Lupeni,

înscrierea la examene se va face ptnă la data de 15 iunie 
1957. Ia Școala de maiștri Lupeni.

Informații detailate se pot primi ia secretariatul Școlii teh
nice de maiștri Lupeni, in fiecare zi Intre orele 7—15.

generos, mai tn mare. Dar din ce ai spus tu 
rețin câ valoarea operelor din alte timpuri 
rezidă. în afară de reconstituirea atmosferei 
și problemelor specifice vremii, în posibilita
tea de cunoaștere a eternului sau aproape e- 
ternului uman, pe care ne-o oferă ele. In mă
sura în care un scriitor ne prezintă caractere 
și sentimente ce s-au modificat destul de pu
țin de-a lungul veacurilor și, ca atare, le pu
tem întîlni și azi. ne dâ un mare ajutor. Și 
fn această privință ne Bjutâ Vechii poeți chi
nezi, Homer legendele N iebelungi lor : ce să 
mai zicem de Alexandre Dumas — tatăl ?

Dar 6ă coborîm puțin pe pămînt Cîte cu
noștințe asupra a ceea ce se cheamă omul 
căpătăm prin lectura lui Dumas ? Iată-i 
de pildă numai pe celebrii mușchetari : 
Athos brav, demn, nobil, calm, devo
tat pînă la sacrificiu; Porthos — uriaș, 
viteaz, repezit, brutal, puțin cam mărgi
nit, prețuind din plin plăcerile materiale ale 
vieții ca mîncarea, băutura și altele; Aramis 
— cu o ușoară nuanță de iezuitism, șiret, fin 
diplomat, veșnic camufltnd un mic mister, 
bucurîndu-se de grația sexului frumos, și 
d’Artagnan reprezentînd quintezența acestor

vicontele de Bragelona atunci cînd a fost 
trădat de Louise de La Valiere, deși cunoaște 
rea pățaniilor avîntatului june îi va fi de 
folos.

Tot astfel după cum nenorocirea lui Edmond 
Dantes — viitorul contg de Monte Cristo — 
arestat în ziua nunții din cauza unui complot 
pus la cale de „prietenii" lui, groaznica de
tențiune în castelul If, rezistența lui în ciuda 
tuturor greutăților, ^evadarea și răzbunarea 
lui de mai tîrziu ca și neripețiile asemănătoa
re ale pasionatului cultivator de lalele olan
deze — Cornelius van Baerle din „Laleaua 
neagră* îl vor învăța p^ tînăr să nu fie naiv, 
să prețuiască oamenii la adevărata lor valoa
re, sa știe să-și aleagă prietenii, să nu dis
pere în cele mai grele condiții, să nu se abată 
niciodată de la drumul drept.

Z. — Te-am ascultat cu destulă răbdare și 
să nu crezi că dacă am tăcut. îți împărtășesc 
părerile. Pot spune ca nu sînt'de acord. Toate 
cîte le-ai spus ar fi ele bune și frumoase dar 
sînt străine de noi. Pentru educația tinerilor 
noștri ne trebuie Paveli Korceaghini și nu 
fel de fel de baroni și marchizi rupfi de 
popor.

Direcția rețelei cinematografi
ce și difuzării filmelor prezintă 
in luna iulie pe ecranele cinema 
tografelor din Capitală și din 
țară noi producții ale cinematic 
grafiei de peste hotare.

în Capitală vor rula: o nouă 
producție a studiourilor Mosfilm 
„înălțimi” în regia lui Aleksandr 
Zar hi; rolurile principale sînt 
interpretate de Nikolai Rlbnikov, 
/. Makarova. G. Karnovici. V. 
Makarov. M, Strijenova și alții 
— filmul „Poznașii din Baren
burg” o producție a studiouri-

pe ecrane
lor Deja“-Berlin, filmul cehoslo
vac „Intre două femei”-,, comedia 
bulgară ,,Două victorii”, crecum 
și filmele artistice ..Frate și soră” 
și ..Pentru pace”, producții ale 
cinematografiei din R P. Chineză.

Printre filmele care vor fi pre
zentate tn premieră
numără „Noapte de carnaval' 
film sovietic In culori. Mazurca 
dragostei”, o producție a stu
diourilor .,Defa”-Berlin și filmul 
italian ,,Cinematograful de altă 
dată”.

în țară sd

(Agerpres)

ceeași vehemență împotriva terorii rasiale — 
arma precum se vede, pe cît de învechită pe 
a-!j- ven’noa8.a a reacțiunii. s ar ridica de 
pilda, revoltați. împotriva linșării negrilor în 
America. Am motive foarte temeinice să cred 
aceasta ; nu de alta dar se spune că în vi
nele lui Dumas curgea și sînge de negru.

Z. — Da, dar crezi că Dumas ar fi azi ală
turi de noi ? Crezi; crezi ?

X. — Să nu ne înțelegem greșit. Ți-am ex. 
plicat că am încredere în tineretul nostru, so- 
cotindu-1 destul de matur spre a discerne ceea 
ce e valabil sau na din sensurile ideologice 
ale operelor clasicilor care, cît sînt ei de cla
sici, au mai avut și lipsuri, cum ai apreciat tu. 
Nu pot însă garanta că Dumas s-ar descurca 
azi destul de bine în complicatele probleme 
politice atîta vreme cît nu le-a înțeles destul 
de bine, a avut o concepție limitată față de 
unele 
pildă, 
și în 
ceput 
a lui

„MUȘCHETARII"
la podul cu vechituri?

însușiri, plus un ceva care s-ar numi gasco- 
nism și ar fi greu de definit, fiind în același 
timp foarte atrăgător și simpatic. Asta ca să 
nu mai vorbim de valeții lor pe jumătate copii 
fidele ale stăpînilor lor: Grimaud naiv și în
drăgostit de cel pe care-1 servește, Mousque- 
ton ceva mai greoi la minte decît giganticul 
mușchetar în slujba căruia se află. Bazin re- 
gretînd veșnic deliciile vieții clericale liniștite 
și îmbelșugate, Planchet descurcăreț ca d'Ar
tagnan, dornic de a se căpătui ca un burghez 
cumsecade, cu prăvălie și familie. Ce panop- 
ticum variat, colorat și pasionant de intere
sant I Puține tipuri asemănătoare cu acestea 
întîlnești și azi ? Și nu le înțelegi oare mai 
bine, înarmat fiind cu acea experiență de 
viață pe care ți-a cedat-o scriitorul ție, unui 
tînăr care n-ai avut încă timpul să acumulezi 
destulă ?

Oare nu se întîmplă șî azi dezamăgiri în 
dragoste ? Eu cred că se întîmplă Un tînăr de 
al nostru va ști însă să suporte bărbătește o 
asemenea lovitură a soartei și probabil că nu 
ya adopta soluția disperată pe care a ales-o

Z.
X.

X. — Fără îndoială că Intr-o privință ai 
dreptate. Ne trebuiesc Paveli Korceaghini și 

în primul rînd Paveli Korceaghini. Dar tine
retul nostru trebuie să aibă o educație multi
laterală, trebuie să valorifice ceea ce-i mai 
bun din arta tuturor vremurilor. Ai citit ,,Re
gina Margot" ?

— Ce fel de regină?
— „Regina Margot", un alt roman al

lui Dumas. Dacă l-ai fi citit ai fi văzut că 
eroii cărora tu le aduci acuzații atît de gra
ve nu au fost rupți de ideile nobile și gene
roase ale timpurilor lor. Alături de autor, 
eroii principali din „Regina Margot" protes
tează împotriva inchiziției catolice — culme 
a terorii din Evul Mediu, împotriva intoleran
ței religioase, ceea ce constituie o tendință cît 
se poate de progresistă pentru secolul res
pectiv. Eu cred că dacă eroii lui Dumas sau 
chiar scriitorul ar trăi azi, ar protesta cu a-

fenomene mai apropiate lui. Astfel, de 
vei vedea în „Cei trei mușchetari" ca 
„După douăzeci de ani" că el n-a pri. 
sensul progresist al revoluției engleze 
Gromwell, după cum părerile lui greșite 

despre revoluția fran- 
r» ceză apar destul de 
( clar, mi se pare în 
f „Colanul de catifea", 
i Repet, însă că ceea 
, ce e bun, și această 
< parte este predomi- 
( nantă în opera lui 
? Dumas, ne este nouă 
î foarte necesar. Aceas- la PAni-inrrora m> nm

I

tă convingere mi-am 
reînnoit-o de curînd 
cînd am văzut în 
cadrul Concursului ti
nerilor actori poemul 
dramatic al scriitorului 

. ... , , „ . . sovietic M. Svetlov,
intitulat „După douăzeci de ani". Dacă l-ai 
văzut..

Z. — Nu, nu l-am văzut.
X. — Dacă l-ai fi văzut, zic, ți.ai fi dat 

seama că Svetlov, intuind marea influență pe 
care o au chipurile nemuritoare ale „mușche
tarilor" asupra tinerilor cu imaginația avînta- 
tă, îi arată pe cei patru inamici ai cardinalilor 
Richelieu și Mazarin ca niște inspiratori, ca 
niște prieteni imaginari al comsomoliștilor tn 
lupta lor plină de bărbăție contra gardiștilor 
albi. Vitejia și eroismul nu pot fi monopoli
zate de un secol, de o epocă: ele merg tot
deauna în avantgarda omenirii.

Y. — Uite ce e, tinere, văd că pe băiețașul 
ăsta aproape Lai convins cu argumentele tale 
de ordin „politic". Pe mine Insă politica mă 
lasă rece. Eu abordez discuția din alt punct 
de vedere. Astăzi, și mai ales pentru precoci
tatea generației tinere, romanul de aventuri

cil peripeții misterioase, gesturi nobile șî genii 
ale răului, este complect ridicol Trăim acum 
în secolul analizei psihologice extra-profunde. 
Se discută în genera! in unele cercuri despre 

faptul dacă romanul mai este actual ca gen, 
ce să mai zic despre romanul de aventuri ?

X. — N-aș vrea să anticipez rezultatele dis
cuției, dar părerea mea este că romanul, ca 
și orice gen literar, nu este depășit, are rolul 
și importanța Iui. Cred că nu există genuri 
majore și minore. Există un proverb ,.0mul 
sfințește locul". Dă-mi voie să-l parafrazez 
6punînd : „Scriitorul sfințește genul". Sînt nu. 
meroși comercializatori ai romanului de a- 
venturi, dar nu aceștia reprezintă genul. H. 
G. Wels sau Alexei Tolstoi, Efremov sau Co-J 
nan Doyie au dat lucrări de preț in acest dome-' 
niu, capabile să aducă un aport deosebit la 
educarea tineretului. Luptînd împotriva roma
nelor de duzină, a lucrărilor Impregnate de 
morala anti-utnană. bestială, trebuie sâ pro
movăm romanul de aventuri de bună calitate. 
Așa că felicitînd Editura Tineretului pentru 
pașii Tăcuți pînă acum pe acest tărîm, i.aș 
ura să meargă mai departe cu curaj, să tipă
rească și alți clasici ai genului: Fenimore 
Cooper, Mayne Reed și alții, să tipărească ce
lelalte opere ale lui Dumas despre care po
meneam : „După douăzeci de arți", „Vicontele 
de Bragelona", „Regina Margot" și mai ales 
să dea extinderea cuvenjtă romanului original 
de aventuri, antrenînd cele mai bune din for
țele noastre scriitoricești.

Y. — Ehei, vrednice cavaler, spada-ți ne
obosită nu are rivală. Mă predau, depun ar
mele. N-am să mai disprețuiesc literatura de 
aventuri, am să studiez Dumas pe bază de 
notițe, am să-mi însușesc ideile lui generoase, 
pînă și grandoarea stilului său medieval.

X. — Nu dragă, nu-i necesar 6ă studiezi 
cu notițe. Gît despre însușire văd că ti-ai și 
integrat în patrimoniu stilul său „medieval". 
De altfel stilul acesta nu-i întrutotul de con
damnat De pildă, dacă v-aș vedea purtindurvă 
mai galant, cavalerește cu „tovarășele fete" 
m-aș bucura și eu și nimeni nu v-ar putea bă
nui pentru aceasta de „influențe" feudale,.ei 
dimpotrivă. Purtarea frumoasă, curtenitoare, 
elegantă față de fete poate fi și un atribut 
al educației comuniste, și își are farmecul ei 
acum ca și în urmă cu cinci sute de ani. Dar 
despre asta într-o discuție viitoare.

Y. și Z. (la unison) — Era și cazul. Nu de 
alta dar ne creștea o barbă mai mare ca a lui 
Monte Cristo în închisoare, ascultîndu-te cum 
nu mai sfîrșești.

X. — Acum, după ce v-am făcut prieteni 
de.ai lui Dumas, loviți în mine cu propriile-mif 
arme. Așa procedează niște gentilomi ?

B. DUMITRESCQ
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Răsfoind carnetul
unui maistru

Cu fetele
Brigada de tineret condusă de 

Marin Petroșeneanu din secția 
formare a uzinelor „Ernst Thâl- 
mann* o perioadă destul de lungă 
s-a situat pe ultimul loc în între
cere și așa cum au botezat-o unii 
muncitori, luni de zile a fost „ra
cul* sectorului. Iată motivul pen
tru care vestea că brigada a înce- 
put să-și dezică trista faimă, a 
fost primită cu destulă rezervă. 
„Foc de paie* șopteau neîncreză
tori unii muncitori. Oarecum, îm
părtășeam aceeași părere și din 
pricina asta am amînat de pe o 
zi pe alta să scrim un articol des
pre îmbucurătoarea transformare. 
In cele din urmă am uitat cu de- 
săvîrșire de articol și ne-am amin
tit de el tîrziu, după mai bine de 
o jumătate de an. în acea zi, stră
bateam locul de muncă al brigăzii. 
Entuziasmul cu care munceau ti
nerii și cifrele frumoase înregis
trate pe graficul de producție, 
ne-au îndemnat să ne adresăm 
maistrului de sector:

— Care a fost factorul deter
minant în transformarea brigă- 
zii ?

— Uf, numai de asta îmi arde 
acum I ne-a răspuns maistrul, ciu- 
pindu-și nervos un colț de mus
tață.

Intr-adevăr, nu era o oră 
prielnică pentru interviu. Am în
cercat noi să ne cerem scuze și 
apoi am complectat:

— Cînd socotiți că putem dis
cuta liniștiți?

— Vcnîți la ora 4. Pînă atun- 
cea, poftim, frunzăriți carnetul 
meu de însemnări, căzu de acord 
maistrul întinzîndu-ne un carne
țel îmbrăcat în pergament. Nerăb
dători, ne-am retras într-un colț 
și am citit însemnările maistru
lui :

...Brigada lui Marin Petroșe- 
neanu a rămas iarăși codașă. Mă 
uit la ei și nu-mi vine să cred. Ti
neri sînt, sănătoși sînt, meserie 
slavă domnului, cunosc, dar cînd 
lucrează îți vine să te iei cu mîi- 
nile de cap. Nu știu ce să mai 
cred. I-am luat cu binele, am 
„strîns* și șurubul. Degeaba...

Sîmbătă. Ce nesuferită mi-a de
venit această zi. Și numai din 
cauza „racului* (n. n. brigada). 
Sîmbătă puștanii bat recordul în 
obrăznicie. Astăzi l-am îndemnat 
părintește pe Dumitru Curticî să

și-au găsit nașul...
lucreze mai cu tragere de inimă. 
Drept răspuns, a căscat plictisit 
șl mi-a trintit trei cuvinte:

— Iaca, nu vreau I
— Bine, dar dacă nu muncești, 

nici nu cîștigi... Iți trebuie și tie 
un costum mai...

— Ce-ți pasă ? Cit ctștig îmi 
ajunge, mi-a tăiat el vorba.

Un alt puștan, mi-a argumentat 
ironic că sîmbătă nu lucrează 
fiindcă se conservă, seara se duce 
doar
mese

La 
că te 
ținut 
din fire. Destul am blestemat eu 
palmele maistrului dnd im fost 
de seama lor.

Luni: povestea se repetă. Jumă- 
tate din brigadă lipsește. I-am în
trebat pe cei prezenți unde-s to
varășii lor, iar ei s-au făcut că 
nu mă aud. Unul singur, crezîn- 
du-se cu duh, a bombănit ca pen
tru sine, dar în așa fel Incit vor
bele lui să ajungă pînă la mine:

— Sînt la orizontal. Astă noap
te au băut...

Nu am mai putut răbda șl le-am 
zis cîteva vorbe tăioase.

Astăzi am fost invitat din nou 
la comitetul U.T.M. și am discu
tat situația „racului". Poate va 
trebui să dizolvăm brigada și să-l 
împrăștiem pe membrii ei tn tot 
sectorul E calea cea mai ușoară 
și nu mă împac deloc cu această 
soluție. Oare eu, om bătrtn, cu a- 
tîta experiență, nu am pricepere, 
de a da pe brazdă pe puștanii ăș
tia ? Nu, nu se poate. O idee năs
trușnică mă obsedează : ce-ar fi 
dacă am introduce în brigadă ct- 
teva muncitoare harnice, discipli
nate, care prin exemplul lor să-1

cele șl pentru voi*. Vorbele Iul 
au atins coarda sensibilă a tineri
lor. E drept, 
l-au repezit pe 
roșit începind 
dîrjire.

la început, băieții 
turnător, dar au ți 
să lucreze cu In

CftlXEMATOGHAFE)

Patria: RICHARD AL III-LEA 
(ambele serii), Nava școală pleacă 
în larg; Republica, București, 1 
Mai: ROMEO ȘI JULIETTA; Ma- 
gheru, Elena Pavel: ÎNCOTRO; 
înfrățirea între popoare, Al. Sa- 
hia: VOCAȚIE; V. Alecsandri: RI
CHARD AL III-LEA; I. C. Frimu: 
FLOAREA DE PIATRĂ; Lumina, 
Gh. Doja,' Moșilor* Volga: DACA 
TOȚI TINERII DIN LUME; Cen
tral, Flacăra; DISPĂRUT FĂRĂ 
URMA: Doina, Libertății: 
GOSTE DE MAMA: Maxim Gorki, 
Timpuri Noi; VRĂJITORUL. Com- 
plectare: Activitatea Crucii Roșii: 
Tineretului: MUNTELE BĂTUT DE 
VINT: Olga Bancic, Al. Popov: 
INIMA CINTA: Vasile Roaită, 
Donca Simo; AVENTURILE LUI 
ARTIOMKA; Cultural: PRIMUL 
PUNCT; Unirea: VAGABONDUL 
(ambele serii); C. David: ULTIMA 
ÎNTÎLNIRE; T. Vladimirescu: 
TAINA NOPȚII ETERNE: Arta: 
AL 41-LEA; Munca: JAN ZIZKA; 
Miorița, Aurel Vlaicu; ORA H. 
Complectare: Muntele Retezat; 23 
August: FIICA MEA TRĂIEȘTE 
LA VIENA; Ilie Pintilie, Alianța; 
OAMENI FARA IMPORTANȚA; 
Popular: CĂSNICIA DR. DAN- 
WITZ; M. Eminescu, Grivița: DON 
JUAN:

DRA-

( )
VINERI 14 IUNIE 1957

PROGRAMUL I: 8.30 Muzică: 
9.00 Muzică ușoară romînească; 
10.00 Jocuri populare romînești; 
10.20—12.23 Opera „Răpirea din 
Serai" de Mozart. Interpretează 
orchestra Filarmonică și corul 
Operei de Stat din Viena; 
12.23 Din muzica popoarelor; 13.05 
Program de melodii populare; 
13.35 „Studenți interpreți*: 14.00 
Muzică din operete interpretată de 
Puica. Alexandrescu și Ion Dacian; 
15.05 Concert de prînz; 16.15 Vor
bește Moscova I 16.45 Muzică 
ușoară; 17.30 „Iubiți cartea*1; 18.45 
Muzică ușoară; 20.00 Cîntă Aida 
Moga: 20.15 Teatru la microfon: 
„Roadele instrucțiunii'*, adaptare 
radiofonică după comedia lui Lev 
Nicolaevici Tolstoi; 22.00 Buletin 
de știri, buletin meteorologic și 
sport; 23.10 Concertul nr. 3 în re 
minor pentru pian și orchestră de 
Rachmaninov; 23.52—23.55 Buletin 
de știri.

PROGRAMUL II: 14.20 Inter
pret de muzică populară. ,romî- 
nească, premiați la cel de-al IlI-lea 
concurs național al tinerilor so
liști; 14.40 Muzică ușoară; 15.15 
Muzică simfonică; 15.45 Muzică u- 
șoară; 16.20 Melodii populare ro
mînești;. 19.00 Muzică ușoară; 19.10î 

.Meridiane; 19.30 Muzică de Ghe- 
rase Dendrino; 20.03 Concert de 
arii din opere interpretat de so
liști romîni; 20.45 Muzică ușoară; 
•21.05 Muzică populară romîneas
că: 21.30 „Părinți și copii**; 22.45 
Muzică ușoară: 23.00 Buletin de 
știri, buletin meteorologic și sport; 
23.15—24.00 Concert de noapte.
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PENTRU URMĂTOARELE 24 
ORE IN REGIUNEA BUCUREȘTI. 
Vremea se menține frumoasă șl 
Călduroasă, cu cerul mai mult se
nin, Inourărl mai accentuate în 
cursul zilei, cînd vremea devine 
favorabilă averselor de ploaie. 
Vîut slab pînă la potrivit din sec
torul estic. Temperatura ușor va
riabilă, noaptea coboară la 17—19 
grade, iar ziua urcă între 32—34 
grade.

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE IN ȚARA. Vremea se men
ține călduroasă, dar nestabilă, cu 
cer schimbător. Averse de ploaie 
de scurtă durată, tnsotite de des
cărcări electrice vor cădea tn cea 
mal mare parte a țării. Vint slab, 
:u intensificări temporare. Tempe
ratura în scădere ușoară tn Jumă
tatea de nord-vest a tării și sta
ționară în sud-est. Minimele vor 
oscila între 10—20 grade, iar ma
ximele între 22—34 grade.

la „muncă grea* (așa nu- 
ei balurile).
o așa obrăznicie, mai, mai. 
furnică palmele. M-am ab- 
din răsputeri să nu-mi ies

nate, care prin exemplul lor 
facă de rușine pe băieți ?.-

★
...Orice început este greu. De 

peste două săptămîni, cinci fete 
lucrează în brigada lui Marin 
Petroșeneanu și băieții se compor
tă totuși la fel ca înainte. Astăzi 
am Înțeles că am repartizat gre
șit mașinile-unelte. Nu trebuia 
să le dau fetelor posibilitatea de 
a se izola. De mîine voi reparti
za cite o fată și un băiat la fie
care mașină-unealtă.

★

...Am avut dreptate. De cînd fe
tele lucrează împreună cu băieții, 
brigada își îndeplinește planul. 
Ce folos! Fetele muncesc pe rup
te. iar dumnealor continuă să lin- 
cezească. Nu cred să le meargă 
prea mult. De altfel, în sector s-a 
creat opinie împotriva lor. Am 
surprins pe un turnător cînd îi lua 
în răspăr.: „Așa, copiilor, țineți- 
vă de goange, că muncesc dăda-

♦
Astăzi m-am abținut eu greu 

să nu... rid. Da, să rid in hohote. 
Fetele s-au luat in timpul pauzei, 
ia prînz, de Ion Alupoaiei și au 
vrut să-i măsoare cu șuplerul 
murdăria de pe gît. întreaga bri
gadă era de partea fetelor. Așa 
că Ion Alupoaiei a fugit rușinat 
Ia spălător.

♦
însfîrșit, pot răsufla mai ușu

rat. Băieții încep să se dea pe 
brazdă. Nu mai vorbesc urît, 
muncesc mai cu spor, iar cîțiva 
ai impresia că fac t>aie in parfum.

♦
Astăzi se împlinesc cinci luni 

de cînd brigada lui Marin Pe- 
troșeneanu e fruntașa sectorului, 
îmi crește inima de bucurie cînd 
Ii văd cu cit elan lucrează...

★
Am răsfoit ceasuri întregi car

netul maistrului și am transcris In 
notesul nostru de reporteri însem
nările lui interesante. Păcat că 
semnalul de încetarea lucrului 
ne-a întrerupt lectura și ne-a a- 
mintit că trebuie să ne tntîlnim 
cu autorul însemnărilor. Altfel, 
ne-ar fi apucat noaptea copiind fi
del frazele scurte, lipsite de arti
ficiu stilistic Insă pline de dra
goste pentru tineri. Cu părere de 
rău, am închis carnetul.

L-am întîlnit pe maistrul de 
sector pe aleea asfaltată din fața 
uzinei. Mergea în mijlocul unei 
cete de băieți și fete și se amuza 
de snoavele unui băiat mic de 
statură, dar repezit la vorbă. Cu 
greu s-a deslipit de grup și s-a 
apropiat de noi.

— V-a folosit la ceva carnetul ?
— Foarte mult. Am copiat din 

el întregul reportaj.
— Poate 1 Nu știu să am ta

lent reportericesc și sincer vă spun 
că nu mi-am ținut însemnările 
la zi. Iată de pildă, povestea ce
lor doi tineri, care merg de braț 
în fata noastră, încă nu am no
tat-o. Sînt Maria Farcaș și Mar
cel Dobre, ambii lucrează tn bri
gada lui Marin Petroșeneami, 
muncesc la aceiași mașină de for
mare, iar în curind se vor căsă
tori. Hei, dacă ași fi stat numai 
de scris și bine înțeles de ași fi 
avut talent, apoi despre fiecare tî- 
năr din brigadă puteam să scriu 
mult... mult de tot. Las asta însă 
pe seama condeierilor.

F. DRAGAN 
D. PAUL

Reglorul Foeșa Nicolae și muncitoarea Schullder Margareta 
de la fabrica „Flamura Roșie" din Sibiu se străduiesc ca spe
tele fabricate de ei pentru industria textilă să fie de cali
tate cit mai bună. Ei își depășesc cu regularitate norma de ! 
lucru.
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Recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a Marii Britanii

Joi seara, dl. Alan Dudley, tri
mis extraordinar și ministru ple
nipotențiar ai Marii Britanii la 
București, a oferit o recepție cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
Marii Britanii, ziua nașterii 
Majestățli Sale Regina Elisabeta 
II-a.

La recepție au participat: Mi
ron Constantinescu, Ștefan Voi- 
tec și Alexandru Birlădeanu vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, acad. prof. dr. C. I. Par- 
hon, președintele de onoare al 
Academiei R.P.R., Gr. Preoteasa, 
ministrul Afacerilor Externe, A. 
Bunaciu secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului, A. 
Vijoli, ministrul Finanțelor. A. 
Vlădoiu, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular al

Capitalei, Al. Lăzăreanu adjunct 
al Ministrului Afacerilor Externe, 
academicienii Șt. S. Nicolau și A. 
Kreindler, artistul poporului G. 
Georgescu, maeștrii emeriți ai ar
tei M. Andricu și W. Siegfried, N. 
Minei directorul O.S.T.A., artistul 
emerit Valentin Gheorghiu, ofițeri 
superiori ai Forțelor Armate ale 
R.P.R., funcționari superiori ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
ai Ministerului Comerțului, re
prezentanți ai I.R.R.C.S. și 
C.C.F.S.

Au participat membri al corpu
lui diplomatic acreditați la Bucu
rești.

Recepția s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres).

Despre spiritul de răspundere 
ai activistului nostru

(Urmare din pag. l-a)

Merită toată lauda tinerii Otțe- 
lari și laminoriști de la uzinele „In
dustria Sîrmei" din Cîmpia Tur- 
zii, care, dorind să întîmpine Fe
stivalul ca pe o tradițională săr
bătoare, au dat pînă în prezent 
peste planurile de producție zeci 
de tone de oțel și laminate. Ei au 
inițiat și alte acțiuni, obținînd re
zultate remarcabile. Numai că 
tov. Tilică, secretarul comitetului 
U.T.M. de la „Industria Sîrmei* 
CSmpia Turzii, își atribuie sie-și 
aceste rezultate, ignorînd masa de 
tineret și ajutorul prețios dat de 
organizația de partid.
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Primul an de școală s-a sftrșit; In fotografie: Premiațid clasei a I-a C de la Școala ele
mentară nr. 77 sînt fericiți de succesul lor. La anul, vor fi în dasa a ll-ai

Același lucru îl face și tov. Cu- 
dric, secretar cu problemele de 
propagandă și agitație al comite
tului raional U.T.M. Năsăud pe 
care îl auzi mereu spunînd : „In 
raionul meu am făcut, în raionul 
meu am dres, eu am realizat etc., 

etc**.
Nu se lasă mai prejos nici tov. 

Metea Iuliu, secretarul comitetu
lui U.T.M. de la fabrica „Cimen
tul* din Turda, care înfățișează 
lucrurile în așa fel îneît să pară 
că în această organizație de bază 
el este buricul pămîntului.

S-ar putea spune că acești to
varăși sînt doar lipsiți de modes
tie ?

Nu numai atît. Aceste cîteva 
exemple scot în evidență faptul 
că unii dintre activiști și-au făcut 
un obicei din a se lăuda pe de
geaba. Se pare că respectivii ac
tiviști au uitat străvechiul și în
țeleptul proverb „Lauda de sine...“. 
Fiindcă tocmai în aceste raioane 
rezultatele obținute în întîmpina- 
rea Festivalului nu sînt la înălți
mea posibilităților existente. De 
altfel, se poate trage concluzia din 
toate cazurile de dezinformare re
latate că la acești activiști ute- 
miști este scăzut simțul răspun
derii personale față de înalta me
nire pe care o au. Pe acești tova
răși, care atribuie fără nici un pic 
de jenă activității lor perso
nale toate realizările organizației 
U.T.M. respective, nu putem spu
ne că-i caracterizează cinstea, 
demnitatea.

In ultima plenară a comitetului 
regional U.T.M. Cluj cazurile re
latate mai sus au fost cu hotărîre 
combătute. Critica aspră, dar to
vărășească, făcută celor în cauză 
de către majoritatea participanți- 
lor la plenară, precum și alte mă
suri luate de către biroul regio
nal U.T.M., cred că-i vor lecui 
de asemenea metehne.

Discuție finală 
model II

așeză

— Ce va fi aici ?
— Nu știu, cred că o 

ședință a comisiei orășe
nești.

— Nu se poate, eu nu 
fac parte din comisia oră
șenească...

— Atunci ?
— ?!...
Noul venit se 

frumos . pe scaun.
Liniște. O bătaie discre

tă in ușă, alt invitat apa
re, același dialog se repetă 
și iar liniște. După vreun 
ceas, toate scaunele din 

biblioteca Școlii profesio
nale metalurgice din Iași 
sînt ocupate. Secretari ai 
comitetelor U.T.M. din 
școlile profesionale, preșe
dinți ai comisiilor concur
sului „Iubiți cartea", bi
bliotecari — nimeni nu 
știe pentru ce-i chemat. 
Un singur om știe: Ilie 
Dodea, secretar al comi
tetului orășenesc U.T.M. 
Uite-1, tocmai își face și 
el apariția.

— Intrucît școala acea
sta are cei mai mulți pur
tători ai insignei „Prieten 
al cărții", din oraș, ne-am 
adunat ca să participăm 
Ia o discuție finală mo
del...

Urmează cîteva propo- 
zițiuni pompoase după 
care, cu toată nedumerirea 
celor din sală, comisia 
ocupă Ioc la masă. Dar... 
unde-s concurenții ?!>!...

— Ce ne facem ?
— Lăsați pe mine.
Băiat descurcăreț, Ion 

Pavel, secretarul utemiș- 
tilor din școală, iese și se

9J
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întoarce numaidecît cu doi 
elevi de mină.

— Mai trebuie ?
— Mai...
Ion Pavel iese din nou. 

Extraordinar, pe coridor 
nici un elev. Se plimbă 
puțin. Apar două eleve. Ce 
are a face dacă nu sînt 
pregătite pentru așa ceva.

Au insignă ? N-au! 
Ei, atunci trebuie spălat 
obrazul ? Trebuie. Cu 
fetele la concurs!

Uite așa, face rost de 
șase concurenți. însfîrșit, 
intră în acțiune președin
tele comisiei, profesorul 
Alexandru Cosma. Din ser
vieta lui apare un teanc 
de bilețele. Fiecare con
curent trage cite unul. 
Apoi: deoparte — trans
pirațiile concurenților, de 
alta — poza marțială a 
membrilor comisiei. O li
niște apăsătoare a 
încăperea. Cîteva 
o sparg:

— Examen de 
tate ?

— Mai ceva!
Alexandru Cosma 

pierde răbdarea:
— Gata copii ?
Eugen Popescu e 

mai curajos. Vrea să
bească pe îndelete, calm, 
despre „Amintiri din copi
lărie". Dar Alexandru Cos
ma simte că e Alexandru 
Cosma numai cînd pune 
întrebări și cînd i se răs
punde în două cuvinte 
numai la ceea ce întreabă.

cuprins 
șoapte

maturi

ty

însă 
vor-

Cu Lazăr Sfera despre fotbalul 
grec de odinioară...

Amintirea victoriilor dar ți a meciurilor grele * „Tunarul*1 * Pentru 
meciurile de (îmbăta ți duminică Sfera e optimist, cu o condiție...

Am răsfoit o colecție de ziare din 1931. Titluri mari vesteau meciul 
cu Grecia. Parcurg, formația noastră și întîinesc numele lui Sfera, 
pe atunci student la Cluj.

In birourile din str. Armenească ale I.T.B. I-am găsit pe Lazăr 
Sfera. Fostul internațional a cunoscut fotbalul grecesc de odinioară, 
apărînd culorile noastre naționale atît la Atena, cît și la București. 
Acum, în ajunul întîlnirilor fotbalistice cu Grecia, doream ca Lazăr 
Sfera să-mi relateze cîteva din amintirile sale. Ne-cm retras într-o 
cameră liniștită a colectivului sportiv (cadrul cel mai prielnic) și l-am 
asaltat pe Sfera. Anii s-au scurs, dar amintirile nu s-au pierdut.

Deci întrebările curg cu 
nemiluita. La cite una 
mai răspund concurenții. 
Restul răspunsurilor le dă 
profesorul însuși. La urmă 
el se arată foarte mulțu
mit. Declară concurenții 
„trecuți". Ilie Dodea e 
contrariat. 11 vezi bine că 
e contrariat de toată 
această situație. Dar, vai, 
prea tîrziu. N-avem ce 
zice. Discuția finală a fost 

de 
să

intr-adevăr... model 
felul cum nu trebuie 
se facă...

C. SLAVIC
corespondentul „Scînteli 

tineretului** pentru regiu
nea Iași

Atenție, 
la primii pași!

Ne-a bucurat vestea 
reorganizării ansamblului 
artistic al întreprinderii 
„Fusul'1 din Galați. După 
un an de zile — de cînd 
s-a destrămat vechea for
mație de acest gen — co
mitetul sindical al între
prinderii împreună cu co
mitetul U.T.M. au luat ho- 
tărîrea să grupeze elemen
tele artistice fruntașe din 
fabrică în cadrul unui 
ansamblu artistic lărgit 
care să prezinte spectacole 
muzicale, de estradă. Ini
țiativa și intențiile sînt 
salutare și ele merită 
toată atenția. în același 
timp însă, o exigență spo-

rită față de conținutul re
pertoriului se impune cu 
multă insistență. Și iată de 
ce. Anul trecut, vechea 
formație a prezentat o pie
să muzicală originală, în 
întreprindere, ba chiar și 
la faza pe oraș a celui 
de-al IV-lea concurs al 
artiștilor amatori.

Evident, nu vom face o 
analiză a acelui spectacol.

Totuși, este necesară 
semnalarea unor abateri 
grave ale piesei amintite, 
de la cerințele estetico- 
ideologice. Datorită lipsei 
de exigență a organelor po
litice din întreprindere și a 
forurilor locale competen
te, în spectacol s-au stre
curat o serie de greșeli 
fundamentale. „Cîntă viața 
călătoare*, cum se numea 
acesta găzduia o flagrantă 
amestecătură de romanțio- 
zitate, pesimism și scepti
cism — îmbrăcate în cu
vinte și versuri reeditînd 
ideea nestatorniciei lucru
rilor, a zădărniciei efortu
rilor umane etc.

★

Din cele constatate se 
pare că e vorba de relua
rea — dacă nu în între
gime, în parte — a vechiu
lui spectacol la care să se 
mai adauge cîteva noi ta
blouri („Iubire trecătoare", 
„Eu nu știu cum te 
cheamă" și „Rahatul tur
cesc"). Din lectura acestora 
am tras în general cam 
aceleași concluzii ca și din 
părțile anterioare ale spec
tacolului : lipsă de idei, 
plezanterii de prost gust,

dulcegării sentimentale, 
intrigi amoroase conven
ționale] etc. Cu alte cu
vinte — o concepție peri
mată, atemporală despre 
relațiile de dragoste. lata 
ce vor șă cînte doi îndră
gostiți — pasageri întim- 
plători într-un comparti
ment de tren:
Să nu ne-ncredem în pro

misiune —
Sînt vorbe goale și înșelă

toare, 
Iubirea-i o deșartă pasiu- 

ne, ( ? I)
Să nu te-ncrezi — iubi
rea-i călătoare. (? !)

Beția de cuvinte, fra
zele confuze, siropoase, 
replicile lipsite de umor, 
iată ce caracterizează 
aceste tablouri — ceea 
ce nu are nimic comun 
cu conținutul unui bun 

spectacol de estradă.
Am scris aceste rînduri 

pentru a atrage atenția 
asupra unui pericol care 
ar putea din nou să pîn- 
dească munca artistică a 
viitorului ansamblu. Co
mitetele U.T.M. și sindi
cal din întreprindere tre
buie să vegheze cu grija 
și multă exigență asupra 
textelor programului nou
lui ansamblu și, cerînd 
sprijinul direct al Casei 
regionale de creație popu
lară, acesta să poată pre
zenta spectacole de cali
tate, omogene, cu un bo
gat conținut educativ.

Numai astfel, noul an
samblu își va îndeplini cu 
adevărat rolul pe care de 
fapt trebuie să-l aibă.

I.M.

se poate face deoarece eu cred că 
noi sîntem superiori în ceea ce 
privește tehnica, execuțiile în vi
teză, orientarea tactică. Dar deși 
adversarii noștri nu posedă o pre
gătire tehnică deosebită, ei pot 
produce surprize prin ambiția cu 
care luptă. Mă gîndesc la 0—0 
realizat cu Iugoslavia, cînd apăra
rea greacă a fost formată din 6—7 
oameni. Rezultatul meciului va de
pinde desigur de modul în care 
ne vom comporta pe teren. Am 
mai spus-o și eu, și alții, și repet 
ca dacă vom încerca1 să străpun
gem apărarea greacă prin centru, 
eșuăm. Trebuie să atacăm pe ex
treme și să le desfacem apărarea. 
De asemenea, ca să cîștigi trebuia 
să tragi mereu la poartă. Din pă
cate, este un capitol la care sîn* 
tem încă deficitari. Dacă Ene va 
fi în bună dispoziție de joc, îmi 
pun multe speranțe în el.

— Deci, pronosticul dvs. ?
— Victorie romînească și la A- 

tena și la București. Cu condiția 
pe care am arătat-o insă înainte...

Șă sperăm că pronosticul lui 
Sfera se va realiza...

E. OBREA

— Îmi amintesc majoritatea în- 
tîlnirilor pe care fotbaliștii noștri 
le-au susținut cu echipele Greciei. 
Nu pot uita meciul din 1930 de 
la București cînd i-am învins pe 
fotbaliștii greci cu 8—0. Rudi Wet- 
zer a fost atunci într-o formă ex
traordinară și după cîte-mi amin
tesc a marcat patru goluri. Un an 
mai tîrziu, am făcut parte din na
ționala care a jucat la Atena. A- 
tunci am cîștigat cu 4—2. In for
mație juca Zauber în poartă, eu cu 
Ghiță Albu fundași, Steinbach 
half-centru. Înaintarea era de la 
C.A.O. — cu Covaci, Sepi, Bodo- 
la... A fost un meci greu. Carac
teristica fotbaliștilor greci în me
ciul din 1931, și pe care au păs
trat-o după cîte îmi dau seama și 
în prezent, era aceea că-și bazau 
jocul mai ales pe excepționalele 
lor calități fizice. La capitolul teh
nică erau mai puțini versați. Ei ti
veau însă calitatea de a putea su
plini lipsurile tehnice prin viteză, 
voință, dîrzenie. In 1933, la Bal
caniadă am învins din nou echi
pa Greciei cu 1—0. Atunci eu nu 
am jucat, fiind rezervă. Scorul a 
fost atît de redus deoarece grecii 
s-au masat în apărare. Al doilea 
meci la care am luat parte împo
triva unei formații naționale gre
cești a fost cel din 1934, terminat 
la scorul de 2—2. Grecii au fost 
atunci salvați de un portar excep
țional, pe nume Rimbas.

— Vă mai amintiți de jucătorii 
greci pe care i-ați întîlnit ca ad
versari în meciuri ?

— Îmi amintesc perfect de un
centru înaintaș — Țolinas. 1 se mai 
spunea „tunarul*. Ca fizic nu 
prea era impresionant. Avea însă 
un șut formidabil, trăgînd din 
toate pozițiile cu ambele picioare. 
El ne-a dat mult de furcă. De alt
fel, pe atunci. In 1931. eram tine
rei și ne-am cam speriat de recla
ma ce i se făcea. Ne-am pus 
gînd să-l supraveghem bine. L-am, 
supravegheat dar el tot a marcat: 
două goluri și a făcut ca barele 
noastre să tremure de multe ori. 
Apărarea noastră a funcționat- a- - Romîne a programat în majori- , , .
tunci foarte bine. Nici atacul n-a tate partide de dublu dintre care - partidei ’de dublu femei

mers rău. Pe atunci, atacanții noș
tri obișnuiau să bombardeze mai 
mult poarta adversă. Dar Țolinas 
— ca să revin la el — era și un 
bun chitarist și diseur. Mi-aduc 
aminte că într-o seară a cîntat 
vreo trei ore la find intr-un restau
rant. El s-a pierdut repede, însă, 
din findul fotbaliștilor fruntași...

— Ce credeți despre meciurile 
din această săptămînă ?

— O comparație a valorilor nu

Succesul trăgătorilor noștri
uIn „Cupa țârilor laline

TORINO 13 (Agerpres). — Prin telefon;
La poligonul Martineto din Torino a început joi competiția de 

tir „Cupa țărilor latine" care reunește pe cei mai buni trăgători 
din Franța, R.P. Romînă, Portugalia, Spania, Monaco și Italia.

întrecerile primei zile au fost dominate de trăgătorii romîni, 
clasați pe primele locuri la toate probele disputate. Iosif Sirbu a 
cîștigat proba de armă liberă 60 focuri culcat și are mari șanse 
să cîștige proba combinată de armă liberă 3x40 focuri, în timp ce 
Gheorghe Lichiardopol și Petre Mocuță sînt principalii angajați 
in lupta pentru locul întîi Ia pistol viteză.

Rezultate tehnice : armă liberă calibru redus 60 focuri, poziția 
culcat: 1. Iosif Sirbu (R.P. Romînă) 597 puncte; 2. Mazoyer 
(Monaco) 596 puncte ; 3. Varetto (Italia) 595 puncte ; armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri poziția culcat: 1. C. Antonescu (R.P. 
Romînă) 397 puncte; 2. Raca (Franța) 397 puncte; poziția în 
genunchi: 1. I. Sirbu (R.P. Romînă) 393 puncte; 2. I. Văcaru 
(R.P. Romînă) 390 puncte; după două poziții I. Sirbu conduce cu 
789 puncte, urmat de Văcaru — 785 puncte și Antonescu — 784 
puncte.

Pistol viteză, manșa La: 1. Gh. Lichiardopol (R.P. Romînă) 291 
puncte; 2. P. Mocuță (R.P. Romînă) 290 puncte; 3. Caggero 
(italia) 287 puncte; 4. Petrescu (R.P. Romînă) 287 puncte.

Concursul internațional de tenis 
s al R. P. R. i
Cea de-a patra zi a concursului unele au furnizat spectacole de 

internațional de tenis al R. P. calitate. Atetiți'a ‘spectatorilor a 
fost îndreptată în special asupra 

' i dintre 
cuplul francez Bucaille. Kermina 
și Stăncescu (R.P.R.). Jedrzejow- 
ska (R.P. Polonă). Se poate spune 
că cuplul romîno-polon a trecut 
pe lingă victorie, .deoarece, in 
ambele seturi a avut avantaj, în 
cel de-al doilea șei conducînd 
chiar cu 5—1. In cele din urmă 
insă tehnica mai avansată a ad
versarelor a făcut ca partida să 
se termine în favoarea jucătoare
lor franceze cu scorul de 7—5. 
9-7.

Iată rezultatele tehnice înregi
strate în restul partidelor dispu
tate joi: simplu femei: Ponova 
(R.P.R.)-Roșfonu (R.P.R.) 6—2. 
6—8. 6—4 ; dub.lu femei: Kuz
menko Filipova (U.R.S._S.)-Na- 
mian. Ponova (R.P.R.) 6—2-
6—3; dublu bărbați ■ Bădtn. M. 
Viziru (R.P.R.j-Cristea, Serester 
(R.P.R.) 6—2. 6—3; Piatek,
Radzio (R.P.P.)-Pioțrowsky 
(R.P.P.). Zacopceanu (R.P.R.) 
2—6. 6—2. 6—3; Andreev. Ani
simov (U.R.S.S.)-Tiriac. Silber- 
man (R.P.R.) 6—1. 6—2; dublu 
mixt (sferturi de finală) : Piatek. 
Jedrzejowska (R.P.P.)-Andreev. 
Filipova (U.R.S.S.) 6—2. 6—0; 
Caralulis (R.P.R.). Kerrhina 
(Franța)-Turdeanu, Brenner 
(R.P.R.) 6—0. 6—4; Anisimov 
Kuzmenko (U.R.S.S.)-Serester. 
Avram (R.P.R.) 6—2. 6—0.

Astăzi după-amiază se- desfă
șoară sferturile de finală ale 
probei de simplu bărbați după 
următorul program: Piotrowsky 
(R.P.P.)-Birkas (R.P.U.) ; Bădin 
(R.P.R.)-G. Viziru (R.P.R.) ; An
dreev (U.R.S.S.)-Bardan (R.P.R.); 
Potanin (U.R.S.S.) și un adver
sar ce urmează să fie desemnat 
în urma meciurilor Huber (Au
stria) -Sevindic (R.P.F.I.) și apoi 
învingătorul cu Radzio (R.P.P.). 
Tot astăzi au loc și semi..finalele 
probei de dublu mixt care pro
gramează meciurile: M. Viziru. 
Bucaille-Anisimov. Kuzmenko; 
Piatek., JedrzejowskarCaralulis. 
Kermina.

In sfîrșit, velodromul.**
In parcul sportiv Dinamo se desfășoară ultimele lucrări la velo

drom. Trestul I construcții, a intrat cu această lucrare in faza 
finală șl credem că In două-trei săptămîni BUCUREȘTIUL VA 
AVEA IN SFIRȘIT MULT AȘTEPTATUL VELODROM. încă de 
pe acum velodromul a început să primească oaspeți. Printre aceștia 
se află mai ales cicliști. Unii dintre ei au cam clătinat din cap, 
etnd in fața ochilor le-a apărut înclinația de 38 grade a velodro
mului. Ei au Încheiat dînd Înapoi: „noi vom alerga mai departe... 
pe șosea". Intr-adevăr, velodromul nu e pentru oricine.

In august, la Moscova...

Printre cei ce vor participa la jocurile de la Moscova se află și 
cunoscutul săritor în înălțime Igor Kașkarov (2,06 m.J.

Selecționata de fotbal a Ankarei la București
La începutul lunii iulie vom avea prilejul să-i vedem în Bucu

rești pe fotbaliștii turci. Este vorba de selecționata de fotbal a An
karei, care va întîlni echipa C.C.A. și Flacăra Energia Ploești. Proba
bil ca primul meci să aibă loc la 3 iulie. Se așteaptă confirmarea 
datelor din partea Federației turce.

* Pe scurt * Pe scurt * Pe scurt
★ La sfîrșitul a- 

cestei săptămîni la 
Praga va avea loc 
un mare concurs at
letic internațional — 
.Memorialul Rosi- 
cki*. Pînă în prezent 
la această competiție 
și-au anunțat parti
ciparea un număr de 
61 atleți din 12 țări • 
Austria, R.P.F. Iugo
slavia, Irlanda, Nor
vegia, U.R.S.S., R.P. 
Romînă, R. F. Ger
mană, R. D. Germa
nă, R. P. Bulgaria, 
Australia. R.P. Po
lonă și R.P. Un
gară. R. P. Ro
mînă va fi reprezen
tată de Iolanda Ba
laș, Lia Manoliu, 
Virgil Manolescu, 
Constantin Grecescu 
și Aurel Raica.

■k Turul ciclist al 
R. P. Bulgaria a 
continuat miercuri 
cu disputarea etapei 
a Ill-a: Stara Za- 
gora-Silven (70,5

mare 
se a- 
Hris- 
trico-

km). Victoria în a- 
ceastă dificilă etapă 
de munte a revenit 
lui Mirciev care a 
realizat timpul de 
2h. 50’. La 8 secun
de a sosii un 
pluton în care 
fia și Nencio 
tov deținătorul 
ului galben.

☆ Miercuri a înce
put la Paris un tur
neu internațional de 
fotbal la care iau 
parte echipele Vasco 
de Gama (Brazilia), 
Rott—Weiss Essen 
(R. F. Germană), 
Real Madrid (Spa
nia) și Racing Club 
(Franța). In primul 
med Vasco de Gama 
a învins Racing 
Club cu scorul de 
3—1 (1—0).

★ Pe stadionul 
Ullevaal din Oslo s-a 
desfășurat miercuri 
întîlnirea internațio
nală de fotbal din 
eadrul preliminariilor

campionatului mon
dial dintre echipele 
reprezentative ale 
Norvegiei și R. P. 
Ungare. Meciul a 
luat sfîrșit cu scorul 
de 2—1 (1—1) în fa
voarea fotbaliștilor 
norvegieni.

☆ Echipa iugosla
vă de fotbal Dinamo 
Zagreb a plecat la 12 
iunie în America de 
Sud. Fotbaliștii iugo
slavi vor lua parte 
la o competiție inter
națională care va 
avea loc în orașele 
Rio de Janeiro și 
Sao Paolo.

★ La Wroclaw s-a 
desfășurat zilele tre
cute întîlnirea inter
națională de volei 
dintre echipele mas
culine ale orașelor 
Wroclaw și Belgrad. 
Voleibaliștii polonezi 
au obtinut victoria 
cu scorul de 3—2 
(12-15, 10-15. 15-5,
16-14, 17-15).

Fotbaliștii romîni 
au plecat în Grecia

Joi dimineața a părăsit Capi
tala plecînd cu avionul la Atena, 
echipa selecțiofiată de fotbal a 
R.P. Romîne care va întîlni du
minică echipa Greciei într-un 
meci contînd pentru prelimina
riile campionatului mondial de 
fotbal.

Lotul fotbaliștilor romîni cu
prinde pe Toma, Voinescu, Za- 
voda II, Pahooțu. Apo’zan, Neac- 
șu, Onisie, Călinbiu, Bone, V. 
Anghel, Nicușor, Constantin, 
Ene I, Ozon, Tătaru, Moldovea- 
nu. Antrenorii echipei sînt G. 
Popescu și E. Vogi.

0 întîlnire de handbal 
Budapesta-București
Se duc tratative și pentru per

fectarea unei întîlriiri intematio- 
nale de handbal între echipele fe- 
menine ale orașelor Budapesta și 
București, care va avea loc în 
Capitala noastră. Data probabilă 
este 7 iulie.



Pentru continua întărire
a prieteniei sovieto-finlandeze

Vizitele conducătorilor 
poporului frate bulgar

HELSINKI 13 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In comunicatul sovieto-finlandez 
semnat in seara zilei de 12 iunie 
Ia Helsinki de către N. A. Bulga
nin, Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și V. I. Suk- 
sclainen, primul ministru al Fin
landei, se arată că în convorbi- 
rile care s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, oamenii de 
stat ai celor două țări au consta
tat spre satisfacția comună că în 
ciuda deosebirii între sistemele 
sociale în ultimii ani relațiile din
tre cele două (ări au evoluat deo
sebit de favorabil și în prezent 
între Uniunea Sovietică și Fin
landa există sincere rela(ii de 
bună .vecinătate care se bazează 
pe respect, încredere și înțelegere 
reciprocă.

Conferința de presă organizată 
de N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov

HELSINKI 13 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 13 iunie 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și N. S. Hrușciov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., au organizat o confe

Nc-am format convingerea ferma 
că poporal finlandez năzuiește spre pace 

Declarația lui N. A. Bulganin
HELSINKI 13 (Agerpres), — 

TASS transmite •
Guvernul Uniunii Sovietice este 

de părere că ar fi în interesul 
menținerii șl întăririi păcii tn 
Europa crearea unui sistem ge
neral european de securitate la 
care să ia parte toate statele 
Europei independent de orîndui- 
rea lor socială.

Această declarație a fost făcută 
de Nikolai Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
la conferința de presă care a 
avut loc la 13 iunie la Helsinki.

Pînă la crearea unui sistem 
general european de securitate, 
a spus Bulganin, ar fi în inte
resul asigurării păcii in Europa 
încheierea unui acord corespun
zător între statele membre ale 
N.A.T.O. și statele membre ale 
Tratatului de la Varșovia, acord 
In baza căruia ele să-și asume

Rezolvarea problemei dezarmării 
este posibilă numai in condițiile încrederii 

fn relațiile dintre state 
Declarația lui N. S. Hrușciov

HELSINKI 13 (Agerpres). - 
TASS transmite declarațiile lui 
N. S. Hrușciov la conferința de 
presă care a avut loc la 13 iunie 
la Helsinki:

Tn timpul vizitei noastre în 
Finlanda, reprezentanții presei 
ne-au adresat o serie de întrebări 
referitoare la situația internațio
nală, inclusiv întrebări referitoare 
la problema dezarmării.

Am fost întrebați: Cum apre- 
ciați perspectivele tratativelor cu 
privire la dezarmare și ce im
portanță acordați creării încre
derii necesare între marile puteri 
în vederea rezolvării problemelor 
reducerii înarmărilor și interzi
cerii armelor atomice și cu hi
drogen ?

Rezolvarea problemei dezar
mării este posibilă numai în con
dițiile încrederii în relațiile din
tre state.

Intr-adevăr. a spus In conti
nuare N. S. Hrușciov, pot fi oare 
rezolvate problemele dezarmării 
dacă o putere o va privi pe cea
laltă ca pe un bandit care după 
părerea ei. este gata să se năpus
tească asupra ei cu forța armată?

Se spune că ar putea să fie 
de folos controlul care, chipurile, 
ar putea înlătura toate greutățile. 
Ne-am exprimat în repetate rîn- 
duri poziția în problema contro
lului și poziția Uniunii Sovietice 
în această problemă este bine 
cunoscută. Dacă însă nu te înșeli 
nici pe tine însuți, și nici pe 
alții, trebuie să recunoști că nici 
un fel de control nu rezolvă pro
blema deoarece. în primul rind, 
controlul nu poate preîntlmpina 
pregătirea unei agresiuni de că
tre cutare sau cutare stat în 
cazul că acest stat ar vrea să 
dea o lovitură altui stat.

Tn al doilea rind, dacă se vor
bește sincer, trebuie recunoscut 
că chiar și cei mai înflăcărați 
adepți ai controlului nici nu as
cund de fapt că una este să te 
pronunți în favoarea controlului 
și alta este să admiți controlori 
străini.

In această privință este inte
resantă soarta cunoscutei propu
neri a președintelui Eisenhower 
cu privire la ,.cerul deschis". Cu 
toată stima față de președintele 
Eisenhower, noi am declarat de 

Locomotiva cu care a călătorit Lenin 
a fost oferită în dar Uniunii Sovietice

HELSINKI 13 (Agerpres). — In numele guvernului Finlan- 
TASS transmite : La 13 iunie a dei locomotiva 293 a fost preda- 
avut loc la Helsinki; solemnitatea de imul ministru ,v. j.
oferim în dar'Uniunii Sovietice . r
de către guvernul,Finlandei a lo- Sukselainen. Din partea guvernu- 
comotivei 293. Cu această loco- lui sovietic locomotiva a fost pri-
motivă, Vladimir llici Lenin, care 
era urmărit de guvernul provizo. 
riu a trecut în august 1917, tra
vestit în fochist în Finlanda, iar 
în octombrie 1917 a plecat din 
Finlanda la Petrograd.

După cum se arată în comuni
catul sovieto-finlandez. partea fin
landeză a declarat că Finlanda, 
ca țară neutră, își propune să 
evite și pe viitor tot ce contribuie 
la contradicțiile în viata interna
țională și va activa in direcția a 
tot ceea ce contribuie la înțelege
rea dintre popoare, le apropie și 
înlătură contradicțiile.

In comunicat. Uniunea Sovie
tică și Finlanda s-au pronunțat 
pentru încheierea de acorduri in
ternaționale care să prevadă in
terzicerea necondiționată a folo
sirii armei atomice și cu hidrogen, 
în condițiile stabilirii unui con
trol internațional corespunzător, 
precum și încetarea grabnică și 
necondiționată a experiențelor cu 
aceste arme.

In cursul convorbirilor s-a con- 

rință de presă la care au luat . 
parte 300 de ziariști reprezentind 
ziare și agenții finlandeze, sovie
tice și străine. N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov au făcut decla
rații iar apoi an răspuns la între
bările care le-au fost puse.

obligația de a soluționa toate 
divergențele numai prin mijloace 
pașnice, pe calea tratativelor

Bulganin a declarat la confe
rința de presă de la Helsinki că 
guvernul sovietic a considerai 
întotdeauna că una din princi
palele sale sarcini este asigura
rea unei păci trainice in nordul 
Europei.

Uniunea Sovietică, a subliniat în 
continuare Bulganin, este gata si 
dezvolte cu țările nordice relații 
prietenești, multilaterale, bazate 
pe principiile respectului reciproc 
al suveranității și independenței 
de stat, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc.

Referindu-se în continuare la 
legăturile economice și comer
ciale dintre Uniunea Sovietică 
și Finlanda, Bulganin a declarat 
că volumul comerțului sovieto- 
finlandez a sporit în perioada din 

la bun început că acest ^cer de
schis" nu oferă nimic și câ el 
nu poate deât să intensifice 
suspiciunile unei puteri față de 
cealaltă. Acest lucru începe să fie 
înțeles tot mai mult și în S.U.A., 
deoarece numai în felul acesta 
poate fi explicat faptul că după 
formularea noilor propuneri pri
vind zona unor fotografii din 
avion în Europa, precum și în 
regiunea Orientului îndepărtat 
sovietic, Alaska — partea de vest 
a S.U.A., s-a văzut că americanii 
nu agreează aceste propuneri.

Ce arată toate acestea? Toate 
acestea arată că dacă se renunță 
la beția de cuvinte și la tărăgă
narea tratativelor cu privire la 
dezarmare, care continuă de a- 
proximativ 12 ani, trebuie să se 
recunoască că discuțiile despre 
control, ca condiție a dezarmării 
servesc de fapt camuflării planu
rilor care urmăresc continuarea 
cursei înarmărilor.

Voi reveni acum la problema 
încrederii. Încrederea între state 
este necesară și fără ea nu vom 
rezolva problema dezarmării. E- 
xistă condiții pentru crearea unei 
astfel de încrederi, ele trebuie 
numai folosite. Toți își dau sea
ma acum că războiul atomic ar 
fi o groaznică nenorocire pentru 
omenire. Iar aceasta înseamnă câ 
atît S.U.A., cit și Uniunea Sovie
tică, Anglia, Franța și toate ce
lelalte state mari și mici — tre
buie să se declare de acord — 
dacă nu vor să pășească pe calea 
periculoasă a aventurismului, că 
singura soluție este coexistența, 
coexistența pașnică a statelor, 
indiferent de orînduirea lor so
cială. Aceasta înseamnă că tre
buie să se cadă de acord asupra 
problemelor urgente ale menți
nerii păcii, trebuie să fie trecută 
la arhivă politica „războiului 
rece", de dorit ar fi împreună 
cu inițiatorii ei cei mai zeloși.

Am fost întrebați dacă consi
derăm posibil să se rezolve unele 
probleme ale dezarmării imediat, 
la actualul grad de încredere 
între state.

Da, există astfel de probleme. 
Una din ele este problema'înce
tării experiențelor cu arma ato
mică și cu hidrogen. Se știe bine 

mită de N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov. In cadrul ceremoniei de 
predare a locomotivei V. I. Suk
selainen și N. S. Hrușciov au 
rostit cuvîntări. 

statat cu satisfacție că relațiile 
comerciale dintre cele două țări 
se dezvoltă în mod favorabil, în 
interesul reciproc, pe baza acor
dului pe cinci ani cu privire la 
livrările de mărfuri pe perioada 
1956—1960 încheiat in 1954. In 
urma tratativelor care au avut loc 
a fost semnat un protocol cu pri
vire la livrările suplimentare de 
mărfuri dintre U.R.S.S. și Fin
landa pe anul 1957.

In comunicat se arată în conti
nuare câ părțile au ajuns la pă
rerea unanima că trebuie să se 
contribuie și în viitor la dezvol
tarea legăturilor cultura le-

în numele Prezidiului So
vietului S'-prem al U.R.S.S. și al 
președintelui său K. E. Voroșîlov, 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.Ss și 
N. S. Hrușciov, membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S, au transmis președinte
lui republicii Urho Kekkonen in
vitația de a vizita Uniunea So
vietică la data care va conveni 
președintelui. Președintele Re
publicii Finlandeze a acceptat a- 
ceastă invitație cu mare satisfac
ție și va face vizita la o dată 
care va fi stabilită ulterior.

anul 1950 pină tn prezent de 
peste 3,5 ori, reprezenfir.d în 
anul 1956 In expresie valorică 
1 miliard ruble.

Bulganin a subliniat lărgirea 
considerabilă în ultimii ani a re- 
lațiUcr culturale, științifice, spor
tive P a ailor relații dintre cete 
două țări.

Ne-am formai convingerea 
fermă că poporul finlandez nu 
vrea război și năzuiește in mod 
sincer spre pace, a spus Bulganin.

După părerea noastră, nu c- 
jăstă nici un motiv care ar putea 
tulbura relațiile de bună vecină
tate dintre Uniunea Sovietică și 
Finlanda. Bulganin și-a exprimat 
speranța că apropiata vizită a 
președintelui Kekkonen in Uniu
nea Sovietică va contribui la dez
voltarea continuă a contactelor 
prietenești și a relațiilor de ade
vărată bună vecinătate dintre 
Finlanda și Uniunea Sovietică.

că asupra rezolvării acestei pro
bleme insistă numeroase state, se 
cunosc de asemenea și cauzele 
pentru care insistă. Există toci? 
posibilitățile obiective pentru a 
se cădea de acord în această pro
blemă chiar acum și de a se pune 
capăt experiențelor cu arma ato
mică și cu hidrogen.

Regretăm că S.U.A. și Anglia 
obiectează împotriva încheierii 
unui acord cu privire la înceta
rea experiențelor cu aceasta 
armă. Dacă la realizarea unui 
acord in această problemă ar a- 
juta stabilirea unor posturi de | 
observație corespunzătoare pe te
ritoriile UJUS<S„ S.UA^ Angliei 
și poate și în alte âteva regiuni, 
sîntem gata să acceptăm acest 
lucru.

Sîntem convinși că cei care o- 
biectează împotriva încetării ex
periențelor cu arma atomică și 
cu hidrogen, duc o politico 
mioapă care aduce prejudicii tu
turor țărilor lumii și, nu in ul
timul rind, puterilor occidentale.

Primirea unor 
delegații muncitorești

HELSINKI 13 (Agerpre,). — ! 
TASS transmite: In dimineața 
zilei de 13 iunie, N. S. Hrușciov 
și N. A. Bulganin au primit la re
ședința lor din Helsinki o delega
ție de muncitori ai firmelor de 
desfacere a produselor petrolifere 
din Capitală tn frunte cu Aame 
Halme, principalul împuternicit al 
muncitorilor, de profesie șofer.

N. A. Bulganin și N. S. Hruș
ciov au salutat cordial delegația. . 
în numele muncitorilor Aame Hal
me, a transmis conducătorilor so- ! 
vietici un cuvînt de salut priete
nesc.

La reședința oaspeților sovietici i 
au venit apoi reprezentanții mun- : 
citorilor a trei firme de construe- ; 
ție din orașul Helsinki, în frunte ; 
cu zidarul Onni Pakarinen, împu
ternicitul muncitorilor. Onni Pa
karinen i-a salutat cordial pe 
N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov.

N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov 

au plecat spre patrie
HELSINKI 13 (Agerpres). — I 

TASS transmite: La 13 iunie au 
plecat spre patrie N. A Buîga- i 
nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și N. S. 
Hrușciov. membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
care au vizitat Finlanda la invi
tația președintelui și guvernului 
Republicii Finlandeze. împreună 
cu N. A. Bulganin și N. S. Hruș
ciov au plecat și persoanele care 
i-au însoțit în vizita în Finlanda.

LA COLOMBO ÎMPOTRIVA
experiențelor cu arme nucleare

Cuvîntarea
COLOMBO 13 (Agerpres). — 
In dimineața zilei de 13 iunie 

sesiunea Consiliului Mondial al 
Păcii s-a adunat din nou intr-o 
ședință plenară. Au luat cuvîritu! 
reprezentanții partizanilor păcii 
din Recii ni a. Irlanda. Tunisia, 
Siria, Islanda, Argentina, R. D. 
Germană, U.R.S.S., Franța, Pa
kistan și d:ntr-o scrie de alte 
țari

Dr. Vasile Mirza, șeful delega
ției rom:ne, a adus un cald salut 
participanților la lucrările sesiu
nii Consiliului Mondial al Păcii 
din partea milioanelor de parti
zani ai păcii din Romînia și a 
mulțumit totodată gazdelor ceylo- 
neze pentru ospitalitatea și simpa
tia cu care au primit pe delegați.

Ocuptndu-se în continuare de 
problemele în discuția sesiunii, și 
anume de problema interzicerii 
experiențelor nucleare, delegatul 
R. P. Romine a spus că poporul 
romîn s-a pronunțat încă de 
multă vreme și în mod ferm pen
tru interzicerea imediată a expe
riențelor cu arma nucleară cit și 
pentru realizarea unui acord in 
problema dezarmării. Poporul ro
mîn a primit cu satisfacție de
clarația guvernului sovietic care 
dovedește hetărirea puternicei U- 
niuni Sovietice de a înceta de 
ir.dată experiențele termonucleare 
dacă S.U.A. și Anglia sînt de 
2cord să le înceteze și ele.

O asemenea declarație a stimu
lat încrederea popoarelor in per
spectivele luptei lor pentru pace. 
Regretăm doar, a spus V. Mîrza, 
că celelalte două puteri n-au so
cotit necesar pînă acum să răs
pundă favorabil propunerii sovie
tice. Nădăjduim că un asemenea 
răspuns va fi dat cît mai curind

★

COLOMBO 13 (Agerpres). —
In după-amiaza zilei de 13 iu

nie, delegații la sesiunea Consi
liului Mondial al Păcii au ascultat 
rapoartele preliminare cu privire 
la activitatea comisiilor create 
pentru discutarea problemelor con
crete ale luptei pentru pace.

Din însărcinarea Comisiei nr. 1, 
delegatul J. Laffite, *a informat a- 
Gunarea despre desfășurarea dis
cuțiilor în problema dezarmării 
și interzicerii armei nucleare, pre
cum și a experimentării acesteia.

Yvor Montague a arătat :n cu
vîntarea sa că majoritatea celor 
care au luat cuvintul la ședin
țele Comisiei s-au pronunțat îm
potriva politicii de forță. ce
rut sâ se respecte principiile 
coexistenței pașnice și sâ se a- 
corde R. P. Chineze locul ce i se 
cuvine de drept in O.N.U.

După rapoartele comisiilor, au 
început discuțnle generate.

U Mio Mint delegatul Birma- 
niei. a criticat planurile america
ne care urmăresc să impună cu 
forța popoarelor Asiei noi forme 
colonialiste.

Participanții la sesiune au as
cultat cu mare atenție declarația 
făcută de Sedjan, delegatul Li
banului. Acesta a criticat cu as-

PE SCURT
MOSCOVA. La 12 iunie, V. V. 

Mațkevicu ministrul Agriculturii 
al U.R.S.S.. a avut o convorbire 
prietenească cu conducătorii mi
nisterelor Agriculturii din opt țări 
socialiste, care se află in vizită in 
U.R.S.S.

TOKIO. Răspunzînd invitației 
mai multor organizații de tineret 
din Japonia o delegație a tinere
tului din R. P. Chineză a sosit 
în JaDonia într-o vizită de o lună.

PARIS. Revista , Horizons4*, 
care apare la Paris, publică In ul
timul său număr, schițele „Rromî- 
nul“, „Savantul*4 și „Reportaj” de 
Ion Luca Caragiale.

ISTANBUL. Corespondentul 
special din Nicosia al ziarului 
„Hurriof* anunță câ S.U.A. creea
ză pe insula Cipru o bază mili
tară aeriană.

PARIS. în sala „Pleyel*4, una din 
cele mai mari săli de concert din 
Paris, a avut loc un recital al 
cunoscutului violonist sovietic 
Leonid Kogan.

I Mulți tineri din Capitala suedeză cunosc această mașină pavoazată cu afișe ale Festivalului. '
(- Cu această mașină tinerii suedezi merg din club în club să proiecteze filme despre Festivalu-j
(rile mondiale anterioare ale tineretului și studenților.

dr. V. Mirza
potrivit dorinței arzătoare a po
porului american și a celui bri
tanic, cit șl a tuturor celorlalte 
popoare.

Intr-un scurt expozeu de poli
tică internațională, reprezentantul 
nostru a arătat mai departe că 
partizanii păcii din Romînia spri
jină cu toată tăria lupta forțelor 
progresiste din țările care sînt 
încă subjugate, privesc cu toată 
simpatia progresele pe care po
poarele recent eliberate le fac pe 
drumul libertății și independentei 
lor naționale. Jn Romînia, a 
spus V. Mirza, sprijinirea păcii 
este cea mai de frunte preocupare 
in cadrul politicii externe a statu
lui. Poporul romîn se manifestă 
ferm pentru colaborare activă cu 
toate popoarele lumii pe plan co
mercial, științific și cultural. Ro- 
minia are deja numeroase legături 
și dorește să lărgească continuu 
relațiile sale cu celelalte țări. 
Sir.tem convinși că în felul acesta 
servim cauza păcii.

In ultima parte a expunerii 
sale, șeful delegației romtne a în
fățișat Adunării aspecte din acti
vitatea Comitetului Național pen
tru apărarea păcii din R.P.R.

Delegatul Siriei, Dr. Mușii, a 
rostit o amplă cuvîntare.

Subliniind că Siria este în pre
zent obiectivul direct al activită
ții subversive a colonialiștilor, 
Mușii i-a Încredințat pe delegați 
că Siria va urma ferm politica ei 
de independență și de neutrali
tate, in spiritul Bandungului.

Participanții la sesiune au as
cultat cu multă atenție cuvintarea 
delegatului Bisericii ortodoxe ruse 
mitropolitul Nikolai de Krutița și 
Kolomna.

★

prime manevrele imperialiste ale 
S.U.A. în Orientul Apropiat și 
Mijlociu. •

O serie de delegați au vorbit 
despre problemele reglementării 
pașnice a problemelor pe care le 
pune situația din Europa.

CU OÎNDUL LA FESTIVAL
■■■■nmnBEfflfHiHmiitntHniiiiiniiHnHiiiiiiiihiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiii'iitnttiiiu

Personalități din întreaga 
lume salută Festivalul

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cu prilejul a- 
propiaîului Festival Mondial al 
Tineretului șl Studenților care va 
avea loc la Moscova, cunoscutul 
cintăret american PAUL ROBE
SON a adresat o scrisoare Comi
tetului international de pregătire 
în care scrie că „Intîlnirea mon
dială a tineretului este o acțiune 
deosebit de folositoare".

Grandioasa sărbătoare a tine
retului este salutată de numeroși 
oameni politici, reprezentanți ai 
vieții publice, cunoscuti scriitori, 
pictori, artiști. Comitetul interna
țional de pregătire de Ia Moscova 
a primit din partea acestora nu
meroase scrisori, telegrame, decla
rații.

„Cu un sentiment de deosebită 
satisfacție salut pe tinerii mei prie
teni din toate ț&rile lumii, care se 
pregătesc să‘sosească la sărbătoa
rea tineretului de la Moscova", 
scrie SAIFUDDIN KITCHLEW 
președintele Consiliului Păcii din 
întreaga Indie. Sînt convins — 
scrie în continuare Kitchlew — câ 
apropiatul Festival Mondial de la 
Moscova,’ la care vor fi reprezen
tate diferite religii, rase, națiuni 
și convingeri politice ale tinerilor 
din întreaga lume, va constitui o 
contribuție importantă la lupta 
pentru consolidarea păcii.

GO MO-JO, președintele Acade
miei de Științe a Republicii Popu
lare Chineze, scrie : , Festivalul
de la Moscova va pune o nouă 
piatră la temelia pe care popoa
rele își vor întări și dezvolta re
lațiile, colaborarea și vor lupta 
pentru pace".

Cunoscutul pastor norvegian 
R. FORBEKK, scrie următoarele:

„Sînt prea bătrin pentru a fi

ÎN FRANȚA

Guvernul B. Maunoury 
învestit de o slabă 

și instabilă majoritate
PARIS 13 (Agerpres). — In 

seara zilei de 12 iunie noul gu
vern francez format de Bourges 
Maunoury a obținut votul de în
credere al Adunării Naționale. 
Pentru învestitura noului guvern 
au votat 240 de deputați, iar îm
potrivă 194. După cum relatează 
agenția France Presse. dezbateri
le din Adunarea Națională Fran
ceză s-au desfășurat „intr-o at
mosferă destul de încărcată". A- 
genția subliniază că din inter
vențiile deputatilor care au luat 
cuvîntul, ca și din analiza votu
lui reiese limpede că „nici un 
grup n-a aprobat fără rezerve 
programul prezentat de președin
tele Consiliului de Miniștri și 
nici n-a ratificat fără rezerve 
compoziția cabinetului".

Socialiștii care au votat în bloc 
pentru învestitură sînt departe 
de a fi cu toții de acord asupra 
participării la guvern.

Chiar în rîndurile radicalilor, 
partidul din care face parte Bour
ges Maunoury, nu a existat una
nimitate în sprijinirea noului gu
vern. Pierre Mendes France a 
votat împotriva învestiturii.

Mișcarea Republicană Populară 
s-a abținut în bloc. Bourges 
Maunoury a găsit sprijin la 
grupul ultra reacționar al „Inde
pendenților". condus de Antoine 
Pinay, care au votat pentru în
vestitură numai pentru că apro
bă așa-zisa „atitudine fermă" a 
noului guvern in ce privește con
tinuarea războiului colonialist din 
Algeria. Și aceștia au ținut insă 
să precizeze că își păstrează li
bertatea de acțiune în ceea ce 
privește celelalte puncte din pro
gramul prezentat de Bourges 
Maunoury,

Deputății comuniști și toji de
putății progresiști au votat îm
potriva învestiturii noului gu
vern.

★
PARIS 13 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția France 
Presse, primul ministru al Fran
ței, Bourges Maunoury, a prezen
tat oficial joi dimineața președin
telui republicii, Coty, pe miniștrii 
noului guvern.

un participant obișnuit al Festiva
lului, dar intenționez să vin la 
Moscova pentru a fi de față la a- 
cest grandios congres al tineretu
lui din întreaga lume, în interesul 
păcii și prieteniei".

Senatorul S. NADESAN, mem
bru al parlamentului Ceylonului, 
balerina mexicană ROSIO SA- 
GAON. regizorul indian ȘRI HE- 
MEN GUPTA, compozitorul sovie
tic DMITRI ȘOSTAKOVICi, cu
noscutul sculptor sovietic SER- 
GHEI KONENKOV și multi alții 
salută cu toată căldura pe tinerii 
ce vor sosi la Festivalul de la 
Moscova

1000 de tineri finlandezi 
Yor veni la Moscova
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite: Din Finlanda vor 
pleca la Moscova pentru a parti
cipa la Festival 1MX) de tineri $i 
tinere, dar numărul finlandezilor 
care au cerut Comitetului interna
țional de pregătire a Festivalului 
să participe la Festivalul Mondial 
al Tineretului este mult mai mare.

Olavi Poikoleinen, reprezentan-1 
tul Comitetului finlandez pentru 
Festival, a anunțat Comisia per
manentă a Comitetului internațio
nal de pregătire că delegația fin
landeză va fi formată, printre al
tele, din 250—300 artiști. Grupai 
artistic cuprinde o orchestră sim
fonică, un ansamblu de acordeo- 
niști, colective de dans. Din trupa 
de balet creată recent de cunoscuta 
balerină Eliza Silvestersson la Fes
tival t-ji cor da concursul șapte 
soliști.

(Urmare din pag. l-a)

salut și urări de noi succese în 
construirea socialismului în Ro- 
mînia.

Prietenia romîno-bulgară care 
are rădăcini istorice adînci 
își trage azi forțe uriașe din 
realitatea zilelor noastre. Ea 
s-a transformat într-o forță pu
ternică spre binele popoarelor noa 
stre, ale țărilor noastre. Astăzi nu 
există putere în lume care să poa
tă știrbi prietenia noastră. Noi. 
bulgarii și romînii, mergem cu 
dîrzenie și neabătut pe drumul 
socialismului, uniți în puternica 
familie a lagărului nostru socia
list. în frunte cu U.R.S.S.

Exprimîndu-și satisfacția pen
tru prilejul de a vedea personal 
realizările obținute de poporul ro- 
mîn sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn vorbitorul a 
arătat că poporul bulgar se bucu
ră din toată inima de marile 
succese dobîndite de poporul ro
mîn sub conducerea P.M.R. con- 
siderîndu-le ca propriile sale suc
cese.

„Ne bucurăm în mod deosebit 
— a spus vorbitorul — de mari
le succese pe care le-a dobîndit 
clasa muncitoare în dezvoltarea 
industriei, în mărirea producției 
și ridicarea calității ei, în re
ducerea prețului de cost al pro
duselor. Noi am auzit de minu
nata voastră uzină dar acum a- 
vem posibilitatea ca personal, la 
fa(a locului, să ne dăm seama ce 
mare importantă au pentru eco 
nomie camioanele și celelalte ma
șini produse aici. Uzina voastră 
produce mașini și echipament nu 
numai pentru țara voastră, ci șl 
pentru alte țări ale lagărului so
cialist printre care și R. P. Bul 
garia. însușirea de către uzina 
dv. a unei producții atît de difi
cile cum e cea a rulmenților de
monstrează înalta cultură tehni
că a personalului tehnic ingine
resc, ridicarea generală a nive
lului tehnic al colectivului uzinei 
și al clasei muncitoare din tara 
voastră în general.

După aceea tovarășul Todor 
Jivkov a vorbit despre succesele 
dobîndite de poporul bulgar sub 
conducerea Partidului Comunist 
Bulgar în construirea socialismu
lui. In fruntea luptei poporului 
pentru socialism se află eroica 
olasă muncitoare bulgară.

Vorbitorul a arătat că din luna 
ianuarie a acestui an, muncitorii 
și muncitoarele din Bulgaria de
pășesc continuu planurile de pro
ducție, cu excepția unor întreprin
deri care nu dispun de suficiente 
materii prime.

Masă oferită în
Seara, comitetul regional de 

partid Stalin și Comitetul execu
tiv al sfatului popular regional au 
oferit, în saloanele restaurantului 
„Carpafi" din localitate, o masă 
în cinstea delegației guvernamen
tale și de partid a R. P. Bulga
ria.

Au luat parte membrii delega
ției guvernamentale și de partid

I N F O R
Miercuri seara a părăsit Capi

tala plecind în R.P.F. Iugosla
via un grup de specialiști din do
meniu] silviculturii și industriei 
lemnului, condus de ing. Ștefan 
Mavric, director general în Mi
nisterul Agriculturii și Silvicul
turii. care răspund cu acest pri
lej vizitei făcute în toamna anu
lui trecut de o delegație de spe
cialiști iugoslavi din silvicultură 
și industria lemnului.

★

Joi a părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre Paris cîntărețul la 
nai Damian Luca și Ion Schină, 
cîntăreț la țambal, care vor par
ticipa la Festivalul internațional 
de musichall, ce va avea loc la 
Teatrul Olimpia din Paris între 
12 iunie și 10 iulie.

★

Delegația de femei din R. P. 
Chineză în frunte cu Lian Hun, 
membră a comitetului executiv 
al Federației naționale a femei
lor democrate chineze care la 
invitația Comitetului femeilor 
democrate din R.P. Romînă a

Pestrazileorasului
din LUNĂ

(Urmare din pag. l-a) ----- -------------------------- - t 
dul, apa pătrunde numai pînă 
la unul din acești pereți și 
vaporul nu se scufundă. Dacă 
un meteorit uriaș va străpunge 
acoperișul orașului din lună, 
vor pieri numai plantele din- 
tr-un singur sector.

Aluminiul, sticla, materiile 
plastice, apa, solul toate aces
tea au fost aduse de pe pâ- 
mînt ?

Nu 1 Aluminiul a fost obținut 
din minereurile locale din lună, 
și prelucrate la o uzină tot în 
lună. In fabricile din lună au 
fost făcute sticla și materiile 
plastice. Apa din lună obținută 
din adîncurile satelitului nos
tru udă plantele ce cresc pe 
solul din lună. Oxigenul și a- 
zotul din aerul orașului sînt de 
asemenea extrase din minerale
le din lună. Lămpile fluores-, 
cente care se aprind aici și vor 
arde toata noaptea, (care durea
ză aproape o lună aici), bate
riile care în acest timp vor în
călzi orașul, stațiile și cuptoa

Oprindu-se asupra rezultatelor 
convorbirilor din Ungaria și a 
supra impresiilor din R. P. Un
gară ale delegației guvernamen
tale și de partid bulgare, Todor 
Jivkov a arătat că forjele con
trarevoluției sînt de acum distru
se, ele n-au reușit să rupă Un
garia din familia socialistă. R.P. 
Ungară se află astăzi și se va 
afla totdeauna în lagărul socia
list și își va aduce contribuția la 
cauza socialismului și a tomunis- 
mului.

La sfîrșitul cuvîntăriî, vorbind 
de încercările unor cercuri impe
rialiste de a aprinde un nou răz
boi mondial, tov. Todor Jivkov a 
arătat că astăzi raportul de forte 
In lume este de așa natură că a- 
semenea încercări sînt sortite e- 
șecului că toate drumurile duc 
spre comunism. „Noi sîntem pen
tru pace, luptăm pentru pace, 
pentru că construim fericirea și 
bunăstarea popoarelor noastre, 
iar fericirea și bunăstarea pot fi 
construite numai în pace".

Todor Jivkov și-a încheiat cu- 
vtntarea sa cu cuvintele: „Clinii 
latră, iar caravana noastră socia
listă merge din victorie în victo
rie".

Vorbitorul a urat personalului 
tehnico-ingineresc, muncitorilor și 
întregului colectiv al uzinelor noi 
succese în dezvoltarea întreprin
derii, noi succese pentru înflori
rea pe mai departe a industriei 
grele din R.P.R.

Lozincile pronunțate de vorbi
tor „Trăiască prietenia și colabora
rea între clasa muncitoare bulga
ră și clasa muncitoare romină", 
„Trăiască unitatea și coeziunea 
mișcării muncitorești internațio
nale", „Trăiască prietenia veșni
că romîno-bulgară" au fost pri
mite de participanții la miting cu 
aplauze furtunoase, prelungite.

Miile de constructori de auto
camioane au ovaționat îndelung 
pentru prietenia romîno-bulgară, 
pentru unitatea lagărului socia
list în frunte cu Uniunea Sovie
tică. pentru pace și fericirea tu. 
turor popoarelor.

In aplauzele participanților la 
miting tovarășii Gheorghe Rădoi 
și Adalbert Crișan au înminat 
tovarășilor Anton lugov și To 
dor Jivkov. două frumoase ma
chete ale uzinelor „Steagul ro
șu". De asemenea o dblegafie a 
uzinelor de tractoare „Ernst 
Thălmann" în frunte cu ing. Vir
gil Actarian, director general al 
uzinelor și ing. Ion Bordaș, se
cretarul comitetului de partid al 
uzinelor, a înmînat delegatei 
bulgare o machetă, lucrată artis
tic. a tractorului K.D.-35.

cinstea delegației
a R. P. Bulgaria, precum și per
soanele oficiale care îi însoțesc, 
conducători și activiști ai organe
lor locale de partid și de stat, 
conducătorii marilor întreprinderi 
industriale din regiunea Stalin, 
fruntași în muncă din întreprin
derile și instituțiile din localita
te, oameni de știință și cultură, 
ziariști.

M A J I 1
făcut o vizită In țara noastră, a 
părăsit joi Bucureștiul, îrtapoin- 
du-se în patrie,

★

Tn urma înțelegerii interven te, 
Intre Radiodifuziunea Romînă și 
Radiodifuziunea Uniunii Birmane 
va avea loc un schimb de emi
siuni muzicale.

La 6 mai a.c. posturile de radio 
birmane au transmis o primă e- 
misiune de muzică populară r-o- 
mînească. In curind, posturile 
noastre de radio vor transmite 
muzică birmaneză.

★

Tn cadrul relațiilor cultura’.e și 
științifice dintre R.P.R. și Fran
ța, a plecat spre Paris dr. Gh. 
Marinescu, cercetător principal la 
Institutul de inframicrobiologie al 
Academiei R.P.R. La invitația 
profesorului MoJaret de la clini
ca de boli inîecțioase și centrul 
de poliomielită al Spitalului 
„Claude Bernard" din Paris cer
cetătorul romîn va studia, timp 
de trei luni în Franța probleme 
de specialitate. (Agerpres)

rele care funcționează la fabri- â 
cile și uzinele de aici, toate, J 
sînt puse în funcțiune folosin- Â 
du-se energia centralelor elec- A 
trice solare și atomice locale. a 

Orașul din lună nu numai că â 
ss autodeservește, dar lucrează A 
ca să spunem așa și pentru ex- J 
port. Aici se produce combus- A 
tibil sintetic pentru rachetele A 
care se trimit spre pămînt A 
Există proiecte de construire A 
pe lună a unui mare șantier- A 
uzină de nave cosmice. în cu- A 
rind, vor porni în curse lungi A 
rachete fabricate în secțiile uzi- A 
nelor din lună. A

...Deasupra acoperișului tran- A 
sparent al orașului apare un A 
soare neobișnuit de fix. Și deo- A 
dată, alături de el, pe fondul A 
corului negru, se înalță o co- A 
Ioana de foc, dreaptă ca o să- A 
geată lansată spre zenit. Aceas- fî 
ta e racheta gigantică care a A 
decolat de pe cosmodrom și a A 
porn:t spre Mercur cu prima a 
expediție complexă formată din A 
oameni de știință de pe pă- A 
mînt. \
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