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Perspective

Gh. P. Apostol

In Regiunea) 
a intrat far 

nică o noua linie 
portul energiei ele 
35 kw. Sîngeorgiu de Pădure— 
Sovata. Această linie executată 
pe stîlpi centrifugați din beton 
măsoară 38 de km.; ea asigură ali
mentarea cu energie electrică a 
stațiunii balneo-climaterice So
vata direct de la termocentrala 
„Steaua Roșie" din Singeorgiu 
de Pădure, îmbunătățind astfel 
alimentarea cu energie electrică a 
acestei stațiuni. Prin execuția a- 
cestei linii se creează de aseme
nea posibilitatea electrificării a 
noi sate din vecinătatea traseu
lui liniei.
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? Hotărirea partidului și gu-
l vernului privind reorganizarea 
p mișcării de cultură fizică și 
j sport din țara noastră a fost 
' primită cu un interes deosebit 
t și cu o profundă satisfacție. 
' Această hotărire exprimă grija 

pe care partidul șl guvernul 
o manifestă consecvent pentru 
asigurarea unei dezvoltări să
nătoase culturii fizice și spor- . 
tului din R.P.R., pentru ca 
sportul să devină un impor- i 
tant mijloc de întărire a să- ț 
nătății celor ce muncesc, de < 
creștere a unei generații vigu- ? 
roase, capabilă să construiască 
socialismul și să ------ ,,J------
cuceririle noastre 
populare.

Anii din urmă 
evidente succese ale sportului 
nostru. In privința aceasta i 
ne stau la dispoziție nume- -
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? ne siau ia aispoziție nume- ; 
< roase cifre care reflectă în '
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aic avtivitapi ut vuitul a ~ 
c fizică și sport s-a ajuns la ? 

concluzia că lipsurile existente £ 
se datoresc în primul rînd 2 
sistemului depășit de organi- \ 
zare. în scopul de a asigura * 
o mai bună dezvoltare a t 
mișcării noastre sportive, par- £ 
tidul și guvernul au hotărît £ 
să creeze o largă organizație v 
obștească pe principiul centra- } 
lismului democratic — Uniu- c 
nea de Cultură Fizică și Sport ( 
din R.P.R. în același timp, £ 
s-au stabilit o serie de prin- v 
cipii de funcționare a colecti- < 
velor sportive, cluburilor, fe- c 
derațiilor de specialitate etc. ? 

Sarcini importante revin or- ) 
ganizațiilor U.T.M. care t 
trebuie să devină principalul * 
factor de mobilizare a maselor c 
de tineri de la orașe și safe 
în practicarea sportului. U.T.M. 
trebuie să se preocupe de edu
carea moral-politică a tinerilor 
sportivi. în colectivele sportive 
ca și pe plan local, organiza
țiile utemiste au răspunderi 
mari în direcția organizării 
activității de cultură fizică.

Recenta hotărîre va însufleți 
și mai mult sute de mii de

consolideze s 
democrat-

au marcat ?

mod convingător progresele ( 
realizate. Dar pe lingă aceste ( 
succese există o serie de lip- > 
suri. Cea mai importantă E 
dintre acestea este aceea că r 
cultura fizică nu a căpătat i 
incă un caracter larg de f 
masă. r

Anallzindu-se diferitele as- , 
pecte ale activității de cultură c
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< iubitori ai sportului, va insufla 
£ un nou avînt mișcării noastre 
? sportive.
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DESPRE MAREA PASIUNE, 
artă și voință de a învăța

— De ce te răsvrătești, tinere? 
Nu vezi că ai în fața dumitale 
un zid ?

— Un zid da, dar zidul e pu
tred. E destul să-l atingi ca să 
se prăbușească — a răspuns Vla
dimir llici comisarului care-1 în
soțea spre circumscripția de po
liție după arestarea sa în noap
tea de 4 spre 5 decembrie 1887 
(în urma răzvrătirii studenților 
de la Universitatea din Kazan). 
Aceste cuvinte aruncă o lumină 
puternică asupra țelului care îl 
însuflețea pe Volodia Ulianov 
încă din tinerețe. Nimeni nu a 
urît cu atîta înverșunare vechea 
orînduire și nimeni nu s-a arun
cat în luptă cu un mai mare a- 
vint împotriva ei ca Lenin. Pa
siunea lui în studiu avea la bază 
tocmai dragostea pentru oameni, 
încrederea nestrămutată tn victo
ria poporului, convingerea că „zi
dul din față" la care se referea 
comisarul de poliție — poate și 
trebuie să se prăbușească prin 
luptă.

Lcnin își dădea seama că 
luptătorilor revoluționari li se 
cer anumite calități. De aceea el 
a căutat încă din tinerețe să în
vețe și să se desăvîrșească în 
mod stăruitor pentru a-și dez
volta aceste însușiri. însemnările 
rudelor apropiate, ale prietenilor 
și tovarășilor de luptă ai lui 
Vladimir Hid pun în lumină toc
mai aceste însușiri, care au deve
nit evidente — deși într-o formă 
embrionară — chiar din anii de 
liceu. Pe Vladimir llici l-a carac
terizat toată viața o 
mare față de el însuși, 
diu făcut cu plăcere, cu 
îndreptat către un scop 
terminat, neînduplecarea

plăceau lui Volodia. Ele sunau cam 
așa:

Gutta cavat lapidem
Non vi sed saepe caendo;
Sic homo sit doctus
Non vi sed multo studento 

Adică :
Apa nu sfredelește piatra 
Prin forță, ci-ntr-una căzînd.
Astfel omul nu devine-nvățat 
Prin forță, ci mult învățînd.
Considerația deosebită pe care 

Vladimir llici o avea pentru stu-

Cum și-a creat 
Lenin uriașa sa 

erudiție

diu a făcut din el un dușman 
înverșunat al pierderii de timp 
sau al activităților care-1 sustră- 
geau prea mult de la această 
muncă. El povestea soției sale 
Krupskaia că, în tinerețe, i-a plă
cut foarte mult patinajul. Dar 
pentru că patinajul îl obosea și-i 
provoca o nevoie mare de somn 
împiedicîndu-1 astfel de la învă
țătură, el renunța adesea la plă
cerea de a patina și-și consacra 
toate eforturile studiului. La fel 
s-a întîmplat și cu șahul. Lenin 
era un bun jucător de șah. Juca 
cu patimă și avea preferința par
tenerilor mai pricepuți, mai pre-

gătiți dectt el — pentru a avea 
cu cine să lupte. Cu toate aces
tea el a renunțat lungi perioade 
de timp la jocul acesta : „...Jocul 
de șah — spunea ei — este prea 
interesant și îți sustrage atenția 
de la lucru".

încă din anii de școală Vladi
mir llici se obișnuise să studieze 
temeinic, cu metodă. Acest 1 ucru 
făcea ca rezultatele muncii să 
fie fructuoase și deosebit de fo
lositoare pentru dezvoltarea'1' lui 
intelectuală. Fratele lui Lenin 
D. I. Ulianov, povestește cum 
își scria Vladimir llici exercițiile 
de compunere: „Dacă i se dădea 
un exercițiu de compunere acasă 
el nu-l scria niciodată in ajunul 
zilei de predare în grabă și lu- 
crînd toată noaptea, cum proce
dau cei mai mulți dintre cama
razii săi. Dimpotrivă, imediat ce 
se dăduse tema el se și punea pe 
lucru. Pe un sfert de coală de hîr
tie, își concepea planul temei. A- 
poi lua o coală de hîrtie, o împăr
țea în două în lungime și scria in 
partea stingă un concept provizo
riu tn conformitate cu planul în
tocmit înainte. Partea dreaptă a 
coalei rămînea nescrisă. Aici în
semna în zilele următoare com
pletările, explicațiile, corectările, 
ca și indicațiile de surse: vezi 
locul cutare, pagina cutare etc. 
Scurt timp înaintea termenului 
de predare Lenin lua o hîrtie și 
făcea un concept definitiv al în-

Seara închinata 
Anului Geofizic 

Internațional
La 1 iulie a început Anul Geo- 

fizic Internațional — cea mai va
stă campanii științifică de acest 
fel pe care a cunoscut-o lumea.

In cinstea acestui măreț eve
niment revista „Știință și Teh
nică" și Comitetul Național al 
Anului Geofizic Internațional au 
organizat ieri seară în sala de 
Conferințe a Clubului Sindicate
lor Muncitorilor din Invățămînt 
un simpozion la care au luat cu- 
vîntul acad. Gh. Demetrescu di
rectorul Observatorului Astrono
mic din București, prof. univ. 
Sabba Ștefănescu membru cores
pondent al Academiei.' R.P.R, 
Prof. univ. Călin Popovici, prof, 
universitar Liviu Constantinescu, 
directorul Observatorului geofi
zic Șurlari, Dr. M. Stoenescu 
directorul Institutului Meteorolo
gic BucureștL

Frații Țuțuia- 
nu șl ajutoa
rele lor într-o 
clipă de repaus. 
Pînă în ultimele 
ore ale abaterii 

cursului Bistriței ei au lucrat 
la adincimea canalului amonte.

Foto D. F. DUMITRU

Regiunea Constanța în ajunul unei mari sărbători i

Complecta
COOPERATIVIZARE

La înălțimea tradițiilor
de 100 de ani

..Mîndră țară e Banatu, 
Că la noi cîntă tăt natu“...

(Dintr-un cîntec popular)

exigență 
un stu- 
pasiune, 
bine de- 
în stu

dierea pînă la capăt a temei a- 
lese, o vie Și puternică legătură 
cu viata practică, cu oamenii — 
de la care a știut să învețe ca 
nimeni altul — munca consec
ventă și răbdătoare pentru conti
nua dobîndire de noi și noi cu
noștințe. Sora sa mai mare, A. I. 
Ulianova-Elizarova, povestește 
cum Volodia, încă în anii din li
ceu, o ajuta să învețe limba la
tină. Pentru exemplificarea anu
mitor reguli gramaticale el folo
sea deseori o mică poezie. Versuri
le erau însă pline de o anumită 
semnificație și nu întîmpiător îi

(Continuare tn pag. 2-a)
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CONSTANȚA (de la trimisul nostru). — Toate privirile sint 
îndreptate spre Tulcea, raionul în care se dă ultima bătăile pentru 
cele citeva procente „individuale". Echipe de agitatori muncesc zi 
și noapte, bat de zeci și zeci de ori cu perseverentă răbdare și pa
siune la poarta „ultimilor'1, se consumă conflicte, se destramă în
doieli, se infrîng prejudecăți — procese de transformări omenești, 
fragmente din uriașa epopee a cooperativizării.

Pînă acum, (ieri N.R.), Ia ora 10 cind transmit rtndurile de față, 
procesul de cooperativizare pe raion este de 96,5 la sută. Ultlmlle 
comune sint Chilia Veche și orașul Tulcea. In aceste localități, 
luni și marți au mal făcut cereri de înscriere alte 214 fanșilli. 
Cităm citeva nume din Chilia Veche: Ustinescu 
ha., Nichlta Telcu cu 1,50 ha., Aculisi Afanasia 
Afanasia este o bătrînă de 74 de ani. Ea a mers 
cu cererea, convinsă de fiul el, tînăr colectivist.

Duminică In comuna Tudor Viadimirescu s-a inaugurat o în
tovărășire cu 55 de familii și 111 ha.

P. Ion, cu 1,25 
și alții. Aculisi 
singură la sfat

La închiderea anului universitar

Din nou emoții...
Studenții au cred o viață bogată 

în emoții. Colocvii, examene, 
emoții. In fiecare an, în fie
care zi, pînă la vacanță. A venit 
vacanța, au trecut emoțiile. Și to
tuși la marile serbări ale închide
rii anului universitar, în plina zi 
de vacanță, studenții s-au aflat ia
răși în lumea emoției. Mai întîi, 
cei din culise. Am văzut studenți 
cu fața gravă, înghițind în sec.

— Cum o să fie ?
Și iată că cortina a tremurat, 

lăsînd deschise comunicațiile. Co
rul Universității „Alexandru loan 
Cuza** din Iași și-a început reper- 
'oriul cu „Imnul păcii**. Solist 0c- 
’av Ambrozie. Cum se nasc aplau
zele ? Ca și ploaia, ca și furtuna. 
Emoția se transmite în sală și 
furtuna a început. Mi se pare că 
sala însăși e mirată de un aseme
nea ropot. Colegii își aplaudă co
legii. Raporturile sînt însă schim
bate. Spectatorii îi aplaudă pe ar
tiști. Studenți — artiști. Fără exa
gerare. Componența orchestrei de 
muzică ușoară a Institutului Poli
tehnic din Iași, Mariana Mirea de 
la Institutul de Arhitectură din 
București, colegul ei Ștefan Bar
ton, ar putea susține un concert 
după, care exclamația de „formi
dabil** ar fi cu totul neputincioasă 
să-i cuprindă grandoarea.

Dansurile au fost ceea
chiama revelație. Polurile acelea 
cînd repezi, cînd molcome, dar 
totdeauna pline de grație, revăr
sate pe scenă de studenții Institu
tului Agronomic din Craiova în a- 
valanșa de strigăte „Hai oltenii !“, 
„Nunta din Corn** minunatul a- 
ranjament coreografic al studenți
lor din Cluj, eeardașUrile ma
ghiare ale studenților din Tg. Mu
reș, au adus cu ele vioiciune pen
tru toată lumea. Toată lumea le 
susține ritmul în mod vizibil. în 
culise instructorul Vladimir Bedea 
a transpirat.

— înainte, înapoi ! Dar dansa
torii cu siguranță nu-l văd, r.u-l 
aud. Ei sînt pe deplin stăpîniți de 
iureșul jocului, firesc, cu pasiune 
— nimic didactic.

Pe scenă au apărut trei stu
denți, „Trio Abdoul**. Doi greci 
și un negru din Martinica. Pre
zentatorul anunță scurt : „Cîntă 
pentru dumneavoastră Vlahoș Ia- 
niș, Panagoș Ipocratis și Abdoul 
Nazis**. Studenții străini cîntă pen-

tru studenții romîni. Studenții 
mini îi aplaudă „Ura ! Bravo /" 
ți emoția se simte iarăși la ea a- 
casă.

Concurs artistic studențesc. Care 
vor fi primii 2 Ce însemnări face 
comisia în caietele ei ? Nu țtim. 
Vom afla mai tîrziu. Știm inso că 
toată această lume tînări —■ fi cei 
de pe scenă ți cei din sală — 
trăiește deopotrivă fiorii emoției, 
totdeauna aceiași ți totdeauna al- 
fii- l .. -V ...
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V. BARAN

La Început sub formă de probă, secerătorile au tăiat din lan o 
fășie Îngustă : primii snopi din noua recoltă. A doua zi insă și 
apoi, altele la rînd, fără oprire. A început iureșul recoltării. Crește 
in proporție geometrică. E vară. E campanie.

Pe ogoarele cralovene, la Birca, munca este în toi. Culegătorii 
de pline nouă au început recoltatul șl la orz și la grîu. Ariile de 
treier sint gata. Batoza merge în plin de două zile. Primele boabe 
strinse in saci sint roadele lotului zootehnic al sfatului popular 
comunal.

Tinerii pe care vi-i înfățișează fotografia noastră arunctnd sno
pii, împreună cu cel de pe batoză, au muncit pe lotul zootehnic 
pentru a asigura hrana necesară reproducătorilor comunali. Acum, 
cei patru : Ion Lădoi, Constantin lordăchescu, Maria Năstase șl 
utemistul Ion Velianu Iși îndeplinesc ultima datorie înainte de in- 
magazlnarea noii recolte. Bucuria le este îndreptățită. Roadele 
muncii lor se cintăresc acum — mii de kilograme de boabe auriL

Să fie înlăturați acei care

ce se

Marele și talentatul compozitor 
și dirijor, Ion Vidu, a lăsat la Lu
goj, după moartea sa, o puter
nică formație corală, pe care o 
condusese timp de aproape o ju
mătate de veac. „Reuniunea romî
nă de cîntări și muzică", cum se 
numea pe atunci formația corală 
lugojană, a rezistat timpului 
bucurîndu-se de participarea largă 
a bănățenilor. Nu vom face un is
toric al acestui cor ci vom în
cerca să relevăm modul în care 
el a preluat și continuat valoroa
sa tradiție moștenită de la Vidu, 
experiența dobîndită în anii pu
terii populare, ce a adus acesta 
nou în interpretare, atitudinea față 
de creația compozitorilor locali, 
față de creația folclorică etc.

în cei 10 ani de continuă și 
neobosită muncă, sub conducerea 
profesorului D. Stan, credinciosul 
discipol al lui Vidu, corul a re
crutat noi talente din rîndurlle 
oamenilor muncii lugojeni, tineri, 
pentru care activitatea în cadrulI. BAIEȘU
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Sub pavilionR O M I N E S C
Cind autobuiel. au oprit fi 

primii delegați romtni au intrat 
in școala pregătită să-i găzdu
iască, cel mai mult i-a impre
sionat nu curățenia deplină, nu 
confortul pregătit de gazde, ci 
micile inscripții rominești de pe 
ziduri: „Bine ați venit", 
„Pace", „Prietenie". Adminis
tratorul, interogat de grabă, 
ne-a povestit mîndru că Ta ele 
au lucrat săptămini întregi ,co- 
larii polonezi în orele lor li
bere. Și mai tîrziu mereu se 
lăuda cu ele. Niciodată nu i-am 
arătat bitrînelului micile greșeli 
din texte. L-ar fi mlhnit — 
sînt convins.

In clădi 
din stradă 
cui ei tun 
<}ouă săptămini cantonamentul 
Tl.l 1T V 11 î ,T 
__ _____ —i—*___ _______

FESTIVAL...
★ *

’delegației romîne. Nu un sim
plu hotel turistic pentru 829 
de persoane — ci o a doua am
basadă diplomatică, un studio 
de teatru, un centru sportiv, 
un cămin deschis oaspeților, o 
redacție de ziar. Cantonamentul 
însemna resturant și magazin, 
atelier și depozit, ghișeu de 
bancă și oficiu de poștă.

Am fost odată pe „Octom
brie Roșu**, vasul bază al flotei 
noastre pescărești din Marea 
Neagra. De la vas, în zori de 

*zi, bărcile plecau pe apele al- 
’ astre, ziua* toți le așteptau, iar

nu știu să crească muncitorii de mîine
La doi pași de comitetul oră

șenesc U.T.M. Craiova se află 
Școala profesională de ucenici 
a C.F.R. La numai doi pași și to
tuși, toate lucrurile merg de-a-n- 
doaselea. Parcă nici nu ar fi o 
școală, căci in școlile noastre se 
acordă toată grija tinerilor. Drep
turile tineretului nu sint respecta
te, masa e sub orice critică, dis
tracția și educaț’a tinerilor elevi 
ucenici — să nu mai vorbim.

La data de 15 aprilie 1956, ore
le 7 dimineața, la Atelierele de 
zonă C.F.R.-Craiova s-a prezen
tat un grup de elevi. Erau uce
nicii anului II, care urmau să în
ceapă practica. Printre ei se gă
seau și elevi fruntași la învăță
tură ca Ion Cărnuță, Ion Drăgu- 
lescu. Aurelian Cincă, Lulelaru 
Octavian. Ardeau de nerăbdare să 
inceapă lucrul, dovedindu-se și 
aci la fel de silitori in pătrunde
rea tainelor meseriei.

După ce a stat de vorbă priete
nește cu ei, arătîndu-le în ce con
diții grele a invățat meseria, șe
ful Atelierelor de zonă C.F.R., 
Grigore Topan, i-a împărțit pe 
meserii. Le-a ordonat să nu se 
miște de acolo, a luat o grupă și 
a plecat cu ea, apoi alta și alta, 
pină s-au terminat toate. Unde 
le-a dus ?

f Grav* încălcări ale normelor de muncă j 
Îcu elevii școlilor profesionale

la C. F. R. - Craiova J

Dacă pașii te-ar fi purtat cu ci
teva minute mai tirziu pe la con
strucțiile C.F.R.-ului, al fi desco
perit misterul. Ucenicii anului II 
se convingeau cum a invățat „șe
ful" meseria. Unii cărau apă, alții 
var și cărămidă, unii se ocupau 
de nisip, iar o parte din ei să
pau șanțuri.

După citeva zile șeful ateliere
lor ii vizită și ii întreabă :

— Ei. merge, băieți ?
— Merge, tovarășe șef. 

spuneți-ne, dumneavoastră
ați dus-o așa cind erați ucenic ?

— Mult, băieți...! Dar n-avețl 
nici o teamă că nici vouă nu 
dau drumul mai iute !.„

— Vrem să învățăm meseria 
montator, de lăcătuș...

— Ei și ? Ce strică dacă o

vă

de

— Ei și ? Ce strică dacă o să 
cunoașteți șl nițică zidărie ? Dacă 
vreunuia din voi ii trece prin gind 
să-și facă o casă ? Atunci să nu 
știe omul cum se pregătește un 
var. cum se așează o cărămidă ?

Șl luni trecut-au după luni — 
vorba Iul Coșbuc. Șl * trecut și

un an, dar In zadar. Nea Grigo
re nu le-a mai schimbat locul 
de muncă. Se ținea de cuvint.

Un personaj asemănător este șl 
directorul școlii.

34 elevi ai anului III, care lu
crează ca fierari, forjori, cazangii 
și sudori muncesc în condiții vă
tămătoare sănătății. Ei ar trebui 
să primească ca antidot lapte, așa 
cum primesc și muncitorii califi
cați, așa cum prevăd legile sta
tului nostru, mai ales că unii 
ucenici lucrează piese de aceeași 
complexitate ca și muncitorii 
virstnici. Aceasta însă nu con
tează. Dreptul la lapte și-l pri
mesc doar pe hîrtie. Directorul 
școlii nu este de acord să le dea.

— Mai bine banii îi dăm Ia 
cantină, să se îmbunătățească 
hrana tuturor! — spune el.

Atunci masa elevilor, o fi 
bună ?

Am trecut și pe Ia cantină. 
Mîncarea se servea tocmai atunci. 
Era gătită după o rețetă a edu
catorului Ștefan Danclu, care 
are șl răspunderea de * supra-

veghea hrana. Felul I — iahnie 
de fasole, felul II — o bucată 
de marmeladă. Și nu e o întîm- 
plare ci un obicei.

Elevul Gheorghe Zuică e secre
tarul comitetului U.T.M. pe 
școală. In scopul organizării unei 
reuniuni tovărășești sau a unei 
Joi a Festivalului, el a pregătit 
cu aelevii internatului un variat 
și bogat program artistic. Curtea 
clădirii lor ar fi putut ține loc 
de sală, iar de orchestră băieții 
nu se văitau, deoarece 49 de elevi 
sînt instrumentiști.

Aprobarea trebuia să fie dată 
de tovarășul Ilie Delcea, din par
tea Depoului de locomotive. Cînd 
se prezentă cu această dorință, 
elevul fu însă refuzat categoric.

— Dar, tovarășe Delcea, liceele 
cum țin reuniuni ?

— Las’ că voi nu 
ceeni. Ăia da, pot ține, că au 
nivel de cultură mai înalt

Directorul școlii a fost de ace
eași părere, educatorul la fel. Așa 

de la începutul anului pînă 
nu s-a ținut nici o reuniune,

IOAN TEOHARIDE
, corespondentul „Scînteîi 

tineretului" pentru 
regiunea Craiova

sintețl II-
un

că 
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brio Roșu**, vasul i

noastre pescărești din Marea 
Neagra. De la vas, în zori de

Uf z K-* 
noaptea, odată cu luna, ele so
seau la bord cu roade bune. 
Tot așa, pe casa din Felins- 
kiego flutura tricolorul romi- 
nesc, tot așa, de dimineață 
pînă seară, din echipajul ei 
grupuri plecau, și tot la fel ele 
se întorceau noaptea cu bogate 
— deși imateriale — roade.

Te străzile Varșoviei trimișii 
poporului romîn erau primiți cu 
dragoste la orice pas. Nu odată, 
în centrul orașului, ne-am trezit 
înconjurați de creioane, și în 
fața acestei arme atît de ascu
țite a trebuit să capitulăm, 
scriind zeci și zeci de auto
grafe.

în ceea ce privește cuvintele 
„Pace și prietenie* spuse în 
limba romînă, în puțină vreme 
ajunsesem să ne obișnuim cu 
ele. Am văzut cit de puternic 
mai era ecoul Festivalului de la 
București. Mulți delegați străini 
fuseseră și oaspeții noștri, și își 
aminteau cu nostalgie Romînia. 
Ca să nu dau decît două e- 
xemple — încă în prima după 
amiază, în fața hotelului M.D.M 
am întîlnit o negreasă în iie, iar 
în seara deschiderii Festivalu
lui, cînd, după sărbătoare, dele
gații noștri au încins o „peri- 
niță**, s-a dovedit că o cunoș
teau sute de oameni.

în fiecare zi grupuri din ar
tiștii noștri dădeau, pe marile 
estrade din săli sau de sub ce
rul liber, contribuția lor la spec
tacolele internaționale. Naiul lui 
Damian Luca uimea — in
tr-adevăr — o lume, scăpărau 
seîntei cizmele călușarilor, gra
ția balerinilor Irinel Liciu și 
Gabriel Popescu oprea răsufla
rea. Spectacolul de gală al 
RșPJl., dat țn cea mai mare și

elegantă sală din oraș, avînd 
peste 3.000 de locuri, a fost 
după unii cel mai bun specta
col dl Festivalului.

Intr-o seară, mii de oameni 
ascultau la difuzoarele uriașe 
fixate în furul pieții Palatului 
culturii și științei. M-am oprit, 
auzind imitate toate animalele 
pămîntului: „Ei, dar cine face 
la Varșovia concurență lui Mir
cea Crișan ?** Era Mircea Cri- 
șan însuși.

Despre Romînia, tinerii veniți 
din toată lumea știau, adesea 
surprinzător de mult, alteori 
foarte puțin. Un băiat din Ca
nada a crezut că avem drept 
capitală Sofia. Un tînăr din 
Cotonou (Africa Neagră) îm
brăcat într-un agbagan (șal lung 
de cîțiva metri) mi-a relatat — 
spre uimirea a însuși redactoru
lui șef al revistei, din întîmpla- 
re de față — că citește regulat 
„Roumanie Nouvelle*. întîlni- 
rile prietenești la cantonamen
tul nostru aveau loc însă de 
cîte două ori în fiecare zi. 
Eram mereu oaspeți, la chinezi 
și la englezi, la sovietici și la 
sud-americani.> Oamenii priveau 
standul romînesc de la expozi
ția documentară și cel de la 
expoziția de artă populară. Si 
așa, încet-încet, crîmpeie din 
viața patriei se lăsau înțelese.

Cel mai mult însă, din tot ce , 
era romînesc, fermeca pe străin 
omul. Nu mă refer atît la fru
musețea brună sau bălaie a fe- J 
telor, ci la om, cu O și M mare, i

Am un prieten — pe oțelarul i 
Vaier Lăbtineț din Hunedoara. 
Era un băiat timid el, cînd a 
ieșit din școala profesională. în 
U.R.S.S., lîngă cuptoarele de la 
Makeevka, a deprins însă vite-

corului a devenit o necesitate spU 
rituală. Numărul coriștilor a cres
cut simțitor în anii puterii popu
lare, atingînd cifra de 100. Corul 
a fost distins cu titlul de laureat 
al celui de-al IV-lea concurs al 
formațiilor artistice de amatori, 
obținînd premiul I pe țară.

Să vedem căror fapte datorează 
corul „I. Vidu** simpatia unanimă, 
această stimă și, dacă vreți, auto
ritate artistică.

Dacă cercetezi repertoriul co
rului, te surprinde plăcut numărul 
bucăților muzicale ale compozito
rilor locali ori regionali (bănă
țeni), preluări ori prelucrări de 
texte și melodii populare care deja 
și-au cîștigat popularitate în în
treaga țară.

Dar ceea ce constituie titlul de 
laudă al corului ,J. Vidu** este 
sprijinul pe care-l dă celorlalte 
formațiuni corale din împrejurimi. 
Experiența lui în această direcție 
este bogată, de asemenea cu tra
diție. Din experiența corului lugo- 
jan ar avea. de învățat, multe din 
corurile populare din țara noa
stră. Iată numai citeva din cele 
mai importante metode de lucru 
ale corului. Repertoriul său este 
asemănător celui al multor coruri 
din comunele raionului. Cu prile
jul deplasărilor periodice, corul 
din Lugoj fuzionează cu cele din 
comunele respective — lucru ce 
dă acestora posibilitatea să-fi ri
dice calitatea interpretării, 
învețe din experiența lugoje
nilor. în acest mod, dirijorii 
locali își însușesc noi metode în 
stilul de lucru, capătă încredere 
în propriile lor forțe. Aceasta a 
dat posibilitatea creării în ra
ion a unor coruri cu experiență ț 
pot fi citate, în acest sens, co
rurile din : Buziaș, Satu-Mic, 
Chizătău, Gruni, Babșa etc. 
Legătura formației lugojene cu a- 
ceste coruri nu se face sporadic 
și întîmpiător, ci permanent și or
ganizat. O altă inițiativă care face 
onoare corului din Lugoj este a- 
ceea privind instruirea dirijorilor 
dintr-o serie de centre comunale, 
cum sînt : Racovița. Chizătău, 
Buziaș etc.

Lugojenii au trecut de asemenea 
la organizarea corurilor de masă, 
în ce constă aceasta? Iată, pe 
scurt : într-o comună se deplasea- 

, ză corul „I. Vidu**, împreună cu 
corurile mai multor comune ; aici, 
contopite, ele execută cînte- 

, cele învățate, dirijorii noii 
formații lărgite fiind rînd pe 
rînd, fiecare dintre cei ce conduc 
corurile fiecărei comune. De notat 
că acești dirijori întreprind, în 
prealabil, un „turneu** pe la cele
lalte coruri care se găsesc de data 
aceasta în componența corului de 
masă. în zilele următoare, de pildă 
urmează să se deplaseze în comu
na Chizătău — corurile din : Lu
goj, Budinț, Ictar, Babșa, Belinț. 
Ohaba-Forgaci, Racoviță, Sîlha și 
Coștei, în vederea pregătirii unui 
concert festiv, jubiliar, cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de exis
tență a corului din Chizătău — cel 
mai vechi cor de țărani iobagi din 
țara noastră și printre cele mai 
vechi coruri țărănești din sud- 
estul Europei.

Trebuie remarcat de asemenea 
aportul deosebit, valoros, pe care-l

I. MIHUȚ

să

(Continuare in pag 2-a)
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Plimbare pe Vistul*



A fost construit prototipul 
generatorului pentru încărcat 
acumulatori de 10 K.W. după 
modelul sovietic al seriei P.N. 
100. Tov. Mihal Dorobanții 
execută ultimele lucrări pen
tru punerea in funcțiune * 
noului generator.

Note bibliografice 7

In ajutorul activiștilor utemiști

Activul nesalariat
Mods/iciril* car* mu /icul în ultimul timp m formele or* 

t de muncă ale U.TM. m special la raioane, au 
creat unele nedumeriri, unele bîjbîiri inerente de altfel ori
cărui început.

Desființarea secțiilor Iu comitetele raionale fi organizarea 
muncii pe comisii de specialitate, cit fi lipsa de experiență 
în munca cu aceste comisii, reclamă un schimb mai larg de 
păreri, o răspîndire mai operativă o tot ceea ce s-a făcut bun 
în această privință.

Pornind de la aceste considerente, redacția noastră a pus 
cîteva întrebări tovarășului MARINESCU TOMA, prim se
cretar al Comitetului raional U.T.M.-Stalin București și tovară
șului GH. CHIRI AC prim secretar al comitetului raional 
U.T.M.*,,23 August" București în legături cu experiența 
prie în organizarea muncii acestor comisii.

» Modificări 
| ganisatorico 

creat unele

pro-

CAMIL BACIU:
împreună cu nenea lank

Editura Tineretului 1957 <
Acum cîtva timp apărea vo- ș 

lumul „Nu departe de caste-a 
Iul prințesei", oferindu-ne re- 8 
relația unui nou talent auien- țț 
tic printre tinerii noștri pro- a 
zatorl ce se contura pe linia 8 
reportajului literar. Acum, Ca- 8 
mil Baciu ne desvălue noi i 
trasaturi ale personalității | 
sal* prin apariția recentului § 
său volum pentru copii „Im- 8 
preling cu nene Iani".

Autorul oferă cititorilor os 
carte de aventuri pasionantă S 
și instructivă, reușind să se| 
transpună cu succes în menta-’ 
litatea tinărului său erou. A-1 
centurile lui Andrei nu sînt 8 
populate de zmei, de pirați, | 
sau de alte personaje fantas- 5 
tice. Toate întîmplările se pe- 8 
trec într-un colț *1 patriei | 
noastre de azi, în mijlocul! 
activității febrile a oamenilor 8 
simpli dîntr-un sat. împreună § 
cu nene Iani. marinar încer- > 
cat care a văzut și suferit 8 
multe în lttngile-i peregrinări, J 
Andrei — părăsindu-și priet*- g 
nii de joacă — își petrec* va- 8 
ra la un S.M.T.. unde tatăl | 
său e trimis ca mecanic. Bă-8 
iatului i se descoperă aici o 8 
lume nouă. Aspectul satului s 
frămîntat de lupta dintre J 
mentalitățile vechi și strada- ? 
nia oamenilor înaintați de a 8 
duce viața înainte, prilejuieș-1 
te copilului un contact viu cu 8 
realitatea unor fapte car*-lș 
dezvoltă imaginația, îi for-8 
mează caracterul. Andrei ace 8 
în persoana tatălui său, *8 
unchiului, a năstrușnicului g 
tractorist Tarascan, exemple- g 
le unor adevărați luptători, | 
care 1 se dezvăluie în cloeo-1 
tul muncii încordate pentru g 
ridicarea unei mici centrale | 
electrice. Copiii din Săt. im-8 
preună cu Andrei, se alătură § 

; muncii celor mari. Imaginația« 
aprinsă de povestirile lui ne- § 
ne Iani despre țări depărtate, g 

Ști ajută pe copii să-și transfi-8 
: gureze în mod atrăgător în-1 
tresga lor activitate.

Infruntînd împreună cu cei» 
mari toate greutățile muncii | 
și piedicile puse de dușmani. 8

t8 
?
?
I

Tov. Marinescu Toma
ÎNTREBARE: Csr* sînt foloa- 

jele pe csre le-ați constatat în or
ganizarea muncii pe comisii ?

RĂSPUNS : In primul rind prin 
organizare* comisiilor se reili- 
zeazi o unitate m*i atrinsl intre 
cerințele ce se pun acum in tafa 
organizației U.T.M. ,1 formele or
ganizatorice prin care acestea 
sint realizate. Putem in sfîrșit 
realiza o cuprindere mai multi
laterali a problemelor esențial* 
din activitatea tineretului și, lucru 
foarte important, vom putea des
fășura o muncă de mai mare a- 
dincime.

ÎNTREBARE: Ați putea să vă 
exemplificați ideia printr-o suc
cintă analiză a modului tn car* 
sînt îndeplinite astăzi, să zicem, 
atribuțiile fostei secții de propa
gandă ?

RĂSPUNS: Se poat*. Secția 
amintită trebuia iă se ocupe de 
sport, cultură și propagandă. D* 
obicei intreaga ei activitate er* 
concentrată in jurul anului de 
invățămînt politic. Celelalte se 
făceau și ele dar... printre pică
turi. Exista șl atunci un grup de 
activiști nesalariați in secție. Dar 
și aceștia se ocupau in special 
cu anul de invățămînt politic.

Ce se intimplă acum ? In afară 
de secretarul cu problemele de 
propagandă, există un tovarăș 
salariat care se ocupă tn mod 
special de anul de invățămînt 
politic. El este sprijinit îndea
proape de un grup de referențl 
ca și de instructorii comitetului 
raion*!. Avem insă tn afară de 
acesta un număr dt comisii or
ganizate după necesități. La noi 
sint organizate pină In momentul 
de față comisiile: sport, propa
gandă, agitație, probleme cultu
rale, comisia care se ocupă cu 
munca in rindul tinerilor intelec
tuali. Fiecare din aceste comisii 
este formată dlntr-un nmnăr de 
tovarăși cu o pregătire corespun
zătoare muncii respective.

ÎNTREBARE: Cum și pe 
bază își desfășoară activitatea 
cest* comisii ?

RĂSPUNS : In general pe baze 
unul program care să răspundă 
necesităților esențiale din dome
niul respectiv.

Comisia care se ocupă 
munca în rindul tinerilor 
telectuali este formată din 
tovarăși. Unii sînt cercetă
tori științifici, alții geologi, alți 
tovarăși din cadrul instituțiilor 
de proiectări, ministere etc. Co
misia, în urma primei consultări 
avute, a ajuns la concluzia că 
pentru început trebuie să se ocupe 
cu studierea și găsirea formelor 
celor mai interesante și eficace 
de muncă politică în rindul tine
rilor intelectuali. Această acțiune 
va fi pornită printr-o consfătuire 
cu cadrele U.T.M. din ministere 
și instituțiile centrale. O astfel de 
consfătuire specială o vom face 
Ia Academia R.P.R. Concluziile 
la aceste consfătuiri ne-am gîndit 
să fie trase de tovarăși cu multă 
autoritate, cu competență politică 
și profesională, tovarăși miniștri, 
academicieni, profesori etc.

ÎNTREBARE: Același sistem 
este folosit și de celelalte co
misii ?

RĂSPUNS: In linii mari da. 
De altfel, cu toate că ni s-a cerut, 
noi nu am întocmit încă un re
gulament de funcționare riguros 
al acestor comisii. Ne-am gîndit 
că întocmirea Iul va fi mult mai 
apropiată de realitate, mult mai 
corespunzătoare, dacă se va face 
după o anumită perioadă de prac
tică. Atunci cred că aș putea 
vorbi mai mult și despre activi
tatea însăși a comisiilor.

Tov. Gh. Chir iac
După ce biroul raional — 

declarat tov. Cliiriac — a
instruit amănunțit la Comitetul 
orășenesc U.T.M.-Buciirești, am 
trecut la alcătuirea și instruirea 
comisiilor de pe lingă secții. 
Astfel a fost alcătuită comisia 
„Tineret muncitoresc" din care 
fac parte 15 tovarăși, majoritatea 
fruntași în producție, ingineri și 
tehnicieni din uzinele cele mai 
mari ale raionului nostru, „23 
August", „Republica", „Vasile 
Roaită" etc.

Comisia „Tineret Muncitoresc" 
este împărțită ia rindul său — 
cum am denumit noi — în sub
comisiile industriei metalurgice

ce
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La înălțimea tradițiilor 
de 100 de ani

(Urmare din pag. ba)
8
I
I i

i 
t
| copiii simt bucuria victoriei ia
8 aprinderea primului bec elec- 
| trie la moară. Eiîigmele pe 
l care cititorii le desleagă îm-
8 preună cu eroii cărții, dez- 
| voltă imaginația șl inventivi- 
| tatea.
ă Andrei, Ghiță și frina — 
| eroii lui C. Baciu merg cu 
g cinste pe urmele lui Timur și 
8 ale băieților tui.

dă corul din Lugoj în valori
ficarea folclorului muzical local.

în legătură cu aceasta, prof. D. 
între-

r cu 
o/te
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Stan, dirijorul corului, a i 
prins o acțiune, interesantă ; 
prilejul concursurilor și cu 
prilejuri, el a cules și notat peste 
200 de melodii populare, care-și 
așteaptă prelucrarea artistică pen
tru instrumente sau cor. Printre a- 
cestea se află „Bună dimineața 
nană", „Hai mîndro să sai pîrleg- 
zu", ete. Profesorul D. Stan a în* 
ce put munca de purificare a texte
lor, de înlăturare a „zorzoanelor" 
melodice, de eliminare a orna
mentațiilor și adausurilor nevala
bile, ne.artisti.ee. Unde se ivesc 
mai multe variante, la o melodie

și siderurgice, electrotehnică, in
dustria ușoară, comerț și coope
rative. Responsabilul acestei co
misii, este tovarășul Mihai Călin, 
tehnician, instructor 
lui raional U.T.M.

Asemenea comisii există și pe 
lingă celelalte secții.

— Care sînt primele observații 
în legătură cu munca comisiilor ?

— După constatările biroului 
raional reese că din comisii fac 
parte un număr relativ mic de 
utemiști. De asemenea, pînă în 
prezent comisiile nu au fost în
drumate să organizeze raiduri cu 
unele obiective precise. Chiar de 
la început se observă o lipsă se
rioasă pe care trebuie să o lichi
deze cit mai repede, faptul că în 
unele comisii n-au fost angrenați 
in muncă pe bază de sarcini con
crete toți activiștii nesalariați.

Cunoscindu-le, aceste deficiențe 
vor fi îndepărtate. într-un timp 
scurt — cîteva luni — sper să 
vă pot comunica lucruri cu ade
vărat interesante din activitatea 
comisiilor raionale.

P. ISPAS și N. RACZ

al comitetu-

Raionul U.T.M. Roșiori 
de Vede fruntaș pe regiune

Cifrele, realizările cuprinse în 
raportul recentei plenare a comite
tului regional al U.T.M. București, 
prezentat de către tovarășul Cos
te* Petre, secretar al comitetului 
regional U.T.M., grăiesc viu despre 
entuziasmul cu care tineretul re
giunii a participat la toate ac
țiunile întreprinse în 
Festivalului Mont“

cinstea 
Festivalului Mondial de la Mos
cova. în 562 de „Colțuri ale Fes
tivalului* s-au organizat sute de 
întîlniri, s-au expus conferințe, 
s-au desfășurat acțiuni culturale. 
S-au organizat 5 expoziții în re
giune.

La spartachiada de vară au 
participat peste 250.000 tineri. 
Antrenați în lupta pentru obține
rea unor economii în valoare de 
1.000.000 lei pînă la 1 august — 
tinerii regiunii București au ob
ținut pînă acum economii în va
loare de 2.183.186 lei. Tinerii din 
agricultură au semănat cu po
rumb 249 de loturi ale festivalu
lui, cu un total de 1.085 ha. și 
au plantat 1.179.350 pomi și 
puieți.

E lung șirul cifrelor. Ele do
vedesc asiduitatea cu care tinerii 
au muncit în întîmpinarea festi
valului.

In întrecerea dintre raioane a 
ieșit învingător raionul Roșiori, 
de Vede. Comitetul raional 
U.T.M. a primit astfel steagul de 
fruntaș pe regiune. Pe locul al 
doilea s-a clasat raionul Lehliu 
iar pe al treilea Slobozia.

N. BARBU
T

Festivalurile regionale

ORAȘE TRANSFIGURATE
pasiunea tinereții

Cu cîteva zile înainte, în pie
țe și pe străzi au apărut echipe 
de tineri. Unii întindeau sîrme și 
de ele legau stegulețe multicolore, 
alții înjghebau la iuțeală estrade, 
ori împodobeau vitrinele și fața
dele caselor. Nimeni nu sta de
geaba.

S-a lucrat ziua și noaptea — 
fără întrerupere. Sîmbătă dimi
neața lașul, împodobit, arăta ca 
o floare 
tinereții, 
ză, pe o 
re și cu un zefir 
molcom. Estra
dele, sălile de 
spectacol, tere
nurile de sport 
au fost pur și

minunată. Sărbătoarea 
a început după-amia- 
vreme —senină,

simplu asaltate. Trei zeci de mii 
de tineri — nu-i glumă ;

Ți-ar fi trebuit cam de zece ori 
cile două zile, ca să poți participa 
pretutindeni. Cum însă zilele festi
valului n-au fost decît două, te-ai 
mulțumit ici să aplauzi soliștii 
vocali din Pașcani și Huși, din
colo să înmînezi buchete de flori 
dansatorilor dumbrăvițeni și celor 
de la cooperativa din Murgeni sau 
tarafului I.R.T.A.-Iași. Te-ai mul
țumit, de asemenea, să savurezi,

O bijuterie cinematografica:

))
SCURTA ISTORIE"

O idee de mare frumusețe poe
tică (așa cum numai puterea ta
lentului și îndrăzneala visului pot 
naște), transpusă pe ecran cu ui
mitoare simplitate și conciziune 
— iată ce a realizat Ion Popescu 
Gopo în cele nici măcar zece 
minute ale încîntătorului său de
sen animat. Premiul de aur de 
la Cannes aureolează filmul cu 
prestigiul unei aprecieri întru 
totul meritate, care-i face mai 
evidente calitățile de necontestat. 
Este însă cert că „Scurtă istorie" 
ar fi dobîndit adeziunea și admira
ția iubitorilor filmului de la noi, 
chiar și fără această consacrare 
prealabilă pe plan internațional. 
Căci bunul gust, fantezia, arta au
tentică nu au nevoie de certificate 
pentru a se impune.

Pe ecran, Gopo ne oferă o viziu
ne originală, de o savoare și un 
farmec irezistibil, asupra „facerii" 
lumii și apariției omului pe pă- 
mînt, asupra evoluției omenirii și 
cuceririi de către om a pămîntu- 
lui, apelor, zonelor submarine și 
desigur în continuare a ...spațiilor 
cosmice. Mai ales, ni se sugerează 
că perspectivele ce se deschid îna
intea inteligentei umane sînt fără 
de sfîrșit, mileniile concentrate în 
„scurtă istorie" fiind doar pream
bulul „marii istorii" care a ince-

put abia acum, tn epoca noastră. 
Este un mesaj optimist și poetic; 
este — dacă vreți — un răspuns 
plin de încredere în forțele umani
tății, dat celor ce proorocesc „sfîr- 
șitul lumii".

In atmosfera încărcată de tensiu
ne și îngrijorare a epocii atomice, 
eroul lui Gopo comunică o senină-

înverzite, pulslnd de bucuria

fs-

CRONICA
filmului

tate, un calm fi o prospețime bi
nefăcătoare. Pretutindeni pe unde 
trece, el sădește câte o floare albă, 
plăpîndă, fertilieind meleafiurile pă-1 
minlene fi submarine, ca fi plane
tele întregului nostru sistem solar. 
Omul cu floarea e o ficțiune pe 
care cu siguranfă că rigorile ftiin- 
tei istorice nu o pot accepta. Dar 
ce ar fi putut simboliza mai espre 
sfo puritatea fi totodată vigoarea 
vieții triumfătoare decît această 
metaforă, devenită leit-motiv al 
filmului „Scurtă istorie"? Să împo
dobim iMstitatea universului cu 
flori gingașe ji delicate, cu grădini

el stabilește o medie a acestora, 
apoi o armonizează cît mai sim
plu, fără artificiu. După aceasta 
urmează ultima operație t prelu
crarea cu corul. Totodată ia pozi
ție și față de text, înlăturînd ba
lastul barbarismelor, neologisme
lor etc., care-i alterează forma 
populară. Paralel cu aceasta, di
rijorul ia poziție creatoare față 
de textul popular, actualizîadu-l 
și localizîndu-l.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a recomanda o colaborare 
mai strînsă între tineret reprezen
tat prin organizația locală a 
U.T.M. și Casa de cultură și corul 
„Ion Vidu" din Lugoj — colabo- i 
rare care în ultimul timp s-a des- i 
trămat. 1

Despre marea pasiune, 
artă și voință de a învăța

_______ _ r_____ i vie
ții! — este o chemare fantezistă, 
irealizabilă ca atare (deși pe ecran 
utopia se înfăptuiește sub ochii 
noștri) dar ademenitoare, conținînd 
un sîmbure profund romantic și 
pacific.

In film nu se pronunță nici un 
singur cuvînt. Nici nu era nevoie. 
Doar cel dinții om, ridicat în două 
picioare și privind lumea cu alți 
ochi decît maimuța ce era cu o 
clipă înainte, își încearcă cu îneîn- 
tare și surprindere glasul, bucurîn- 
du-se copilărește de vibrația pro
priei sale voci și a ecoului. Aces
tea nu sînt însă cuvinte, ci numai 
primele sunete articulate. Pe ecran 
nu apare nici un fel de explicație 
care să „traducă" sensul imagini
lor. Nici aceasta nu era necesar. 
Este firesc să-i mulțumim autoru
lui că a avut încredere în inteli
gența și puterea de pătrundere a 
celor cărora li se adresează, lăsînd 
să vorbească desenele animate 
prin ele însele, evitînd cu orice 
preț să „dădăcească" sîcîitor pe 
spectatori. Aceasta îl onorează.

Verva, talentul și inteligența ar
tistică a lui Ion Popescu Gopo 
evidente în „Șurubul lui Marinică" 
își arată noi fațete în „Scurtă 
istorie".

Nu se pot încheia aceste rin- 
duri fără a aminti umorul sucu
lent al filmului, soluțiile ingenioa
se, spirituale, care abundă în 
„Scurtă istorie" încît treci de la 
una la alta aproape fără să apuci 
a gusta deplin hazul fiecăreia. 
Ceea ce te face să vizionezi filmul 
cu aceeași plăcere și a doua sau 
a treia oară, ca să observi subtili
tăți și detalii scăpate anterior. Așa 
de pildă finețea desenului și ar
monia mișcării se împletesc cu 
efecte comice, suculente în episo
dul concertului de dans submarin, 
cînd toate soiurile de pești intră 
într-o grațioasă sarabandă pe rit
mul de jazz al melodiei executată 
la fierăstrău (bineînțeles e vorba 
de... pestele fierăstrău) de către 
eroul filmului — omul cu floarea. 
Pentru a nu răpi spectatorilor sa
tisfacția „descoperirii" filmului tn 
tot ce are amuzant și fermecător, 
nu vom continua cu exemplele.

Fapt este că această mică biju
terie cinematografică din aur de 
18 karate, poate fi socotită nu 
„complectarea" ci capul de afiș al 
programului prezentat de studioul 
„București" pe ecranele Capitalei.

MIHAIL LUPU

da, acesta e cuvîntul potrivit, să sa
vurezi bogatele programe ale bri
găzilor artistice de agitație din 
Bîrlad și Vaslui, te-ai mulțumit, 
în fine, să împărtășești emoția 
victoriei sportivilor din Iași, 
Bîrlad, Tg. Frumos și să săruți o 
fată la Perinifă. Pe urmă, i 
dăruit dansului și petrecerii, 
seara de basm a carnavalului.

Dar tineretul ieșean știe nu nu
mai să cînte, să danseze și să pe
treacă. El știe cu aceeași pricepe- 

să muncească din toate pu
terile, spre a-și 
consolida un vii
tor luminoș si 
fericit. Cei de la 
fabrica de trico
taje „Moldova" 

și-au realizat planul în ultimele 
două luni în proporție de 107,8 
la sută. Tinerii de la Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad, ceferiștii din 
Pașcani și Iași, nu cedează nici
cum altora locul fruntașilor. Ti
nerii mecanizatori de la S.M.T. 
Huși constituie o pildă pentru 
toți ceilalți mecanizatori

Sărbătoarea primului festival 
regional a uimit prin măreție și 
prin forța sa mobilizatoare. La 
sfîrșit, treizeci de mii de tineri 
intonau, laolaltă, imnul F.M.T.D. 
Erau într-un singur gînd și spre 
un singur țel — pace și prietenie. 
Niciodată acest străvechi oraș nu 
a simțit în casa lui atîta tinerețe, 
atîta forță clocotitoare. Oceanului 
acesta imens nu i se pot zăgăzui 
nădejdile, nu-i pot fi întinate vi
surile. Imaginea aceasta frumoa
să, mare a luat-o fiecare dintre ei 
la întoarcere și o vor păstra ca 
pe un mesaj ; mesajul pe care, 
alături de cele aproximativ o mie 
de daruri 
borangi'- 
sculpta 
populari 
tivalului

te-ai 
în

marame țesute din 
costume naționale, 

și picturi ale artiștilor 
— îl vor trimite ei, Fes- 
de la Moscova.

PATRIA NOASTRA

Peste 50.000 de clujeni au fost 
martorii unor întreceri de neuitat 
purtate de-a lungul a doua zile— 

Preludiul Moscovei la Cluj — 
festivalul regional — a început 
sub auspiciile unei inițiative de 
preț. Sus, pe dealul cetății — pe 
Felecvar — cum îl numesc local
nicii — tinerii au hotărît sa ri
dice pe o suprafață de zeci de 
hectare un mare Parc de Cuityră 
și Odihnă. Delegații la festivalul 
regional, sportivi, artiști, acti
viști, muncitori, studenți, romîni 
din Țara Moților, maghiari din 
părțile Ludușului, germani de pe 
plaiurile Bistrițene, 
Aiud, au muncit aici 
umăr. O oră : o oră 
semnificații.

...In oraș au început 
artistice. In cele patru 
puteai obține un locșor. Clujenii 
și-au manifestat dorința de a cu
noaște toate comorile folclorice 
ale regiunii. Au admirat frumuse
țea cîntecelor interpretate la bu
cium de fiica Țării Moților, To- 
dea Victoria.

romi din, 
umăr la 
plină de

întrecerile 
săli, abia

Zeci de coruri, însumînd peste 
500 de tineri artiști, dansatori; 
recitatori, brigăzi de agitație...

Seara coboară alene îmbrăți- 
șînd orașul. In piața Mihai Vitea
zul începe carnavalul. ~ 
lează „măștile". Apoi 
înaltul plin de stele se revar
să sute de artificii colorate.

Solista Dumitrașcu Ileana, co
rul utemiștilor din comuna Bu
cium, raionul Zalău, dansatorii 
de la Ianoș Herbak, brigada de 
agitație a fabricii „Electrocera
mica" din Turda, au cules din 
nou aplauze binemeritate.

Veselie, veselie...
M. MUNTEANU

Defi-
spre

CU...

C. SLAVIC
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SOFRONIE POPESCU 
Moreni regiunea Ploești.

Dacă te hotărăști să urmezi 
cursurile unei facultăți fără 
frecvență din cadrul Institu
tului de Petrol și Gaze,, care 
coincide cu munca ce o depui 
în producție, infirmitatea de 
care ne-ai vorbit nu constituie 
o piedică serioasă. Nu este 
necesar să fii examinat de co
misia medicală a policlinicii 
studențești, ci îți vei face exa
menul medical la policlina în
treprinderii.

Infirmitatea ți-o poți mic
șora purtînd ochelari auditivi.

RADU I. CONSTANTIN — 
activist — Comitetul regional 
U.T.M. Pitești.

La „Scrisoarea deschisă" 
„Un gestionar necinstit și un 
șef de șantier cu... „inimă 
bună", apărută în „Scînteia ti
neretului" nr 2526, în care com
bateai atitudinea lui V. Luncan, 
magazinerul șantierului din 
comuna Aref, satul Căpățîneni, 
raionul Curtea de Argeș și Du
mitru Tracov, șeful șantierului, 
tov. director adjunct al I.S.P.E., 
Gheorghe Toma ne informează 
că printre măsurile luate, lui 
Vagile Luncan i s-a desfăcut 
contractul de muncă iar tovară
șii Buzoi Ion și Tracov Dumi
tru, șeful șantierului, au fost as
pru sancționați.

Iți mulțumim și pe această 
cale pentru sezisarea făcută și 
așteptăm și pe viitor vești de 
la dumneata.

Victor Tănase — G.A.S. Cis- 
nădie.

Intr-adevăr, un activist tre
buie să știe să vorbească fru
mos, să înflăcăreze pe tineri și 
prin cuvintele sale. Nu toți oa
menii insă au talent oratoric. 
Asta nu-i nici o nenoroci
re. Poți fi un bun secretar al 
organizației de bază a U.T.M. 
fără să fii un vorbitor iscusit. 
Apropierea sufletească față de 
tovarășii tăi, dorința de a re
zolva cu ajutorul lor complexi
tatea de probleme pe care le 
ridică viața, pasiunea și price
perea de a face activitatea or
ganizației cît mai interesantă, 
mai atrăgătoare, sînt calități 
morale pe care dacă le posezi 
poți deveni un conducător ac
tiv, iubit și stimat de tineri. 
A te emoționa atunci cînd te 
prezinți in fața utemiștilor. 
este un sentiment firesc. Nu 
trebuie să te lași însă pradă 
emotivității. Caută să fii calm. 
Recapitulează în memorie ceea 
ce intenționezi să vorbești, iar, 
dacă ai cu adevărat ce spune, 
a.i să te poți face cu siguranță 
înțeles. Pentru a căpăta ușu
rință în expunere citește cîț 
mai mult și... exersează totuși 
cît mai mult I

Să fie inlafurafi 
acei care nu știu să crească 

muncitorii de mîine
(Urmare din pag. ba)

(Urmare din pag. l-a) 

tregii lucrări, cercetînd diferite 
cărți pe care le pregătise mai 
înainte". Lenin nu se mulțumea 
doar să citească o lucrare ci își. 
făcea conspecte, lua note și extră
gea pasaje din cărți,

O astfel de muncă pleca de la 
considerentul — pe care nu oda
tă 1-a exprimat Lenin «- că „Din 
lectură în general nu te alegi cp 
mare lucru , că fiecare operă tre
buie studiată sistematic pentru a 
fmtea trage din ea luate foloase- 
e. Lenin avea oroare de superfi

cialitate, de munca făcută la în- 
tîmplare. De aceea simpla lectură 
a unei cărți nu-1 mulțumea.

Studiul sistematic cerea tn»ă 
timp și perseverență. Pentru a- 
ceasta Lenin a învățat să-și or
ganizeze munca de așa manieră 
incit să fie exclusă pierderea de 
vreme, ca efortul principal să 
fie depus atunci cînd de pe urma 
lui po|i cîștiga cît mai mult. De 
pildă dimineața cînd era odihnit 
Lenin studia lucrării* mai grele. 
Nu amina nimic din planul de 
studiu pe care și-l făcea și nu 
admitea ca orele destinat* studiu
lui să fie înlocuit* CU alt* acti
vități. In planul fiu zilnic »* 
aflau alături de 9P*r* car* c»r«*u 
un efort s«rios intelectual și al
tele mai ușoara, literatură bale- 
tristică, studiul limbilor ștrăin* 
care tl reconfortau. Uneori pără
sea cărțile pentru țît*v» minut* 
și se plimba — raflectînd proba
bil la cele citit*. Dar L«nin învă
ța și în clipele de răgaz. An* I. 
Ulianova — sora lui — își amin
tește că „nimeni nu știa să mun
cească atît de bine ca el, dar, în 
același timp nimeni nu știa să-și 
folosească atit de bine clipele ide

răgaz..." „Tn clipele de răgaz știa 
să fie un tovarăș vesel și simplu, 
dar se pricepea să folosească pina 
și aceste clipe pentru a studia cu 
atenție viața din jur și pentru a 
lua din ea tot ce era prețios, tot 
ce era necesar în calea pe care 
și-a ales-o pentru a duce la bun 
sfîrșit misiunea vieții sale",

Lenin a ajuns pe culmile gîndi- 
rii științifice și pentru faptul că 
nu s-a considerat niciodată atot
știutor. A studiat necontenit și 
și-a completat cunoștințele per
manent. Nu s-a culcat niciodată 
pe laurii victoriei deși activita
tea sa a fost încununată de un 
deplin succes. Fapte car* să do
vedească această trăsătură carac
teristică esențială a lui Lenin 
sint multe, chiar din tinerețe. Se 
știe de pildă că el a venit la 
Petersburg în 1893. în vîrstă de 
23 de ani. ca un marxist convins, 
cu o cultură temeinică și multi
laterală. Și totuși, primul lu
cru pe cșre l-a făcut a fost să se 
ducă la biblioteca publică și să-l 
citească din nou pe Marx, să stu
dieze temeinic experiența miș
cării internaționale revoluționare 
și realitatea concretă rusească-

Lenin considera că nu se poște 
numi cult decît acel» c»re cu
noaște și folosește tn studiu ct- 
leva limbi Străine. El știa bine 
germana, franceza și engleza, pe 
c»r» 1* studia necontenit și din 
care făcea uneori traduceri. De 
asemenea, citea în limbii* polo
nă, și italiană. Krupskaia rela
tează că „Uneori putea să stea 
ore de-a rindul și să citească 
cît* un dicționar pentru a se 
recrea".

Lenin a studiat cu aceeași per
severență și dragoste atît în li
bertate cît și în închisoare, de

portat în Siberia sau ca emi
grant în străinătate. Timpul său 
de lucru era tot atît de bine cal
culat oriunde se afla. Despre a- 
cepsta vorbește în amintirile sale 
vechiul bolșovic G, M. Krijanov- 
ski. El descrie astfel „ziua de 
lucru" a lui Lenin în condițiile 
grele ale deportării de la Sp- 
țenskoe: „Pe vremea aceea el 
trăia într-o singurătate deplină. 
Ziua lui de lucru, socotită pină la 
cel din urmă minut era admira
bil împărțită în mari perioade de 
muncă întrerupte de pauze just 
distribuite și reduse la minimul 
necesar pentru odihnă. Diminea
ța Vladimir Ilici simțea de obi
cei un neobișnuit aflux de forță 
și energie și-i plăcea tare mult 
să se ia la trînta, să se dezmor
țească, din care motiv trebuia ca 
și eu. de multe ori. să mă iau cu 
el la bătaie. Apoi, după o scurtă 
plimbare începeau orele noastre 
de studiu. Anumite ore erau re
zervate scrisului. Altele, pregăti
rii de materiale de bază, de date 
statistice și altele, studiului filozo
fiei, lecturii lucrărilor de econo
mie; pentru timpul de odihnă erau 
prevăzute cărți literare". De ase
mene* cu privire la felul în care 
se informa Lenin s« pot spune 
multe lucruri. P* exemplu astăzi 
nu poți citi fără emoție amintirile 
scrise de M. I. Ulianova cu pri
vire la felul cum se documenta 
Leriin chiar atunci cînd i se ră
pea temporar libertatea de către 
poliția țaristă „...energia veșnic 
clocotitoare a lui Vladimir Ilici 
se făcea simțită și în închisoare. 
El știa să-și organizeze în așa 
chip viața, încît toată ziua să fie 
ocupat cu ceva. Principala lui 
preocupare era firește activitatea 
științifică". Și mai departe ea

scrie: „Cea mai mare parte a 
timpului cînd Vladimir Ilici a 
stat în închisoare, mama și cu 
mine am rămas la Petersburg și 
eu trebuia să-i car mormane în
tregi de cărți, care ocupau, la 
un moment dat un colț al celulei 
sale"... Și se știe cît de numeroase 
au fost lucrările scrise de el în 
închisoare și ce mare importan
ță au avut ele în mișcarea revo
luționară rusă și internațională. 
De pildă, în închisoare Lenin a 
adunat un vast material pentru 
celebra sa operă „Dezvoltarea ca
pitalismului în Rusia" — pentru 
acea lucrare care avea să joace 
un rol atît de însemnat în victoria 
asupra narodnicismului și in sfă- 
rtmarea vechii ortnduiri burghezo- 
moșierești,

Lenin iubea muzica, literatura, 
teatrul. Studia cu atenție perso
najele, conflictul, structura inte
rioară a operei căutînd să-și îm
bogățească și pe această cale ex
periența de viață. In camera în 
care a trăit Lenin se găsește și 
astăzi pe masă cartea „Dragoste 
de viață" de Dickens (din care 
i-a citit soția sa cu puțin înainte 
de moarte) —ca un simbol al 
personalității aceluia care a iubit 
atit de nțult viate, oamenii, viito
rul lor fericit.

Lenin nu a uitat niciodată 
scopul cărui* i-a dedicat întreaga 
sa muncă. El a pus uriașa sa 
erudiție în slujba omenirii mun
citoare, în slujba eliberării oame
nilor muncii din lanțurile exploa
tării. Lenin va rămine în istoria 
omenirii ca un exemplu de perse
verență și pasiune în sluaiu, un 
îndemn pentru milioanele de oa
meni ai muncii de pretutindeni, 
pentru toți tinerii care luptă pen
tru victoria socialismului.

văzută de pictori cehoslovaci
\ Două din pavilioanele de ex- 
J poziție din Parcul de cultură 
\ și odihnă „I. V. Stalin" gaz- 
\ duiesc de cîte.va zile lucrările 
\ unui grup de artiști plastici 
I cehoslovaci care, în cadrul 

schimburilor culturale, ne-au 
vizitat anul trecut țura.

Inițiat sau simplu vizitator, 
încerci în fața numeroaselor 
exponate același simțămînt t 
emoție artistică plus curiozitate. 
Cei 12 artiști cehoslovaci, de 

s concepție și intensitate artistică 
Â diferită, reușesc să prindă în 
I lucrări pline de prospețime, în 
a majoritate sumare schițe de 
Â desen și ulei, frumusețile pa- 
A triei noastre.
A Atrași de. vraja Mării Negre 

artiștii cehi îi dedică cea mai 
A mare parte, a lucrărilor lor 
i (B. Dvorsky, laureat al Pre* 
4 miului de Stat: „Fosile Roaită- 
A Eforie", M. Gasper: „Plaja", 
i 0. Cicatka: „Pescari" etc.). In 
ș humbus sau linoleum, desen, 
i pastel sau ulei, artiștii cehi ne 
A preziptă chipuri de pescari și 
ă munca lor, moschei, iahturi 
J zvelte, fundături de port și uli* 
x doare, căsuțe lipite de mal și 
\ mai ales marea din zori și 
\ pînă-n amurg. Chiar dacă nu 
\ reușesc complet să stăpîneaseă 
\ bogata gamă de culori și lumi* 
\ nă a peisajului nostru marin, 
\ din fiecare lucrare se degajă 
\ impresii puternice, sincere. Prin 
\ îndrăzneala viziunii și felul cum 
» e pusă culoarea reține privirea 
a in mod deosebit lucrarea pic*
“ —

toriței Marie Stastnâ — „Țăr
mul Mării Negre".

Grija pentru cultura și odih
na oamenilor muncii din țara 
noastră nu scapă atenției pla
sticilor cehi (ex. A. Djurcka : 
„Casa de cultură din Constan
ța"). Munca pescarilor și a 
muncitorilor din porturi, viața 
agitată a așezărilor de pe lito
ral, cu aspectul lor oriental, 
farmecul deltei ca și peisajul 
muntos sînt teme 
lucrările tuturor 
tiști.

Țăranul romîn, 
cu portul său 
atît de pitoresc, 
este de aseme
nea prezent în 
expoziție.

Expoziția este 
nu numai o ma
nifestare artisti
că ci și o inte
resantă mărturie 
a prieteniei. în 
puținul timp pe
trecut în țara 
noastră artiștii- 
cehi au fost im
presionați și s-au 
îndrăgostit de 
minunatul peisaj 
romînesc, de por
tul și ocupațiile 
oamenilor de la 
noi.

iar elevii — nici ei n-au fost In
ii vitați în alti parte.
(I Intrînd mai mult în amănunte 
ți am mai aflat că într-un an de 
p zile elevii nu au văzut decît două 
j» filme și o piesă de teatru. Vorba 
ji lui IJie Delcea:
(> liceeni0.
ți Oare în acest fel sînt pregă- 
j> tițî tinerii pentru a intra în viață? 
ți așa sînt pregătiți la C.F.R. Craio- 
(• va muncitorii de mîine?
; Există educatori și „educatori". 
(i Educatorul Ștefan Danciu face 
.1 parte din cea de a doua categorie, 
p Odată a văzut filmul „Poemul 

pedagogic". L-a văzut singur și 
() i-a plăcut. A considerat de aceea 
p că trebuie să-l vadă întreaga 
ii școală. Elevii s-au bucurat. Era 
ți cel de-al doilea film văzut în

„Voi nu sînteți

FL. DANCIU

care apar în 
celor 12 ar*

acest an. Din experiența marelui 
pedagog, pseudoeducatorul școlii 
nu a ales decît momentul în care 
Macarenco l-a pălmuit pe un în
dărătnic.

— De azi încolo, să nu zîceț 
că nu v-am spus — a tras con
cluzia Danciu — o să vă bat și 
eu. Elevii nedeclarîndu-se de a- 
cord cu concluzia, respectivul a 
chemat cîțîva din ei în camera sa, 
pe Ion Ivan din anul II E și alții, 
scoțîndu-i de acolo bătuți măr. 
De atunci Danciu și-a făcut din 
bătaie a doua profesie.

De * * 
astfel 
tru a 
seară 
bate, 
este și Constantin Ică.

Nu i-a fost deajuns ; a mal In
trodus o metodă proprie in școa
lă. Cei ce se fac vinovați de di
ferite acte de indisciplină sau 
altele, mult mai ușoare, nu sînt 
bătuți, ci amendați. Ei plătesc o 
amendă în bani după dorința 
educatorului și directorului școlii. 
20 de elevi printre care Petre 
Calopăneanu din anul II F, Ion 
Neagoie din anul I, Marin Iva- 
novici, Marin Dulămea, Marin 
Pănescu, locțiitor al secretarului 
U.T.M. și alții, au fost jefui ți de 
sume între 84 și 150 de lei.

Cum să calificăm pe acești „în
drumători" ai ucenicilor ? Cum să 
calificăm munca de aici a acti
viștilor comitetului orășenesc 
U.T.M. care nu asigură respecta
rea drepturilor legale ale tinere
tului ?

In sute și mii de școli se asi
gură elevilor condiții din ce în ce 
mai bune. Asemenea exr- p >i ca 
cea de la Craiova nu &înt admisi
bile.

Cerem o anchetă a organelor 
Departamentului C.F,R., sancțio
narea directorului și chemarea 
educatorului bătăuș in fața justi
ției.

obicei nevestei luț îi plac 
de spectacole. Iar el, pen
ii pe placul ei, |n flecare 
chiamă cite un elev și-l 

Unul dintre elevii bătuți

ne.artisti.ee
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0 apucasem prost..
Poate ci daci „Scînteia tine* 

fetului" n-ar fi început în coloa
nele sale o discuție largă cu pri
vire la problemele de educație nu 
m-aș fi gîndit niciodată să aștern 
Î>e hlrtie propria mea poveste, să 
ac cunoscute tuturor, pățaniile 

adolescenței mele. Acum am însă 
Impresia că toate acestea ar pu
tea fi Intrucîtva folositoare altor 
tineri care n-au izbutit să iasă 
încă la liman, n-au găsit solu
ția pentru problemele legate de 
comportarea lor.

Am să încep din momentul 
cînd am terminat școala profe
sională : știu că e un moment 
de răscruce în viața multor ti
neri și că primii pași în viața 
independentă sînt supuși șovăie
lilor și greșelilor. Eu am fost an
gajat, în martie 1954. ca rabotor 
la Petroșani. Era primul coleetiv 
In care lucram, de care trebuia să 
mă leg. Erarti străin de locurile 
acelea, nu cunoșteam pe nimeni; 
s-a apropiat de mine secretarul 
organizației de bază U.T.M. și 
mi-a propus să devin utemist. 
Aceasta ar fi putut deveni o le
gătură pentru mine, mi-ar fi a- 
propiat viața uzinei; dar n-am 
fost chemat la nicio ședință și ni
mic nu s-a înfăptuit. Peste șase 
luni am plecat de acolo și am 
venit în București, unde m-am 
angajat la uzinele „Tudor Vladl- 
mirescu". Mă învățasem Insă să 
Iau lucrurile ușor; mă împriete
nisem cu un băiat și visam să 
devenim amîndol marinari ; hoi
năream toată ziua și cîștigam 
puțin. Intr-o zl am plecat amîn- 
doi la Pitești: auzisem că acolo 
se pot cîștiga cît ai bate din 
palme 1000 de lei pe lună. Bi
neînțeles, așa pățesc toți cei care 
cred că tot ce zboară se mănîncă: 
acolo ni s-a propus să ne anga
jăm ca paznici sau ca portari. 
N-am vrut ~ doar nu așa visa
sem noi 1 — șl după cîteva zile 
de alergătură, în care timp s-au 
terminat și puținii bani cu care 
venisem de la București, ne-am 
întors la uzină. Poate că era fi
resc să nu ne mai primească: 
lipsisem o săptămînă întreagă 
de la lucru. Dar secretarul orga
nizației U.T.M. și șeful de secție 
i-au sfătuit și ne-au reprimit.

Se vede că lecția nu-ml era 
«uficientă: m-am împrietenit cu 
alt băiat, Constantin Trastonet și 
am început să hoinărim. Veneam 
la lucru, pontam fișa și plecam; 
în fiecare zi ne alcătuiam alt 
program: cinematograf, ștran
duri, plimbări. Bineînțeles că, 
așa „vrednici" cum eram, nu sco
team nici banii pe care-I chel
tuiam pe biletele de cinematograf. 
La sfîrșitUl lunii mă duceam la 
soră-mea și mă căinam că nii 
s-a stricat mașina și mi s-au 
Imputat banii. Ei i se făcea milă 
și-mi dădea mereu bani de buzu-

nar — că de, așa-s surorile mai 
mari...

Intr-o zi insă, procedind ca de 
obicei, ne-am făcut rău de ru
șine : maistrul ieșise din atelier 
și se dusese la o ședință. Noi 
aveam bilete la cinematograf și, 
profitind de ocazie, ne-am spă
lat, ne-am îmbrăcat, ne-am aprins 
cite o țigară și am pornit-o spre 
ieșire. La ușă np-am iptilnit cu 
maistrul care a încercat să ne 
oprească ; obraznici și încăpățî- 
nați cum eram i-am răspuns că 
nu ne interesează planul lui. A 
doua zi însă, maistrul ne-a luat 
de mină șl ne-a dus in fața șefu
lui de sector și a secretarului or
ganizației U.T.M.

Drept să spun, ne cam spe
riasem puțin, dar spre mirarea 
noastră nimeni nu ne-a amenin
țat și nu ne-a vorbit urît. Ni s-a 
spus serios să ne ducem flecare 
la mașina noastră și să fie ulti
ma dată cînd se mai aud aseme
nea lucruri despre noi. Eram 
mulțumiți că scăpasem așa dar 
ne era mal ales tare rușine — 
ca unor copii pe care-i vezi fu- 
rlnd cireșe din pom și te mulțu
mești să datini din cap, cu Îndo
ială și cu mustrare.

Nu mi-e ușor să -
s-a petrecut atunci 
pentru asta mi-ar 
și nu cred să am. 
presionat încrederea 
mine există ceva bun, că am să 
fiu capabil să înțeleg ce se aș
teaptă de la mine. O discuție 
purtată de la egal Ia egal, in 
care nimeni nu mă brufhiia, îmi 
impunea să respect pe cei care 
mă respectau, imi trezea senti
mentul amorțit al demnității ome
nești, al răspunderii.

De atunci a pornit schimbarea 
in noi doi. La început n-am fost 
conștlenți de toate urmările ei și 
nici nu eram destul de maturi 
ca să acceptăm să ne schimbăm 
total. Ne-am hotărit doar să nu 
mai furnizăm subiect de discuție 
pentru toate ședințele.

Cel mai greu lucru fusese to
tuși realizat și de aci Înainte 
toate s-au împlinit in scopul de 
a ne scoate din impas.

Șeful de secție și secretarul 
U.T.M. erau mereu, așa. ca din 
întîmplare, pe lingă noi — cu 
cite o vorbă, cu cîte un sfat. In 
prima lună am ciștigat cite 500 
de lei față de 200—250 cit 
cîștigasem înainte. Ne-am cum
părat cîteva lucruri noi și am înce
put să ne simțim in rînd cu lumea. 
Un an întreg am muncit cu serio
zitate și am ciștigat bine. Anul 
acesta a venit un tovarăș din ar
mată și s-a organizat o brigadă: 
poate n-o să mă credeți, dar de 
atunci n-am mai scos niciodată 
un salariu niai mic de 1000—1500 
lei. Gazetele de perete nu ne mai 
critică, ci dimpotrivă: numele 
ne sint afișate la graficele de în
treceri. avind în dreptul lor in-

semnate depășiri de plan lunare.
Faptul că oamenii din uzină 

ne privesc altfel, că șeful de 
secție, maistrul, secretarul U.T.M. 
se declară mulțumiți de noi ne-a 
făcut să ne respectăm mai mult 
pe noi înșine: cum ne-am mai 
putea noi umili să chiulim de la 
muncă, să hoinărim fără rost, să 
ne purtăm ca derbedeii ?

Nu vreau să credeți că-mi în
chipui acum că aș fi un om care 
știe totul, care a fost în stare să 
depășească toate greutățile ado
lescenței, toate greșelile ei : n-am 
decît 19 ani și n-am ieșit singur 
din impas. Am de ce să fiu recu
noscător organizației U.T.M. din 
uzina noastră care, deși nu eram 
un om valoros, nu m-a dat înlă
turi, ci m-a ajutat să urc treaptă 
cu treaptă pînă la nivelul la 
care să merit să devin utemist. 
Eu am povestit toate astea ca 
din „măruntele" mele pățanii să 

t încă la 
s-o apuce 

de bază 
l-ar putea

vadă cei care mai sînt 
răscruce pe ce drum i 
și ca alte organizații 
U.T.M. să vadă cum 
ajuta.

CONSTANTIN G.
muncitor la uzinele metalurgice 

„Tudor Vladimirescu"
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N-am ascultat niciodată o poveste mai impresionantă decît 
aceea a lui Francesco. Cred că mi-o amintesc aproape cuvînt ou 
cuvînt, așa cum ne-a spus-o, cîteva ore după decolare, cînd și-a 
venit în sfîrșit în fire. Voi încerca s-o redau întocmai:

— Prima geană de lumină s-a ivit exact la ora prevăzută. 
Cu cîteva minute înainte, culmile cele mai înalte ale munților 
începură să arunce vîlvătăi, cuprinse parcă de un foc mistuitor. 
In timp ce primul Soare se cățăra tot mai sus pe boltă, rocele 
prinseră să seînteieze în toate culorile curcubeului, îneît te 
credeai într-o lume făurită din nestemate.

Eram de-a dreptul amețit 
do priveliștea nouă și neaștep
tată a satelitului nostru, cînd 
a răsărit al doilea Soare, un 
măreț glob de porfir care a 
inundat totul cu razele lui 
sîngerii.

Pe măsură ce discul de foc 
trecea pragul orizontului, au
rora devenea vineție, învăluind 
peisajul într-o nouă nuanță, la 
fel de neașteptată cu cea di
nainte. Rocele își schimbau în
fățișarea într-un joc necurmat 
âl culorilor.

Mă aflam în mijlocul une: 
puzderii de seîntei, care prefă 
cuseră prin strălucirea lor lu 
mea care mă înconjura într-o 
feerică grotă încrustată cu dia
mante sau, dacă vreți, într-un 
imens foc de artificii.

Filmam neîncetat, încăpățînîndu-mă să nu pierd nimic ain 
ceea ce vedeam, dar mă simțeam adînc turburat și capul începu-

19

Deschiderea Expoziției 
anuale de grafică.

Marti la amiază a avut loc în 
sala Dalles deschiderea Expozi
ției anuale de grafică 1957, orga
nizată de Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii, împreună cu 
Uniunea Artiștilor Plastici.

La deschidere au luat parte 
C. Prisnea, adjunct al ministrului 
Tnvățămîntului și Culturii^ M. 
Macavei, președintele de onoare 
al I.R.R.C.S., artistul poporului 
1. Jalea, președintele Uniunii Ar
tiștilor Plastici, și maestrul e- 
merit al artei C. Medrea, preșe
dintele Fondului Plastic, artistul 
emerit M. H. Maxy, directorul 
Muzeului de Artă al R.P.R., nu
meroși artiști plastici, critici de 
artă, ziariști.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de pictorul grafician Vasile 
Kazar, laureat al Premiului de 
Stat, secretar al Uniunii Artiști
lor Plastici.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția care cuprinde 560 de lucrări, 
reunind cele mai valoroase lucrări 
de grafică de șevalet, gravuri, 
ilustrații de carte, afiș și carica
tură, creații recente a 190 de ar
tiști din întreaga țară.

(Agerpres).

Campionii celor 134.000

Utemistele Urllke Zanea șt 
Astrid Dumitrescu de la în
treprinderea „Mătasea Popu
lară" din Capitală lucrînd la 
desenele de marame pentru 

Festival

întrecerile sportive 
universitare

fost de partea lor. Am relevat pu
ternicele șuturi la poartă ale „că- 
pitanei" echipei — Bikaly Maria- 

La ciclism cei mai buni s-au do
vedit : Gabriela Demetr din Aiud 
și muncitorul Nicolae Simonfi din 
T urda.

Nnotă bună pentru organizarea 
concursului. A depășit aș
teptările. Și dacă întrecerile 

de trîntă n-ar fi fost umbrite de 
decizii părtinitoare, organizatorii 
ar fi obținut chiar calificativul 
maxim.

De remarcat aportul maestrului 
sportului Lothar Marks, care in 
tot timpul întrecerii a fost în mij
locul tinerilor concurenți, indru-

Două zile de întreceri dîrze, de un înalt nivel tehnic — așa 
s-ar putea caracteriza faza regională a Spartachiadei de vară 
a tineretului din regiunea* Cluj.

Spun că au fost întreceri dîrze pentru că în fiecare probă fără 
excepție, finaliștii au fost de forțe apropiate, au luptat minunat pen
tru cucerirea victoriei, care le dădea dreptul că participe la faza 
pe țară a Spartachiadei. Pe de altă parte nici rezultatele valoroase 
n-au lipsit.

Pe prim plan se situează, fără 
îndoială, performanța elevei 
Maria Mancioc din Turda.

După ce doar cu cîteva zile îna
inte 
rîndurile utemiștilor 
clasa VUI-a numai cu calificativul 
de „foarte bine", sîmbătă și du
minică ea a devenit dublă cam
pioană regională 1 La 15 ani, eleva 
școlii medii nr. 2 din Turda a a- 
Ier gat 80 m. plat în timpul 11 se
cunde 2/10 iar la săritură în lun
gime ea a obținut rezultatul de 
4,78 m. performanță echivalentă 
categoriei a Il-a de clasificare !

Participînd pentru prima dată 
la un concurs de asemenea am
ploare, micuța Boythe Agneta (12 
ani) din Cîmpia Turzii a parcurs 
80 m. plat în 11**7/10 vădind ca
lități excepționale de sprinteră.

Dintre celelalte rezultate remar
căm : 9,47 m. la greutate — fete 
rezultatul Tovei Ileana din Cluj, 
cei 6,22 m. la lungime seniori ob
ținuți de profesorul Tiberiu Rusu 
din Bistrița ; 12,45 m. la greutate 
seniori realizat de Smolea Andrei 
din Bistrița.

Și în probele de semi-fond s-au 
obținut rezultate bune. Astfel, la 
500 m. plat junioare Gergely 
Ileana a obținut 1*24**2/10. Lemi- 
noristul Seruna loan din Cîmpia 
Turzii a dominat net proba de 
1000 m. plat juniori, fiind crono
metrat cu timpul de 2*53**5/10.

Și întrecerile de trîntă au dat 
naștere unor dispute. Finalele de 
volei au fost de un înalt nivel teh
nic. La fete, reprezentantele raio
nului Bistrița au învins jucătoarele

Marioara a fost primită în 
absolvind

din Cluj cu 11—15 ; 15—10 ; 
15—10. Am remarcat pe talentata 
Antohi Mariana, o jucătoare cu 
perspective de dezvoltare.

La băieți campioni au devenit 
nu fără emoții cei din Aiud.

Mult apreciate de către specta
tori au fost întrecerile de handbal. 
A surprins mai ales jocul clar, ac
țiunile tactice, bine gîndite, șutu-

^>ocyR|

Echipa elevelor din cl. VII a școlii elementare din comuna 
BACIU raionul Cluj au 
la handbal

Orizontal: 1. Unul din cele mai 
pitorești locuri ale Dunării, situat 
în sectorul Porților de Fier. — 
Aci pășești pe pămîntul bulgar 
după ce treci Dunărea pe podul 
prieteniei de la Giurgiu ; 2. ...Rus
so, colaborator la revista „Steaua 
Dunării" (1856) — Aici îacepe Du
nărea să scalde teritoriul țării 
noastre ; 3. Lacuri dunărene alun
gite, formate în lungul vechilor 
cursuri părăsite sau la gura aflu
enților mărunți, ca de ex. : Mos- 
tiștea, Gîrlița, Brateșul etc. — Cel 
mai mare afluent al Dunării de la 
noi ; 4 Fluviu în N-E Asiei. — 
Afluent al Dunării (în R. P. Un
gară) ; 5 Soția unui zeu din mito
logia scandinavă. — Cabană în 
Delta Dunării situată la punctul 
Ceatal; Diviziune de timp. — Stat 
din America Latină. — ...Kaleh, 
insulă dunăreană între Orșova și 
Vîrciorova ; 7. Orașul nemuritoa
rei „Dunăre albastre". — Dînsul;
8. Idem. — Vadul..., punct la Hîr- 
șova unde cele două brațe princi
pale ale Dunării, Borcea șl Dună
rea Veche, îșî adună din nou apele 
într-o singură albie. — Dunărea ;
9. Altă formă pentru rîul de la 
4 orizontal, — Rîu în Elveția. — 
Oraș în Germania, pe Dunăre;
10. Lacu... — Afluent al Dunării în 
Iugoslavia ; 11. Autorul cunoscutu
lui vals „Valurile Dunării". — Ar
măsar dobrogean; 12. ...Neagră, 
masivul din care Izvorăsc cele 
două rîuri Brege și Brigach din 
care se formează Dunărea. — Co
mună în raionul Calafat.

Vertical: 1. Port fluvial situat 
pe brațul Borcea. — Localitatea în 
Iugoslavia pe Dunăre unde s-a 
executat în secolul trecut un canal 
lateral; 2. Localitate în Dobrogea 
situată în apropierea Dunării. — 
Izvorăște din Alpi, străbate Aus
tria și Iugoslavia și se varsă în 
Dunăre; 3. Locul unde se varsă 
rîul Sava în Dunăre. — Oraș pe 
Mureș ; 4. Macagiu. — Insulă
dunăreană între Turnu Severin și 
Călărași ; 5. — Martor la cununie.
— Loc amenajat într-un port pen
tru acostarea vapoarelor. — Tîrg 
în peninsula Sinai; 6. Oraș antic 
în Chaldeea. — Cetacee din Ame
rica de Sud-V.; 7. Unul din cele 
trei porturi maritime ale Du
nării. — Continent; 8. Cetăți ocu
pate în trecut de Turci, mai ales 
pe Dunăre. — Par subțire ; 9. A- 
rlnent al Trotușului. — în Bega.
— Carte poștală. — Afluent al Du
nării în Bulgaria..,; 10. ...și altul 
în Ungaria. — Fluviu în Franța.
— Varietate de struguri; 11. Ală
turi de drăgi șl remorchere, fac 
șl ele parte din caravanele de dra- 
gaj ale flotei tehnice a Dunării.
— Campion.; 12. Direcția în care 
curge Dunărea de la Galați la Su- 
lina. — Izvorăște de sub masivul 
Omul, tale Cheile Tătarului, Ză- 
noagei și Orzei, primește apele 
Prahovei și pe ale Teleajenului și 
se varsă în Dunăre la Piua Pie- 
trli (nord de Hîrșova).

Cuvinte mai 
Ran, Rab, inia.

puțin cunoscute :
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se să-mi vîjîie. Eram bîntult de halucinații: mi se părea că plu
tesc pe un ocean al culorilor în continuă prefacere. Aveam im
presia că din roce se înalță o ceață verde, care mă împresoară, 
că pietricelele de sub picioarele mele încep să se miște și că din 
stînci apar figuri grotești, care se strîmbă la mine.

Buimăcit cum eram, am avut la un moment dat strania sen
zație că mă legănam în ritmul unei muzici.

M-am așezat pe o piatră, cu stmțămîntul că acest spectacol unic 
este mai puternic decît mine, că mă covîrșește. Am înohis ochii. 
Dar și cu pleoapele coborîte revedeam totul, parcă și mai ame
țitor.

Mărturisesc că eram furios pe mine însumi I De ce nu mai 
eram stăpîn pe propria-mi voință ? Nu era păcat să pierd aceste 
imagini unice, care întreceau de departe tot ce văzusem îp viață ? 
Ajunsesem însă la capătul forțelor... Nu, nu sînt un exaltat! Și 
cine n-a trăit și n-a văzut ceea oe am văzut și am trăit eu, nu 
are dreptul să mă judece I

Amețit și turburat, simțeam cum o toropeală grea îmi biruie 
trupul, mintea. încercam să lupt împotriva ei, dar degeaba. Stră
fulgerările rocelor continuau să aibă asupra mea o puternică în- 
rîurire narcotică. Am vrut să vă chem prin aparatul de radio. 
Dar mi-am dat seama cu groază că eram ca paralizat. Nu puteam 
mișca nici brațele, nici picioarele... nici măcar buzele.

Și deodată am devenit conștient de primejdia care mă pîn- 
dea: somnul punea tiranic stăpînire pe mine. încet, dar sigur, 
conștiința mi se încețoșa. Am vrut să lupt. Izbuteam uneori să 
mă smulg de sub stăpînirea amorțelii, mușeîndu-mi buzele pînă 
la sînge. Dar săgețile de lumină avînd efectul unui anestezic 
zdrobeau în fașe orice strădanie 
a voinței mele de a se impune.

Somnul mă doborî.
Nu-mi amintesc prea bine 

ce-am visat. Cred c-au fost 
scene multe și scurte. Un ca
leidoscop de întâmplări, toate 
petreeîndu-se în ținuturi tropi
cale. îmi vine în minte un 
crîmpei: mă luptam cu un ani
mal ciudat, care mă doborîse, 
mă copleșea cu greutatea tru
pului său, se lipea de mine, 
îmi atingea fața..,

Poate nici cînd întrecerile spor
tive studențești n-au cunoscut o a- 
fluență și un interes de amploarea 
celor din aceste zile. La aproape 
toate bazele sportive din Capitală 
zeci și sute de studenți se înțree 
în diferite ramuri sportive, cu o 
ardoare caracteristică tinereții, cu 
un nestăvilit elan și o generoasă 
risipă de energie. Âm asistat pa 
diferite terenuri la întrecerile spor
tive ale studenților. Tema nr. 1 a 
zilei n-o mai constituie examenele. 
La ordinea de zi e sportul cu per
formanțele lui, cu calculele legate 
de puncte, clasamente și timpuri.

Sub alt aspect remarcăm nivelul 
ridicat al unor întreceri care reu
șesc să creeze momente de verita
bil dramatism atît prin dîrzenia 
cu care concurenții își dispută în- 
tîietatea cît și datorită eforturilor 
duse pînă la epuizare ale concur 
renților. Am fost martori ieri di
mineață pe terenul Facultății de 
științe juridice la o astfel de pa
sionantă întrecere. Se întilneau 
două dintre cele mai puternice e- 
chipe de volei ale studenților din 
Cluj și Timișoara.

Cu toate că simultan pe aceiași 
bază își disputau întâietatea la 
baschet Știința I.C.F. cu formația 
Institutului de mine (terminat cu 
victoria primilor la scorul da 
43—-34) și echipele de volei feme- 
nine ale I.M.F. Tg. Mureș eu 
„C. I. Parhon", aproape întreaga 
galerie a fost atrasă la întrecerea 
dintre voleibaliștii clujeni și timi
șoreni. Și nimeni n-a avut ce re
greta, căci meciul a oferit faze 
deadreptul dramatice. După ce-fi 
împărțiseră 4 seturi, încurajările 
din ambele părți ajunseseră la ex
taz. Se juca setul decisiv și jucă
torii ambelor echipe luptau cu a 
dîrzenia rară. Pînă aproape de 
sfîrșit scorul s~a menținut egal, in 
cele din urmă clujenii printr-un 
splendid efort reușesc să cîștige 
jocul spre dezamăgirea suporteri
lor timișoreni care și-au văzut spe
ranțele spulberate. Am reținut iasă 
atitudinea sănătoasă și colegială a 
Voleibaliștilor timișoreni, ei fiind 
primii care și-au îmbrățișat și fe. 
licitat adversarii. lată acum 
cîteva din rezultatele cele mai im
portante obținute pînă în prezent: 
Baschet — fete, I.C.F. București 
— I.M.F. Tg. Mureș 95—9 ; Uni
versitatea „Bolyai" — Institutul 
de Mine București 34—21 ; Volei 
(turneul final feminin) l.CE. 
București — I.M.F. Cluj 3—0 ; 
l.C.F. București — I.M.F. Tg. 
Mureș 3—0. Băieți I.C.F. Bucu
rești — Institutul de Construcții 
București 3—1 ; Institutul Agro
nomic Timișoara — Institutul Po
litehnic lași 3—2, Institutul Agro
nomic Timișoaroa — Institutul de 
Construcții București 3—1 ; 
I.M.F. Cluj ■— I.C.F. București 
3—1 ; Cluj — Timișoara (volei- 
fete) 3—0. Azi au loc finalele la 
fotbal și oină.

E. PITULESCU

cucerit titlul de campioane regionale 
Foto; I. MICLEA

mîndu-i, dîndu-le un sfat priete
nesc.

...întrecerea celor 134.000 parti
cipant la Spartachiada de vară 
din regiunea Cluj a luat sfîrșit. 
Cei mai buni dintre cei buni au 
repurtat victoria. De fapt, au făcut 
primii pași spre drumul măiestriei 
sportive...

MIRCEA MUNTEANU

unei 
toate

rile puternice la poartă, ale 
echipe formate din pioniere 
„fetițe" cu codițe. Erau eleve din 
cl. a Vll-a a școlii elementare din 
comuna Baciu, raionul Cluj. Deși 
adversarele lor erau mult mai ru
tinate, avantajate și de fizic (mai 
ales cele din Bistrița și Cluj) fii
cele țăranilor muncitori din co
muna Baciu nu s-au descurajat, ci 
au luptat cu o ardoare demnă de 
invidiat. Pînă la urmă victoria a

înaintea ultimului act
Orice s-ar spune „Cupa Pri> 

măverii" a pasionat atît prin des
fășurarea ei cît și prin incertitu
dinea (în special la seria Il-a) cu
ceririi primului loc. Se poate spu
ne, pe drept cuvînt că fruntașii se
riilor sînt la ora actuală cele mai 
în formă echipe. Știința Timișoara 
care deține șefia seriei întîi a do
vedit de-a lungul competiției o re
marcabilă constanță cîștigînd 6 din 
cele 10 întîlniri susținute pierzînd 
două iar două terminîndu-le la 
egalitate. în seria Il-a, Locomo
tiva București în evidentă revenire 
de formă a avut totuși emoții pînă 
Ia urmă în ceea ce privește cu
cerirea primului loc. Eficacitatea 
liniilor de atac rămîne pe mai de
parte o „problemă deschisă", do
vadă faptul că numai 20 
fost marcate în 
zece meciuri de 
către Locomoti
va și 24 de că-

* Cursa ciclistă București-So- 
fia a continuat mărfi cu disputa
rea etapei a doua, pe traseul 
Brăila—Galați—Buzău.

După abandonul lui Hristov, 
echipa bulgară a pierdut un nou 
component de valoare, pe Milco 
Dimov, care nu a luat startul la 
Brăila.

Clasamentul etapei : 1. H. La- 
lev (R.P. Bulgaria) 4h.46’15”; în 
același timp s-au clasat în ordi
ne C. Dumitrescu (R.P.R.), I. Og- 
nenski (R.P. Bulgaria), I. Cons- 
tantinescu (R.P.R.).

> Cunoscutul atlet cehoslovac 
Emil Zatopek, va fi prezent la 
Jocurile sportive de la Moscova 
în calitate de comentator sportiv 
al postului de radio Praga. Pini 
acum Zatopek a făcut mai multe 
comentarii la radio Praga, cu oca
zia diferitelor manifestări spor
tive de peste hotare la care au 
participat sportivii cehoslovaci. tre Știința Ti-

* Marți a avut loc la Moscova 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipa Dinamo Moscova și 
cunoscuta echipă italiană Fioren
tina din Florența. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate; 
1-1.

Energia Steagul Roșu — Orașul 
Stalin care, deși debutantă într-o 
competiție grea, s-a achitat ono- 
rabil de sarcina de a presta un 
joc la nivelul adversarilor ei.

Dar cortina nu s-a lăsat peste 
„Cupa Primăverii". Abia duminică 
cînd capii de serie se vor întîlni 
între ei se va consuma ultimul 
„act" al acestei interesante com
petiții. Cu acest prilej una din 
cele două combatante își va adju
deca trofeul mult rîvnit. Iubitorii 
de fotbal așteaptă cu legitimă ne
răbdare această întîlnire și bine
înțeles și campionatul. Pînă atunci 
insă echipele nu vor trebui să în
ceteze pregătirile dat fiindcă cam
pionatul presupune o luptă mai 
grea decît „Cupa Primăverii".

P. E.

ANUNȚ
Din motive tehnice feitlvl- 

tMțile de închidere a anului u* 
niversltar vor avea loc astăzi 
la orele 16 pe STADIONUL 
„D1NAMO" în loc de Stadio
nul „25 August".

In program sint incluse : 
demonstrația de gimnastică a 
studenfllor din Capitală si 
meciurile Internationale de 
footbal: „Știința București — 
„Akademic" Sofia și „Știința" 
Timișoara — Spartak Hradek 
Kralove,

xnișoara. O me
die destul de 
scăzută.

Dintre celelal
te echipe parti
cipante la „Cupa 
Primăverii" re
marcăm forma 
slabă a Flamu- 
rei Roșii Arad, 
Dinamo Bucu
rești și Energia 
Ploești. Ele vor 
trebui ca în 
timpul cît a mai 
rămas pînă la 
începerea cam
pionatului să 
depună serioase 
strădanii pentru 
a reveni pe linia 
de plutire. Tot
odată remarcăm 
buna comporta
re a formației

M-am trezit din acest coșmar și am rămas îngrozit. Nu era un 
simplu vis, ci cruda realitate. Un animal lătăreț, gelatinos, groaz
nic la înfățișare, se urcase pe mine și mă strîngea acum cu mem
brele sale lungi și lipicioase.

L-am apucat cu toată forța mîinilor și l-am aruncat cît colo. 
S-a zdrobit de sol și din trupul său a început să se prelingă o 
substanță uleioasă, galbenă.

M-am uitai înfricoșat în jur. Perechea sorilor ajunsese sus pe 
boltă și totul devenise mai liniștit. Rocile, năpădite de o vegeta
ție uluitoare, nu mai seînteiau decît pe alocuri.

Mă pregăteam tocmai să încarc tolba cu niște viețuitoare și 
plante mărunte, cînd pe neașteptate, două namile, apărute de nu 
Îtiu unde, se repeziră la mine. Din trupul'lor se iviră niște brațe 
ungi, de caracatiță. Arma nu o luasem cu mine, căci nu puteam 

să-mi închipui că voi avea nevoie de ea. Am scos însă ciocanul 
geologic și l-am repezit în ele de cîteva ori. Aveau, ca toate ce
lelalte viețuitoare de aci, un corp moale, gelatinos, în care arma 
mea improvizată s-a înfundat adînc, fără să le pricinuiască vreun 
rău. Au fugit totuși speriate.

M-am hotărît să mă întorc la navă. Spre a putea înfrunta mai 
bine fiarele, am demontat luneta de pe trepied și am luat-o în 
mînă, ca mijloc de apărare. Abia pornisem la vale, cînd mi-au ieșit 
în cale șase animale și mai mătăhăloase decît primele. Am făcut 
cale-întoarsă și am început să alerg, pînă am dat de o adîncitură 
în stâncă. De aci mă puteam apăra fără teama de a fi atacat pe 
la spate.

Nu știu cît a durat pînă ați venit voi. Cîteva ore, poate mal 
puțin. Dar au fost clipe lungi, nesfîrșite.

Ajuns la capătul povestirii, Francesco s-a oprit.
—- Deși am fost atât de aproape de moarte, nu-mi pare rău 

de cele prin care am trecut. Dragul meu Ifrim, te rog să mă 
crezi că răsăritul sorilor a fost cu adevărat sublim 1 a încheiat 
el cu chipul destins, luminat de un surîs fericit.

— Era cît p-aci să nu ni-1 poți istorisi, i-a răspuns Ifrim, fără 
pic de răutate.

★

Unele echipe, cum ar fi Dinamo-Oraful Stalin, abu. 
aează de diferite tactici defensive, care nu dau rezultate.-

goluri au

.ț,;.

N-a mers cu stoperul „dublat" șl acum Incerclm tactica cu 
portarul „triplat"-

14 zile terestre, se dezvoltă o vegetație diurnă, adică trăiesc plante 
care au un ciclu de existență restrîns la perioada în care Soarele 
se află deasupra orizontului. S-au scris și romane fantastice pe 
această temă. In cazul satelitului pămîntesc, această ipoteză s-a 
dovedit inexactă și, de aceea, mulți au dedus că nicăieri în cos
mos un asemenea fenomen nu este cu putință, Acum însă e lim
pede că pot exista plante cu o viață de o zi, bineînțeles dacă 
aceasta e mai lungă decît cea pămîntească.

Din înregistrările aparatelor automate de observație» pe care 
tocmai le-am clasat, rezultă pe de altă parte, că atmosfera este mult 
mai densă pe satelit în cursul zilei (aburul verzui). Se poate presu
pune că o parte din gaze îngheață în timpul nopții, sub forma unor 
blocuri solide. Acestea din urmă sublimează, atunci cînd radia
țiile sorilor cad asupra lor (fenomen asemănător aceluia care se 
produce atunci cînd cometele se apropie de Soare).

Desigur că un colectiv de biologi ar avea un cîmp vast de cer
cetări, studiind formele de viață ale satelitului pe care l-am 
părăsit.

Cîte probleme n-ar fi de rezolvat! Despre plante am putea 
presupune că au un ciclu scurt de viață și că în primele ore după 
apariția sorilor se dezvoltă foarte repede. In ce privește însă ani
malele, e greu de conceput că pot ajunge în cîteva ore sau zile 
la stadiul de evoluție în care le-am întâlnit. Unde se adăpostesc 
vietățile în cursul nopții glaciare ? In grote ? In interiorul, poate 
spongios, al satelitului ? (Kepler a presupus că Luna e spongioasă, 
ipoteză neconfirmată). Oare în această perioadă ele trec printr-un 
stadiu similar hibernării ?

Cine știe cînd și dacă vom putea răspunde vreodată acestor 
întrebări ?

Mă gîndesc ce păcat ar fi dacă observațiile noastre n-ar ajun
ge niciodată pe Pămînt. De o săptămînă, de cînd legătura radio
fonică s-a întrerupt, ne simțim atît de singuri, de izolați I Ce n-aș 
da să știu că o să-1 mai revăd pe Dan, ci o s-o mai îmbrățișez pe 
Ruxandra l Dar nu se 
vreun târg...

ivește niciun Mefisto care să-mi ofere

Nu încape îndoială că întîmplările de pe satelit au o semnifi
cație științifică deosebită. în secolul al XIX-lea cîțiva astronomi 
au presupus că în cursul zilei lunare, care durează aproximativ
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ISRAELUL
continuă să organizeze 
un complot împotriva 

SIRIEI

Avancronica Festivalului
In prezent partidul a consolidat Relatările ziarului 

„Al-Ahbar

dictatura proletariatului
blicității hotărîrea conferinței pe 
întreaga Ungarie a P.M.S.U. pe 
marginea raportului de activitate 
al Comitetului Central al Parti
dului.

In primul capitol „întărirea 
continuă a orînduirii democrat- 
populare și lupta consecventă îm
potriva forțelor contrarevoluțio
nare" — se arată că crearea gu
vernului revoluționar muncito
resc-țărănesc a fost o necesitate 
istorică.

Conferința constată că în inte
resul cauzei sfinte a poporului 
ungar — apărarea libertății sale, 
a cauzei păcii și socialismului — 
guvernul revoluționar muncito
resc-țărănesc în baza tratatului 
de la Varșovia a cerut Uniunii 
Sovietice să-i acorde ajutor ar
mat pentru a zdrobi cît mai re
pede forțele contrarevoluției, 
pentru a lichida primejdia răz
boiului care amenința cu scinda
rea țării. Uniunea Sovietică a 
procedat ca un adevărat prieten 
al poporului ungar și a respectat 
obligațiile care decurg din prin
cipiile internaționalismului pro
letar, acordînd Ungariei ajutorul 
necesar.

Uniunea Sovietică, China și ce
lelalte țări ale lagărului socialist, 
se arată în continuare în hotă
rîre, au acordat de asemenea un 
mare sprijin politic și moral și 
un uriaș ajutor material forțelor 
revoluționare din Ungaria și po
porului ungar. Ajutorul material 
primit din partea țărilor lagăru
lui socialist a permis să se evite 
inflația și să se asigure restabi
lirea și dezvoltarea vieții econo
mice a țării.

Tn hotărîre se arată că cea 
mai importantă concluzie care se 
poate trage din evenimentele din 
Ungaria pentru întreaga mișcare 
comunistă internațională este ne
cesitatea întăririi unității acestei 
mișcări și apărării ei de dușmanii 
comunismului.

Principalii complici șl conducă
tori ai contrarevoluției ungare, se 
subliniază în hotărîre, au fost 
cercurile imperialiste occidentale.

Conferința pe întreaga Unga
rie a P.M.S.U constată că în dez
lănțuirea contrarevoluției un rol 
funest l-a jucat fracțiunea trădă
toare revizionistă a lui Imre 
Nagy și Losonczy.

Conferința de partid consideră 
că deși au fost obținute succese 
hotărîtoare, lupta împotriva con
trarevoluției nu este încă, termi
nată. Forțele contrarevoluționare : 
interne nu sînt pe deplin lichida- 1 
te; ele primesc sprijin din partea i 
imperialiștilor occidentali și sub 
conducerea Occidentului caută să < 
pătrundă în partid, în aparatul '

Hotărîrea conferinței
pe întreaga Ungarie

a P.MS.U.

de stat, în organele economice șl 
culturale, în organizațiile de 
masă. In hotărîre se subliniază 
necesitatea vigilenței și a unor ac
țiuni hotărîte ale întregului par
tid, ale întregii clase muncitoare 
și ale tuturor adevăraților adepți 
ai puterii populare împotriva ele
mentelor dușmănoase.

In capitolul următor „Dezvolta
rea partidului și sarcinile lui" se 
subliniază că, deși activitatea Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar se caracterizează printr-o se
rie de trăsături esențiale, noi, el 
nu este un partid nou, ci un par
tid marxist-leninist reorganizat al 
clasei muncitoare, avangarda ei, 
care grupează partea cea mai fer
mă, oca mai devotată a foștilor 
membri ai Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria.

Conferința de partid aprobă ho- 
tărtrile Comitetului Central cu 
privire la reorganizarea partidu
lui revoluționar al clasei munci
toare, cu privire Ia rolul lui con
ducător și la lupta împotriva con
cepțiilor antimarxiste, împotriva 
dușmanilor partidului. In prezent 
partidul a asigurat conducerea co
munistă a vieții de stat și obștești 
a R. P. Ungare, a consolidat dic
tatura’ proletariatului.

In prezent partidul are 345.733 
de membri, dintre care 57,9 la 
sută muncitori, 16,7 la sută țărani, 
6,9 la sută intelectuali etc. 85,2 
la sută din membrii P.M.S.U. au 
fost membri ai Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria.

Sarcina principală care stă tn 
fața organizațiilor de partid este 
întărirea unității ideologice și or
ganizatorice a partidului.

Conferința de partid constată că 
tn prezent lupta în domeniul 
muncii teoretice și politice trebuie 
îndreptată în primul rînd împo
triva concepțiilor revizioniste, 
împotriva oricărui împăciuitorism 
cu contrarevoluționarii. S-a hotă- 
rît crearea din nou a diferite 
școli de partid și organizarea în- 
vățămîntului de partid ; să se pro
pună organelor de stat să intro
ducă în școlile superioare studie
rea obligatorie a marxism-leninis- 
mului; în interesul aprofundării 
muncii teoretice să se creeze pe 
lîngă Comitetul Central secții 
teoretice de lucru a căror sarcină 
să fie analizarea și elucidarea pro
blemelor teoretice pe care le ri- 

' ' de toate zilele. Con- 
partid constată că în 

Ungariei Comitetul 
procedat just respin- !

dică viata 
ferința de 
condițiile 
Centrai aAnul Geofizic Internațional

* P“J®rtfc® f“rtuni magnetice * Observatorul 
din Pulkovo în acfiune ♦ Nava „Teres" 

a părăsit Arhanghelsk
MOSCOVA 2 (Agerpres). 

— TASS transmite : Stațiile 
științifice sovietice care au tre
cut la 1 iulie la efectuarea ob
servațiilor din cadrul program 
mului Anului Geofizic Interna
țional, au înregistrat puternice 
furtuni magnetice și o furtună 
ionosferică. Aceste fenomene 
au fost determinate de o erup
ție intensă pe soare care s-a 
produs la 28 iunie.

Ele sînt înregistrate cu aju
torul metodelor optice ți radio- 
metrice. Asemenea fenomene 
prezintă un mare interes știin
țific. De aceea A. G. 1. a în
ceput prin organizarea unui 
„interval special mondial** — 
perioada cînd toate stațiile des
fășoară concomitent observații 
accelerate.

Institutul de cercetări pentru 
magnetismul terestru, ionosfera 
și propagarea undelor de radio 
primește date cu privire la re
zultatele observațiilor efectuate 
la stațiile din Murmansk, la- 
kutsk, Leningrad, Sverdlovsk, 
Tomsk și Așhabad.

La observatorul din Pulkovo 
lucrările din cadrul A.GJ,. au 
început la 1 iulie la ora 0, ora 
Greenwich. Serviciul de obser
vații fotoelectrice al observato
rului a înregistrat o nouă tre
cere a stelelor prin meridian, a 
recepționat semnale radio de 
control ale orei din Moscova, 
de la observatoarele din Paris 
și Greenwich, a calculat preci
zia acestor semnale și a com
parat-o cu indicațiile orologiu
lui de cuarț din Pulkovo. Pre
cizia acestui orologiu, instalat 
la o adîncime de 40 de metri, 
atinge a zecea parte dintr-o 
miime de secundă în curs de 
24 de ore.

Se anunță că nava de expe
diție „Teres** a părăsit portul 
Arhanghelsk în vederea obser
vațiilor din cadrul progrinului 
A.GJ. Pe bordul navei se află 
o expediție de oameni de știin
ță specializați în studiile arc
tice, urmînd să exploreze o 
vastă regiune în zona mărilor 
Barenț și Kara. Expediția este 
dotată cu aparatele necesare 
studierii regimului glaciologic 
și hidrologic din aceste mări. 
Cursa navei „Teres** va dura

patru luni. Expediția este co»* 
duci de cunoscutul oceanolog 
Denisov.

degînd cererea reacționară 
introduce sistemul mai 
partide.

Legea leninistă fundamentală a 
vieții interne de partid, se spune 
în hotărîre, este centralismul de
mocratic. Una din noile trăsături 

j sănătoase ale vieții de partid este 
, faptul că în rîndurile lui se apli

că tot mai intens principiul leni
nist al conducerii colective.

In continuare în hotărîre se a- 
, rată necesitatea unei legături mai 

strînse a partidului cu masele, 
care constituie factorul principal 
de întărire a dictaturii proleta
riatului.

In capitolul „întărirea continuă 
a puterii de stat*4 se subliniază 
că întărirea alianței muncitorilor 
și țăranilor are o importanță pri
mordială.

In capitolul următor — „Cele 
mai importante sarcini ale poli
ticii economice a partidului** — 
se spune că esența acestei poli
tici constă în asigurarea constru
irii societății socialiste libere de 
exploatare, concomitent cu satis
facerea nevoilor materiale și cul
turale crescînde ale oamenilor 
muncii prin dezvoltarea perma
nentă a forțelor de producție ale 
țării.

In hotărîre se arată necesitatea 
continuării industrializării socia
liste. In dezvoltarea industriei 
trebuie să se dea preferință ra
murilor care corespund în cea 
mai mare măsură condițiilor lo
cale.

In prezent economia națională 
a țării se caracterizează prin fap
tul că paralel cu industria, trans
portul și comerțul socialist, agri
cultura este numai parțial socia
listă. De aceea, problema cen
trală a construcției socialiste o 
constituie transformarea socia
listă a agriculturii care se înfăp
tuiește concomitent cu dezvolta
rea ei și în interesul acestei dez
voltări.

Tn capitolul „Sarcinile în do
meniul muncii culturale** confe
rința constată că în fața parti
dului se află sarcina de a-și în
tări pozițiile în domeniul vieții 
științifice și culturale, de a in
tensifica lupta pentru puritatea 
învățăturii marxist-leniniste, ceea 
ce constituie datoria fiecărui 
membru de partid.

In ultimul capitol „Legăturile 
internaționale ale partidului'* 
arată 
zează 
letar.
piului egalității în drepturi s-au 
lărgit și s-au întărit legăturile 
internaționale ale P.M.S.U. cu 
partidele comuniste și muncito
rești frățești.

Scopul dușmanilor noștri, al 
grupului trădător Imre Nagy și 
partizanilor săi, al acțiunii con
trarevoluționare armate, se spu
ne în hotărîre, a constat în a 
abate partidul de pe calea inter
naționalismului proletar, în a-1 
rupe de Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și de celelalte 
partide comuniste frățești și 
a-1 opune lor. Totuși plantfrile 
dușmanilor partidului au fost ză
dărnicite. Legăturile dintre noi 
și partidele frățești sînt în pre
zent mai tari decît orieînd.

Prețuim deosebit de mult, se 
arată în hotărîre, prietenia cu a- 
devărat devotată pe care P.C.U.S, 
a manifestat-o față de partidul 
nostru.

a se 
multor

se 
că aceste legături se ba- 
pe internaționalismul pro- 
Pe baza respectării princi-

CAIRO 2 (Agerpres). — După 
cum relatează ziarul „Al-Ahbar“, 
guvernele Egiptului și Siriei au 
fost informate asupra mișcării 
trupelor israeliene tn apropierea 
liniei de demarcație siriano-israe- 
liană și a concentrării lor tn zona 
demilitarizată din regiunea lacu
lui Hule. Aceste concentrări de 
trupe, scrie ziarul, sînt asemănă
toare acelora care au avut loc 
anul trecut în apropierea frontie
rei din sectorul Gaza în preajma 
agresiunii Israelului împotriva E- 
giptului.

Se anunță de asemenea că tn 
legătură cu aceasta Ia 
avut loc o ședință a 
mentului militar unit 
sirian.

Damasc a 
comanda- 

egipteano-

O navă a părăsit 
Buenos Aires

BUENOS AIRES 2 (Ager- 
pres). — Din Buenos Aires a 
plecat la cel de~al Video Fe
stival Mondial de la Moscova 
primul grup al reprezentanți
lor tineretului din țările Ame
rica Latine. Din delegație fac 
parte solii tineretului din Ar
gentina, Chile, Bolivia, Peru, 
Paraguay ți Columbia. In por
tul Buenos Aires delegația a 
fost condusă în mod festiv. In 
ciuda timpului nefavorabil nu
meroși tineri ți tinere din Ca
pitala argentiniană au venit 
să ureze drum bun dele goților.

1300 tineri din 
R. F. Germa nâ

BONN 2 (Agerpres). — Re- 
fcrindu-se Ia o declarație a 
profesorului vest-german Frans 
Paul Schneider din Wurzburg, 
agenția D.P.A. anunță că 1300 
de tineri și tinere din R.F. 
Germană intenționează să plece 
la Moscova pentru a participa 
la cel de-al Vl-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu- 
denților.

Prof. Franz Paul Schneider, 
cunoscutul editor Ernst Roh* 
wolt (Hamburg), prof. Johann 
Aufhăuser (Munchen), dr. Au
gust Hallinger, (Munchen) și 
alții vor însoți delegația tine
retului vest-german la Moscova.

In Japonia
TOKIO 2 (Agerpres). — La 

30 iunie a avut loc ia Sapporo

Din programul 
artistic

ISTERIE ATOMICA
LA WASHINGTON!

* 3 zile de alarmă atomică * Eisenhower „evacuat" 
de 14 helicoptere

cipalli «ăi colaboratori cătr. „o 
reședinjă specială* aflată lntr-un 
loc secret în împrejurimile ora
șului Washington.

La 15 iulie, tn cadrul acestui 
exercițiu, 7.500 funcționari vor fi 
repartizați la 30 de centre de a- 
jutor de unde „vor pune pe pi
cioare reorganizarea regiunilor 
devastate de bombardamentul a- 
t ornic".

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
Isteria războiului atomic este 
acum propagată in mod oficial 
în Statele Unite. După cum trans
mite agenția France Presse, Casa 
Albă a anunțat luni că la 12 
iulie va începe în mai multe ora
șe americane un exercițiu de a- 
larrnă atomică care va dura trei 
zile. La Washington o formație 
de 14 helicoptere va „evacua" pe 
președintele Elsenhower și pe prin

Dulles se mulțumește 
doar să recunoască...

II Oprindu-ți privirea la conturai 
)) neregulat al Libanului și căutînd 
ți să-I desprinzi din mozaicul asime- 
<( trio și pestriț al hărții încerci să-ți 
ii amintești faptele, evenimentele, u- 
ii nele amănunte care fac faima aces- 
ii tei mici țări asiatice de pe țărmul 
ii răsăritean al Mediteranei așa cum 
ci lalelele o fac pe cea a Olandei, cum 
ii Veneția cu gondolele ei evocă Ita-
i lia sau cum piramidele și sfinxul
ii amintesc de Egipt. Intr-adevăr, și 
ii Libanul are unele lucruri prin care 
)) s-a făcut renumit Cine n-a auzit

de vestitul cedru de Liban, care 
din păcate a început să dispară 
din pădurile atît de frumoase ale 

j munților Liban și Antiliban. Dar 
țț privind în umbra vremurilor de 
(( mult apuse apar și alte lucruri care 

dau acestei țări o anumită strălu- 
țț cire caro s-a păstrat de-a lungul 
țț veacurilor. Din negura antichității 
țț se desprind vechile corăbii cu vîs- 
» le eu care fenicienii colindau mă- 
ll rile plecînd de la Tir și Sidon. 
S Aici a luat naștere alfabetul și de 
îi aci cei mai renumiți negustori ai 
ii antichității l-au purtat pînă la co
if Ioanele lui Hercules (Gibraltar) 
îi și dincolo de el.
îi Acestea se petreceau cu multe, 
ii foarte multe secole in urmă. De a- 
’! tunci, sute de ani și-au lăsat 
ii mele pașilor prin aceste locuri, 
Stropite întîi de asirieni apoi 
îi babiloneni și de perși.
îi Mindrul Tir s-a prefăcut în

ur-
co- 
de

« Mindrul Tir s-a prefăcut in ce- 
K nașă și s-a spulberat, suflat de tre- 

cerea vijelioasă a falangelor lui A- 
8 lexandru Macedon. Au mai trecui 
(( alte zeci și sute de ani pînă cînd 

pămîntnrile acestea au fost impar- 
(( filo între Egiptul lui Ptolomeu și 

Siria Seleucidă, ca pradă intre 
(! hoți. Și de atunci, aceeași soartă a- 

mară i-a urmării pe mîndri păstori 
" și plugari din munții Libanului, 

întîi Otomanii, apoi Crucialii, pe

urmă din nou Otomanii au înăbu
șit cu cruzime orice încercare de 
eliberare.

Cînd imperiul otoman își dădea 
ultima suflare, la căpătîiul lui aș
teptau de acum șacalii veniți din 
apusul Europei, care, pentru a l de
vora mai repede, i-au grăbit moar
tea. Ceea ce mai rămăsese din 
imensul trup care se întindea 
cîndva de la Budapesta la Mossul 
și de la Mascat pînă în Maroc, a 
fost sfîșiat, ciopîrțit și pus pe te
rezia politicii imperialiste.

Porțiunea de pămînt, cam de 
10.000 km. pătrați, cuprinsă între 
capul Ras Beiruth și vîrful Vădi 
Hadjar din munții Antiliban de la 
est la vest și între scurtul fluviu 
Nahr el Kebir și capul Ras en Na- 
kura, de la nord la sud, a încăput 
în mîinile Franței. Acest teritoriu, 
nici cît regiunea București de mare, 
care cuprindea patru provincii: 
Libanul de nord, Libanul muntos, 
Libanul de sud și Bekaa, a căpă
tat în 1920, printr-un decret al 
înaltului Comisar francez, denu
mirea de Marele Liban. Din acel 
moment începu istoria propriu 
zisă a actualului stat libanez a că
rui populație se ridică astăzi Ia 
peste 1.400.000 de locuitori.-Pînă 
recent însă, adică pînă în decem
brie 1943, Libanul nu s-a putut 
bucura de independență politică. 
Și de abia la 1 ianuarie 1947, tru
pele franceze au fost retrase din 
Liban și Siria vecină.

Urmările unei înrobiri atît de în
delungate au fost dezastruoase pen
tru viața țării. Înapoierea apasă 
greu asupra economici și culturii,

• PARIS. Elevii glmnazllior 
din Marseille (Franța) repetă 
o suită de dansuri din Pro
vence cu care vor să se pre
zinte la Festival. Echipa de 
dansuri a elevilor din Mar
seille este formată din 30 de 
tineri.

• SOFIA. Tineretul bulgar 
trimite la Festivalul de la 
Moscova o delegație de 1.200 
de persoane. Din delegație 
face parte șl o puternică echi
pă de dansuri care va Inter
preta dansurile popoarelor de 
pe malurile Dunării.

• ROMA. Tinerii de la Bo
logna au organizat un carna
val. Veniturile obținute cu a- 
ceastă ocazie vor permite tri
miterea la Moscova a unei 
delegații de 30 de persoane. 
Delegația italiană va prezenta 
printre altele cintece și dan- 
suri naționale.

Festivalul tineretului pentru 
pace și prietenie. La Festival 
și-au dat concursul tineri cîn- 
tăreți și dansatori care au in
terpretat cîntece și dansuri ja
poneze și sovietice. La Festi
val au luat parte membrii de
legației japoneze care vor par
ticipa la Festivalul Mondial 
de la Moscova, precum și o 
delegație de tineret chineză, 
care se află în prezent în 
Japonia.

Spații verzi
TIRANA 2 (Agerpres). — 

Pregătirii» tn vederea Festiva
lului au stirnit în Albania un 
mare avînt al întrecerii în rîn
durile tineretului ți o nouă în
florire a activității artiștilor 
amatori.

Din inițiativa Uniunii Tine
retului Muncitor din Albania 
în orașele ți satele țarii se des
fășoară cu succes acțiunea de 
creare de spații verzi.

in regiunile și raioanele țării 
au avut loc ștafete, festivaluri 
și concursuri artistice, sărbători 
ah cintecului, mari adunări 
ah fruntașilor în producție. La 
competițiile sportive au parti
cipat peste 72.000 de tineri 
albanezi.

((

CRIMELE ostașilor trapelor americane „PRIETENE11
IN ANGLIA; ravagiile unui aviator

LONDRA 2 (Agerpres). — Pre
sa engleză anunță o nouă crimă 
săvîrșită de un aviator american 
din efectivul forțelor militare ae
riene ale S.U.A. staționate în An
glia. In seara zilei de 30 iunie un 
trecător — londonezul F. Walham 
în vîrstă de 49 ani —a auzit din- 
tr-o străduță întunecoasă țipetele 
unei femei. Walham a intrat a- 
tunci in străduță unde a văzut un

aviator american care încerca să 
siluiască o fată. Walham a sărit 
în ajutorul fetei. Americanul La 
bătut pe Walham și i-a scos un 
ochi, căutînd pe urmă să dispară. 
Totuși, Walham a reușit sa-l o- 
prească pe siluitor și să-l predea 
poliției.

Tribunalul englez l-a condamnat 
pe criminal la numai trei luni în
chisoare.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
La 2 iulie a avut loc la Depar

tamentul de Stat obișnuita confe
rință de presă a lui Dulles.

Secretarul de stat a declarat că 
țările vest-europene nu obiectează 
în principiu împotriva creării unei 
zone de „dezarmare șl inspecție" 
în Europa. El consideră, însă, că 
există „uriașe dificultăți practice 
în calea spre un acord asupra a- 
cestei probleme".

Dulles a recunoscut că politica 
S.U.A. față de R. P. Chineză „nu 
este perfectă". Unii aliați ai
S.U.A., a declarat el, nu sînt de 
acord cu această politică. El a 
repetat însă din nou că S.U.A. nu 
intenționează să stabilească rela
ții diplomatice cu China populară.

Referindu-se la propunerea
R. P.D. Coreene, sprijinită de R. P. 
Chineză, cu privire la convocarea 
unei conferințe internaționale pen
tru rezolvarea problemei unifică
rii pașnice a Coreei, Dulles a de
clarat că perspectivele în privința 
convocării unei astfel de conferin
țe „nu sînt favorabile". Secreta
rul de stat a dat să se înțeleagă 
că în problema unificării Coreei
S. U.A. continuă să rămînă pe ve
chile lor poziții care, după cum 
se știe, împiedică rezolvarea aces
tei probleme importante.

Dulles a declarat că S.U.A. vor 
deține insula Oklnava pe o peri
oadă nedeterminată, deși Japonia 
exercită o „anumită auveranitate* 
asupra acestei insule.

IN FILIP INE: demonstrații... de prietenie
MANILLA 2 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, 'gu
vernul Filipinelor a cerut într-o 
notă adresată guvernului S.U.A. 
ca marinarul american George 
Roe, urmărit pentru crimă împo
triva unui cetățean filipinei să 
fie retrimis în Filipine pentru a 
fi judecat de un tribunal filipi- 
nez. Agenția United Press reia- 
tează in legătură cu aceasta că

la 2 iulie a avut loc o demons
trație în fața ambasadei ameri
cane din Manilla, cerîndu-se pre
darea lui Roe autorităților filipi- 
neze. Demonstranții purtau pan
carte pe care scria : „Protestăm 
împotriva cazului Roe", „Vrem 
să se facă dreptate".

Poliția a intervenit aresttnd 
mai mulți demonstranți.

GENEVA. La 8 Iulie tși începe 
lucrările la Geneva cea de a IV-a 
Conferință internațională a po
liomielitei la care vor lua parte 
1.000 delegați din peste 50 de 
țări.

VIENA. După cum anunță zia
rul „Volksstimme*4, în cadrul ale
gerilor sindicale la întreprinde
rea petroliferă austriacă din A- 
dorklaa, lista Unității sindicale, 
afiliată la Federația Sindicală 
Mondială a obținut patru man
date, în timp ce lista scizionistă 
a suferit un mare eșec întrunind 

-un număr minim de voturi.
PARIS. Un alt mare grup de 

oameni de știința francezi au 
semnat apelul cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma ato
mică și cu hidrogen. în prezent 
acest document poartă peste 230 
de semnături ale unor specialiști 
de seamă ai Institutului de radiu, 
ai Institutului pedagogic supe
rior, ai laboratorului de chimie- 
fizică, ai Institutului „Henri Poin
care** și ai altor instituții științi
fice din Franța.

MOSCOVA. După cum rela
tează ziarul „Pravda*4, hidrocen
trala de la Kuibîșev va fi dată în 
exploatare cu întreaga ei capaci
tate la 7 noiembrie 1957 în loc 
de 1 ianuarie 1958 cum era pre
văzut înainte.

AMMAN. La 3 iulie va începe 
în Iordania forarea primului puț 
de petrol la Kaer Mișaș, în a- 
propiere de orașul Amman, unde 
se află o concesiune americană 
deținută de Edwin Pauley. Con
cesiunea i-a fost acordată în 
1956 pentru o perioadă de 55 de 
ani cu dreptul de a fora o treime 
din teritoriul Iordaniei.

In Algeria continui 
să curgă șiroaie 

de singe
PARIS 2 (Agerpres). — TASS 

transmite: Potrivit relatărilor pre
sei pariziene, In ultimele douț zile 
în Algeria au avut loc o serie de 
lupte crtncene tntre trupele fran
ceze și insurgenți. Potrivit date
lor comandamentului francez, tn 
urma acestor ciocniri armate, tn 
rtndurile insurgenților se semna, 
lează 42 de morți. Pierderile tru
pelor franceze se cifrează la 32 
soldați.

La 29 iunie tribunalul militar 
francez din Batne > condamnat 
la moarte patru algerieni acuzați 
de asasinarea unui polițist fran
cez.

Ziarul „L’Humanită" publici o 
declarație a unui grup de acrii- 
tori, editori și profesori care se 
pronunță împotriva represiunilor 
sîngeroase din Algeria.
/VWVWVWVWMWWMW* 

Săptămîna muzicii 
mongola

Intre 4 șl 11 Iulie se va desfă
șura la posturile noastre de radia 
„Săptămtna muzicii mongole*.

Joi 4 iulie la ora 16,45 va fi 
transmisă pe programul I • emi
siune tn interpretarea Ansamblu
lui Armatei Populare a R.P. Mon
gole ; stmbătă 6 iulie la ora 19,00, 
pe programul II, muzică populară 
mongolă; mărfi 9 iulie la ora 
15,00, pe programul II, cintece, 
iar joi 11 iulie, la ora 18,40, pe 
programul I, lucrări de compo
zitori mongoli Damdinsum, Mur- 
dorj și Goncilc-Sumla.

(Agerpres)

Sub pavilion 
romtnesc

împotriva manifestărilor antisocialiste 
ale elementelor de dreapta din R. P. Chineză

PEKIN 2 (Agerpres). — treacă 100 de școli**. Liga demo- concepții anticomuniste și antiso-
lntr-un articol de fond reluat de erată și partidul democrat munci- cialiste.

toate ziarele centrale chineze, zia- toresc-țărănesc, scrie ziarul, acțio- Aceste două partide și-au arătat
rul ,Jenminjibao** critică vehe- nează izolat de popor ți exprimi deosebit de limpede chipul în ac-
ment manifestările antisocialiste ' - • - • -
ale elementelor de dreapta. J

Ziarul condamni rolul pe cor*»
l-a jucat aripa de dreapta a par-{^ 
tidelor democrate din China în^ 
cursul aplicării liniei ^ă se în-^

--- _____  -------- -

LIBANUL
I - - —

prețul multor victime omenești. 
Mulți locuitori au părăsit țara în 
căutarea unei soarte mai bune.

In clipa de față, lichidarea tu
turor moștenirilor trecutului este 
mult îngreunată de dependența e- 
conomică a Libanului față de pu
terile occidentale (peste 9/10 din 
investițiile de capital aparțin mo
nopolurilor americane, franceze și 
engleze). Un timp economia țării a 
fost în jntregime controlată de co
lonialismul francez, apoi a înce
put să se infiltreze capitalul ameri
can. și Libanul a trebuit să su
porte toate consecințele „ajutoru
lui" impus de S.U.A. în cadrul 
punctului 4 din planul Truman. 
Nici colonialismul francez, și nici 
cel american n-au adus schimbări 
în structura agrară înapoiată a e- 
conomiei Libanului. Industria grea 
lipsește cu desăvîrșire, iar indus
tria prelucrătoare existentă dispune 
do foarte puține întreprinderi im
portante (în producția de ciment, 
în rafinarea petrolului, în industria 
textilă, de încălțăminte și pielărie, 
de tutun și alimentară). Cea mai 
mare pondere o au atelierele mici 
meșteșugărești. Agricultura și creș
terea vitelor sînt ramurile cele mai 
importante ale economiei Libanu
lui, dar cerealele produse în țară 
nu pot satisface necesitățile de 
consum așa că, în acest domeniu, 
Libanul este mereu tributar Siriei, 
în plus, comerțul exterior al țării 
este mereu deficitar (în 1951, va
loarea importului a fost de 320,8 
milioane lire libaneze, iar cea a 
exportului de numai 97,7 milioane 

o______ _ __ ___  ____ lire libaneze. Deficitul se ridica
sărăcia macină satele- în care mai deci la 223,1 milioane lire liba- 
sînt stăpîne orînduirile feudale 
Dăinuie vrajba religioasă între creș-

(Urmări din pag. M)
i fia. In preajma Feitivalului de ? 
J la Varșovia, brigada ta era C 
ș fruntași. In tiua deschiderii ( 
( marii sărbători ea se putea lău- f 
f da la mitingul de la combinat ,• 
t că a umplut trenuri întregi cu C 
- material peste plan. ‘
' Responsabilul brigăzii nu era i 
C însă acolo. Împreună, colindam f 
f prin Varșovia, și tn relațiih cu i 
1 străinii, la fiecare pas tinirul j 
. ofelar se dovedea un autentic > 

ambasador. .
( Odată, auzindu-l vorbind la ‘ 

o reuniune, un belgian m-a tn- t 
) trebat în șoaptă : f
, — Spuneți’mii, la ca facultate >
x studiază dînsul ? .
( — La facultatea de la cup- ț
fiorul 41 l
) Așa plutea vaporul nostru. ( 
) iar pavilionul său, ridicat cu f 
j onoare, flutura in Varșovia. , 
J Bătufi de viaturile depărtării, ‘ 
' auzind graiul patriei, nu odată ( 
( veneau la poarta cantonamentu- ț 
( lui rominesc oameni plecați din f 
) țară odinioară, în vremea rdz- > 
, boiului, sau mai înainte. Ei ? 

întrebau despre orașul lor, des- ( 
c pre satul lor, și nu cereau de- f 
( cît si-i lași să plîngă. , j 
) lntr-o noapte, cu un grup > 
s mergeam spre cosă. In stația î 
? de tramvai, o chiliană mi s-a a- C 
< dresat deodată; c
? — Aproape am uitat limba f
( mea maternă. Vorbiși puțin cu 
> mine romînește I -

tuala situație furtunoasă. Furtuna 
«a fost provocată de blocul Cijan 
\.Bo-Țziun și Lo Lun-țzi. Alte par
otide și grupări seamănă de ase- 
0 menea furtună, iar unele persoane 

fac cu multă răutate. Dar, scrie 
^,Jenminjibao**, acești oameni sînt 

puțini și acțiunile lor nu sînt sis
tematice. Cît privește 
democrată și partidul 
muncitoresc-țărănesc, în 
lor aceste persoane nu 
nu formează masa, dar

S majoritatea.
" Acei care seamănă furtună, ur- 

diferite planuri secrete, se de- 
Sdau la ațîțări în rîndurile mase- 
§lor, acționează în mod organizat 
pentru a provoca tulburări, subli- 

llniază ziarul, în ultima instanță 
":sînt puțini și reprezintă aripa de 
"dreanta a

(CIMEMATOttHAFE)

însă Liga 
democrat 
rîndurile 

numai că 
nici chiar

Patria, V. Alecsandrl: „RI
CHARD AL III-LEA" ambele serii. 
„Nava-școaîă pleacă tn larg" — 
Republica, București, Progresul, 
înfrățirea tntre popoare: „PASA
REA FURTUNII" - Magheru, 
Elena Pavel, Gh. Doja, G. Coș- 
buc: „12 REZULTATE EXACTE"
- I. C. Frimu : „UN PICHET IN 
MUNȚI" — Lumina. Doina. Don- 
ca Simo: „JOCUL CU VIAȚA" — 
Central, Cultural: „O CARIERA 
RATATA" - Maxim Gorki: „ÎN
COTRO"?- Tineretului: „MOARA 
CU NOROC" — Timpuri Noi : 
„ÎNAINTE DE VENIREA NOU
LUI DIRECTOR" — Al. Popov : 
„PRIMUL PUNCT" — Grivița ; 
„DIN NOU ÎMPREUNA" - Va- 
sile .Roaită : „VRĂJITORUL" - 
Unirea: „PRIETENE DE NOAP
TE" — C. David: „ OAMENI FARA 
IMPORTANȚA" - Al. Sahia : 
.,ROMEO ȘI JULIETA" - Flacă
ra, T. Vladimirescu, Miorița, Li
bertății, Aurel Vlaicu: „STAN ȘI 
BRAN STUDENȚI LA OXFORD"
- Arta: „PREA TIRZIU" - 
Munca : „CRONICA AMANȚILOR 
SARÂCI" — Moșilor, N. Bălcescu : 
„PARADA LUI CHARLOT (partea 
H-aț — 23 August, Olga Banele; 
„DRAGOSTE DE MAMA"— Ali
anța: „DISPĂRUT FARA URMA"
- Popular: „VAGABONDUL" — 
(ambele serii) M. Eminescu: 
„FIICA MEA TRĂIEȘTE LA VIE- 
NA" — Ilie Pintilie: DOI CĂPI
TANI" - Volga : „AVENTURILE 
LUI ART1OMKA".

de la proclamarea Independenței 
țării. Această politică a ținut ți 
ține prea puțin seama de interesele 
maselor largi și se supune interese
lor feudalității agrare și burgheziei 
compradore legata de capitalul 
străin. Ultimele evenimente au de
monstrat că actualul guvern liba
nez, condus de Sami Solh, duce 
și el o politică antipopulară și po
trivnică intereselor naționale ale 
țarii. Doar că guvernul Sami Solh, 
ținînd seama de conștiința națio
nală crescîndă a poporului, a cău
tat să învăluie esența politicii sale 
în poleiala promisiunilor demago
gice. In noiembrie trecut, cînd gu
vernul Solh a primit Învestitura, 
primul ministru a declarat în fața 
parlamentului că este hotărît să 
ducă o politică corespunzătoare 
principiilor Ligii țărilor arabe și 
pactului de securitate colectivă a 
statelor arabe. El a promis că, în 
domeniul politicii interne, noul 
guvern va garanta libertatea.

Ce a rămas însă din aceste an
gajamente solemne ? Guvernul li
banez a acceptat „doctrina Eisen
hower**, potrivnică nu numai inte
reselor poporului libanez ci și po
poarelor tuturor țărilor arabe, iar 
demonstrația pașnică de la 30 mai, 
cînd populația Beiruthului a ieșit 
în stradă pentru a-și manifesta de
zaprobarea față de politica antina
țională a guvernului a fost înăbu
șită cu asprime de către autorități 
care au avut deplină „libertate" de 
acțiune. Se înțelege că, după toate 
acestea, cercurile guvernamentale 
nu mai aveau să se aștepte la nimic 
bun în alegerile generale care au 
avut loc recent. (Cu atît mai mult 
cu cît prin participarea la greva 
generală inițiată de „Frontul Na
țional**, creat de opoziție, majori* 

_ tatea populației și-a demonstrat 
yeme ce s-au succedat la putere limpede preferințele politice).

neze).
Greaua situație economică a

tini și musulmani semănata și în* țării este agravată de politica anti- 
treținută de-a lungul secolelor de populară dusă de mai multe gu- 
cotropitori cu atîta migala și cu j.__.       _ ’ _ * _ '

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA București Pis|« „Sctntell". TeL 7.80.10, TIPARUL Comblnital Pollgrsllc .Cam SctnteH L V, ătslln".

Guvernul a trecut atunci la in- « burgheziei.
fluentarea și falsificarea scrutinu- » Kxphand cauzele* pentru care în 
lui prin metodele uzuale luate din ^Peri°ada desfășurării campaniei 
arsenalul antidemocratic, și avînd )) pent™ îndreptarea stilului de 
în această privință sprijinul diplo- presa comunistă a trecut
mâților americani acreditați vrem* sub tăcere manifestă-
Beyruth. Este cît se poate de sem- elementelor de dreapta, Jen- 
nificativ faptul că primul transport )) mmjibao declară că aceasta s-a 
de armament trimis de S.U.A. în ^cut pentru ca poporul să vadă 
cadrul „doctrinei Eisenhower", a mai. e*l*ta v*ajbâ veninoasă**
sosit în Liban cu 24 de ore înain- ? apo* sa, inceapa să o plivească.
tea începerii alegerii. Aceasta, «/«pa cum arată ziarul,

Numai în asemenea condiții s-aflnu dccit sa ?rate că partidul 
putut ajunge la un rezultat favo- ^comtfnist ,a prevăzut inevitabilita- 
rabil guvernului Sami Solh. Din»®?® lupte' (!e clasa intre burghezie 
66 mandate, opoziția a reușit să F* p£° tnriat.
objina doar 14, încălcîndu-se vădit?' s e revoltător, scrie intr-un 
voința maselor. Acest fapt reiese I? T lco e fond organul partidelor 
. j, . ... democrate — ziarul „Guanminji-și dm succesul pe care opoziția «bao» că într,un moment cînd 

l-a repurtat în nordul țării obți- ^lațiile de producție din țara noas- 
nînd în ciuda manevrelor guverna- capătă un caracter socialist. 
mentale șase mandate. ll"nd j* o grandioasă

w-a . ..v j i . i transformare a societății, burghe-
Datorită modului antidemocra- «zia de dreapta ,i mai ales devia. 

tic în care s-au desfășurat alege- t ționiștii de dreapta din rîndurile 
rile, rezultatul nu poate oglindi în ^part*de!;or democrate au început 
nici un caz adevărata stare de spi- $ e° ata v^eze să se revină la 
rit și tendințele politice reale ale jjcee® ce a fos** au trecut de la ne- 
populației Libanului care se f-I-de socialism, la o-
nevoită să lupte mai departe pen- l: ens*-a împotriva lui , 
tru deplina independență a țării. î . ”
Dată fund starea de lucrun, actu; r ------ -■ —
ală din Orientul arab, această ^h,nei “ '°rt “ab‘l“ d° 
la* t- x j titregul poporluptă nu va fi ușoară, dar ea se 
bucură de sprijinul tuturor po- g

(TlMi’HL MWBĂBÎL)

elementele de 
rolul conducător al

și că drumul socialist 
pe care poporul chi-

poarelor ,i In primul rind de cel ■
al popoarelor cara șl-.u trimis re- , H " Or<"“ “ ™ ° “«■
preaentanții la conferința de !a '* "“ nM:* alt
Bandung. M in

«turul antt într»»rt>ljurul său întregul popor așa cum 
EUGEN VLADIMIR fia făcut Partidul Comunist Chinez.

STAS M8S - tt

Timpul probabil pentru Bucu
rești în următoarele 24 ore : Vre
mea rămîne călduroasă și tn ge
nera! frumoasă cu cerul schimbă
tor. Innourări după amiază cînd- 
devine favorabil averselor de 
ploaie, însoțite de manifestări 
electrice. Vtnt cu intensificări din 
sectorul nord-est Temperatura 
staționară. Noaptea va oscila în
tre 17—19 grade iar ziua va urca 
între 28—30 grade.

Pentru următoarele trei iile tn 
tară: Vremea călduroasă, cu cer 
mai mult senin dimineața. înno_- 
rări parțiale se vor produce dup! 
amiază cînd vor cădea averse de 
ploaie însoțite de descărcări elec
trice. Vînt slab. Temperatura rr.ai 
întîi tn creștere apoi staționară. 
Minimele vor oscila între 12—22 
grade iar maximele între 26—34 
grade.


