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In plină bătălie a recoltei
care 

și o parte 
gospodării

gospodărie 
trăiesc în

rîndurile de 
cei de la To- 
împreună cu

Din capul locului trebuie să 
vă spun că nu-i vorba de To- 
direștii din film. Tot în Mol
dova, însă, în raionul Negrești 
există un alt Todirești, 
adăpostește sediul 
din terenurile unei 
agricole de stat.

In aceste zile în 
oamenii și mașinile 
efervescență.

Bine ar fi ca 
față să-i facă pe 
direști să simtă
mine bucuria celor 2.500-3.000 
kilograme la hectar pe care le 
pot strînge și greutatea amară 
a pierderilor fără noimă pe 
care le suferă griul răscopt și 
neluat în seamă.

Foaie atunci, măcar, In cea
sul al doisprezecelea, s-o mai 
pune cîte ceva la punct. Dar, 
oricum, e bine să mai știe și 
alții ce se petrece acolo.

10, se 
încă

Diminețile lui Vasile Rîndașu
— Se culcă seara la 

scoală dimineața la 8. 
buimac, Vasile Rindașu își desli-
pește ochii cirpiți de somn și-l 
scutură nițel pe băcțandrul ciu
fulit de lingă el.

— Hai mă, Costică, scoală I
Amindoi se îmbracă pe-ntuneric 

și lovindu-se somnoroși de scau
nele și sculele răspindite alan
dala prin vagonul dormitor, Ies a- 
fară și-și udă tălpile in iarba udă 
de rouă.
tractorul 
odihnesc

E încă 
a zării se luminează vag în al
bastru.

Astfel doi băieți șl două mași
ni îșî încep atunci de cu noapte, 
neastâmpărul.

— Unde-i pompa de vaselină ?
— Acolo, în cutie I
— Gresează tu secerătoarea I

Te-am învățat cum 1

Mai încolo, așteptîndu-i 
și secerătoarea lor se 
în răcoarea nopții, 
întuneric. Doar o parte

te mal as- 
Ptiu, fir-ar 
ai mă ? Ai 
mai prinde

Interviu cu o umbră de seamă
O umbră se plimbă pe pămînt, 

prin iarbă, se proiectează pe cite 
un perete, se alungește dimineața 
și seara, se scurtează la prinz... fu
mează, primește salariu, și, ca 
toate umbrele, apare și dispare în 
funcție de sursa de lumină. Dis
pare lumina, dispare și umbra... 
Atîta tot. Pentru că, umbra noas
tră are rang, și importanță. Cine
va este plătit ca s-o producă...

El stă în soare și privește cu 
inocență, în jur, ca un boboc de 
rață abia ieșit din ou. Poți să 
faci oricîte investigații vrei n-ai să 
afli de ce există, ce face ? îndată 
te dumirești singur : „Face umbră 
pămîntului*; e singurul lucru 
care-i reușește.

Așa îneît nu-i de 
mie, ca reporter, mi-a 
rația să mă duc să iau 
ilustrei umbre :

mirare că 
venit inspi- 
un interviu

— A cui ești ? întreb.
— A lui Mihai Prisecaru, îmi 

răspunde interlocutoarea. Sînt o 
umbră de vază. Omului meu i s-a 
dat funcție și leafă de organizator 
U.T.M., ca să exist.

— Și cum o duci ?
— Slavă domnului, sînt o um

bră protejată. Nu prea fac mișcări. 
Pun mina pe mine. Pămîntul e 
rece. Asta înseamnă că eu nu mă 
prea mișc de aici.

— Nu te plictisești ?
— Nu, că mă mai iau cu umbra 

stîlpului de care se reazimă omul 
meu.

— Și totuși cînd te miști, care 
ți-e drumul ?

MIHAI CARANFIL

Puțin inai tîrziu, peste liniștea 
nesfîrșită a cîmpului se rostogo
lește cu un răpăit năpraznic, tu
șea sacadată a motorașului de 
pornire de la K.D. Păsări ador
mite în iarbă sc trezesc și zboa
ră speriate ca niște năluci.

Din ușa vagonului dormitor a- 
pare un cap ciufulit.

— Măi, Vasile, nu 
tîmperi nici noaptea, 
a naibi de treabă. Ce 
niscai draci că nu te 
somnul ?

— Vezi-ți de treabă! strigă 
calm Rindașu. Ce-ți pasă ție ce 
fac eu noaptea ? Am treabă.

Motorul duduie înfundat și li
niștit parcă respirînd în încintare 
răcoarea dimineții. In urmă cei 
doi se urcă unul pe tractor, ce
lălalt pe secerătoare și „ambar
cațiunea4*, cotind peste miriște, se 
duce...

Mereu, în fiecare dimineață.
Vasile Rîndașu e mereu chinuit 

de gîndul că n-a făcut destul. 
Simțirea lui de agricultor din 
moși strămoși se revoltă acum în 
fața lanului de grîu răscopt care 
se scutură chiar șl cînd se atin
ge un spic de altul in bătaia u- 
șoară a vîntului de dimineață. In 
loc de 5 hectare cite îl sînt pla
nificate el seceră zilnic 6 sau 7 
hectare.

Somnul șl liniștea se vor prin
de de el doar cînd tot cîmpul va 
rămine miriște goală, curățată de 
ultimul spic. Mai sînt la Todi- 
rești cîțiva ca el.

Arta de a-ți fura căciula
• artă de

cînteia
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Pentru zilele Festivalului

Pînă la Festival mai sînt puține zile. Tinerii artiști romînl care ne 
vor reprezenta la Moscova se pregătesc de aceea cu înfrigurare 

pentru zilele marei sărbători a tinereții

Berinde învață rusește».

(Continuare tn pag. 3-a)

La gospodărie au sosit 
trei combine noi a că
ror montare s-a prelungit 
nepermis pe multe zile din 
cauza nepriceperii șl desinte- 
resului sectorului mecanic.

— Ce-a! zice dacă l-a; mal articula un baros>

•ycEO*

Invenții și inovații romînești 
brevetate peste hotare

Mișcarea mondiala pentru pro
movarea progresului tehnic își lăr
gește necontenit rîndurile. In a- 
ceastă mișcare sînt antrenați și nu
meroși oameni de știință, ingineri 
și tehnicieni din țara noastră. De 
la 1 ianuarie 1956 și pînă în pre
sent 23 de țări au înregistrat 180 
de cereri de brevete pentru 24 de 
invenții romînești. Cererile de bre
vete pentru invenții romînești care 
au fost înregistrate în străinătate 
cuprind domenii variate: textile, 
produse chimice, aparate electrice, 
invenții în domeniul radiofoniei, 
ceramicei, aparate geologice etc. 
Mașina de echilibrat cu cadru e- 
lectric ca și obținerea unui îngră- 
fămînt fosfatic prin calcinarea a- 
patitei cu cloruri de. sodiu și ni
sip, ca și alte invenții concretizea
ză inițiativa creatoare a oameni
lor muncii din patria noastră.

Astăzi țara noastră colaborează 
în domeniul brevetelor de invenții 
cu multe țări din lume pe baza 
convenției Uniunii pentru protecția 
proprietății private, cu sediul la 
Paris, a cărei membră este și Re
publica Populară Romînă. Ca ur 
mare a acestei colaborări, în țara 
noastră se primesc numeroase ce
reri de brevete de invenții și se 
acordă brevetele respective. Pe 
baza cererilor venite din străină
tate și înregistrate în ultimii ani 
Republica Populară Romînă a a- 
cordat pînă acum 1.508 brevete de 
invenții solicitate de peste 30 de 
țări.

în afară de acestea, în perioada 
de la 1 ianuarie 1951 și pînă la 
30 iunie 1957 țara noastră a înre
gistrat 8.123 cereri pentru certifi-

cate de autor (invenții oferite sta* 
tului de către autori). Din acestea 
au fost aprobate ca invenții 124 
de cereri pentru certificate de au
tor.

Există Intr-adevăr 
a-ți fura căciula. O sumară ar
gumentație.

La gospodăria de stat Todi- 
rești au fost de recoltat peste 800 
hectare cu grîu. Acum or fi ră
mas mai puține. Griul a crescut 
anul acesta neobișnuit de bogat. 
E o recoltă care vine să răsplă
tească anii de secetă și de rod 
sărac abătuți deseori peste Mol
dova. Oamenii din sat, (al căror 
grîu nu-i de loc prost) trec fasci
nați pe lîngă lanurile gospodăriei 
de stat și se bucură. Se îndoiesc 
însă că toată bogăția aceasta va 
fi strînsă fără pierderi.

Gospodăria avea la începutul 
campaniei o combină (din două) 
în stare de funcționare. La cea
laltă lucrau precipitați mecanicii. 
Vedeți, d-voastră ; un an de zile, 
cît a stat combina degeaba, nu 
s-a găsit timp să fie reparată. A- 
cum cînd griul începuse să se 
scuture și-a adus conducerea gos
podăriei aminte de ea și s-a apu
cat s-o repare. Spuneam că o 
combină era în stare de funcțio
nare, $i funcționa. In timp ce la 
trupul Glodeni griul era răscopt, 
uscat și se scutura la cea mai 
mică atingere, combina treiera ma
zăre. Stătea pur și simplu pe loc 
și oamenii îi dădeau să îmbuce 
mazăre cu brațul. In curtea și în 
remizele gospodăriei batozele 
care ar fi putut cu o mică modi
ficare temporară (schimbarea to
bei) să treiere mazărea, stăteau 
și mai stau și acuma.

Și griul se scutura pe cîmp.
Oameni din conducerea gospo

dăriei, fără răspundere, ori cu 
rea voință, încurcau treburile cu 
cea mai senină ținută. Ingi
nerul șef și inginerul mecanic 
se plimbă dimineața printre 
tractoarele care stau degeaba 
prin curtea gospodăriei (unele 
n-au mai lucrat de astă- 
toamnă) și, cu un calm nefiresc, 
chibzuiesc la treburi „majore4*.

—- Hm I Ce zici ? Nu crezi că 
piulița asta nu-i perfect exagona- 
lă ?

Schimburi în cadrul
vacanțelor muncitorești

Recent și-au terminat zilele de 
vacanță pe litoralul Mării Negre 
10 oameni ai muncii din R. P. 
Mongolă, care după mai multe vi
zite prin țară își vor continua va
canța la Sinaia. Pe frumoasa pla
jă de la Mamaia pot fi întîlnite 
grupurile celor 50 de muncitori, 
ingineri, tehnicieni și activiști sin
dicali din U.R.S.S., 24 de oameni 
ai muncii din R. Cehoslovacă și 
22 de oameni ai muncii din R. D. 
Germană.

La Sinaia se află 41 dc profe
sori și institutori din R.S.F.S.R. 
și R.S.S. 
'își petrec 
dihnă în 
aici își petrec concediul 
odihnă și Milivoje Uroșevici, 
ședințele Asociației învățătorilor, 
educatorilor și profesorilor din 
R.P.F. Iugoslavia, cu familia.

In același timp 50 de oameni 
ai muncii și activiști sindicali din 
țara noastră se află în vacanță în 
stațiunea Soci din Uniunea Sovie
tică, iar un alt grup de 18 oameni 
ai muncii își fac tratamentul bal
near în stațiunea Ioachimov din 
R. Cehoslovacă. De curind un 
grup de 20 de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și activiști sindicali din 
țara noastră s-au înapoiat din 
R. D. Germană unde și-au petre
cut vacanta, iar alți 20 de membri 
ai sindicatelor din R.P.R. au ple
cat zilele acestea în R. D. Ger
mană.

In cursul acestei luni și în luna 
august țara noastră va primi în 
cadrul vacanțelor muncitorești

Moldovenească 
concediul de 

țara noastră.

care
o-

Tot 
de 

pre-

pentru a-și face tratamentul bal
near 150 de oameni ai muncii din 
R. D. Germană, iar pentru odihnă 
40 oameni ai muncii din R. P. Un
gară și 24 de muncitori și activiști 
sindicali din R. Cehoslovacă. In 
aceeași perioadă din țara noastră 
vor pleca 150 oameni ai muncii 
Ia tratament în R. D. Germană 
și 10 la Karlovy Vary în R. Ce
hoslovacă ; 40 de muncitori și ac
tiviști sindicali vor pleca să-și pe
treacă vacanța pe Iacul Balaton, 
în R. P. Ungară, 10 oameni ai 
muncii în R. P. Mongolă și 5 în 
R.P.D. Coreeană.

Copii din Franța 
în vacanță 
la Sinaia

In ziua de 16 iulie 1957 au 
sosit în țara noastră, la invi
tația Asociației foștilor deți
nuți și deportați politici anti
fasciști din R.P.R» 30 copii 
francezi, fii ai luptătorilor din 
rezistența franceză. Copiii își 
vor petrece vacanța la Sinaia.

Cu tinerii din Focșani
în orele lor de odihnă

Roșu foc, soarele, vrînd paroă 
să se răzbune pe toți reporterii 
care-l presărează în reportajele 
lor doar pentru ornament, a re
nunțat dintr-o dată la postura de 
manechin. Și iată-l acum dezbră
cat de „haina aurie** gol și incan
descent de-asupra orașului, perso
naj principal, pe care orieît ai 
vrea să nu-l iei în seamă îl simți 
cum te frige și te chinuie ca un 
tiran.

E duminică orele 11 și-i căutăm 
pe tinerii orașului să aflăm cum 
își petrec ei timpul liber. Ce pu
tem face ? Ne-am adus aminte, 
în Focșani, undeva la o întretă
iere de străzi, e un ștrand. Fără 
îndoială că cei mai mulți dintre 
ei se găsesc acolo, în apă, răco- 
rinduse. Ne-am dus într-acolo. Am 
străbătut cîteva străzi, încă cîțiva 
pași dar curind am suferit o deza
măgire cumplită. în fața noastră 
se întindea o priveliște de-a drep
tul demnă de plîns. Ștrandul, pă
răsit de toți, zăcea în mijlocul 
unor bălării fără strop de apă și 
fără grăunte de nisip. Iar deasu
pra lui soarele de jar îl pătrun
dea pînă in adîncul cimentului cu 
o privire fierbinte. Sintem la ju
mătatea lunii iulie, chinuiți de o 
căldură nemaipomenită și ștrandul 
orașului Focșani nu funcționează. 
De ce ? Pentru că mai sînt ici colo 
de făcut cite ceva, de curățat bă
lăriile, de adus nisip, de prins 
două scîndurele la cabine... Pot 
fi oare aceste greutăți imposibil 
de rezolvat pentru secția de gos
podărie locală a sfatului popular 
orășenesc ? Ne-am depărtat de a- 
cel loc pustiu dueîndu-ne în parc. 
Aici trebuia să fie măcar umbră.

Intr-adevăr umbră era. 
Erau și tineri. Dar în 
lipsă de bănci stăteau 
pe gărdulețele ronduri
lor sau de-a-dreptul în 
iarbă și cei mai mulți 
priveau la cîțiva care 
jucau table. Unii se 
plimbau pe alei, dar 
cele două tabere de 
jucători și galeriile lor 
erau centrul întregii 
animații de aici. Mai 
tîrziu parcul a rămas
gol. Tinerii plecaseră, l-am retn- 
tîlnit seara pe strada principală 
măsurînd-o de la un capăt la altul 
de două ori, de trei ori, de trei
zeci de ori, pînă la ora începerii 
filmului.

— Filmul e cea mai buni dis
tracție a noastră, ne spune strun
garul Ion Potlog, de la Întreprin
derile comunale. Dacă l-am văzut, 
nu mai avem ce face.

Dar noi colindasem în ziua a- 
ceea orașul și am observat nenu
mărate alte posibilități de petre
cere colectivă a timpului liber de 
către tinerii orașului Focșani. Mai 
întii, chiar acolo în parc s-ar pu
tea pune la dispoziția tinerilor 
mese de șah și de ping-pong. In 
parc sînt cîteva chioșcuri care și 
așa stau închise și unul dintre ele 
ar putea fi folosit pentru păstra
rea acestor materiale. In alt chioșc 
s-ar putea amenaja foarte bine o 
bibliotecă în aer liber. In zilele 
de vară, biblioteca orășenească 
n-are prea mulți cititori. E și fi
resc. Clădirea aceea cu o sală de 
lectură neîncăpătoare și aer închis 
nu-i atrage pe tineri. Și astfel cei 
patru activiști care deservesc bi»

Miotece (destul de tineri și ei) au 
uneori ore întregi de inactivitate. 
N-ar fi oare mai bine bineînțeles, 
în orele de program ale biblio
tecii. unul dintre bibliotecari să 
se deplaseze în parc cu un oare 
care număr de cărți?

Alături de parc se află grădina 
teatrului de vară cu peste 400 de 
locuri. Tinerii își aduc aminte 
cînd într-o vreme Filarmonica sfa
tului popular începuse să prezinte 
pentru ei concerte-lecții. Acum a- 
ceste concerte-lecții nu mai au loc 
deși ele s-au bucurat de un număr 
considerabil de auditori. în ulti
mul timp această grădină este de
stinată exclusiv prezentării de 
filme. Filmele rulează seara. Dar 
pînă atunci de ce nu se organi
zează aici spectacole ale diferitelor 
echipe artistice de amatori din o- 
raș? întreprinderile „Fruct-export"*, 
„Filimon Sîrbu**, „Vin-alcooT*

V. BARAN 
C. Z ARZ ALIN

Povestea 
prietenul meu...
Îmi povestea un prieten:
Am fost solicitat să fac o ex

punere asupra situației interna
ționale în fața unui auditoriu 
alcătuit din băiețandri de 

i 14—16 ani, elevi ai unor școli 
[ profesionale agricole. Mă gin- 
i deam că ar ft mai potrivit să 

însăilez un soi de povești cu 
teme externe, pigmentate cu 
parabole și zicători, cu expli
cații largi și întortochiate» așa 
cum se obișnuiește cînd ai de 
a face cu copii.

Îndoielile n-au dispărut nici 
în clipa în care aveam în față 
tînărul auditoriu. Ba mai mult. 
Zărind în primele rînduri cî
țiva puștani cu chipuri copilă
rești mă întrebam care 
este putința lor de înțelegere. 
Deaceea, am răsturnat unele 
obiceiuri, doar, doar oi pune 
mina pe cîteva puncte de re
per. Așa că expunerea a încă
put cu întrebări puse de ti
neri.

Atunci s-a produs minunea. 
Din toate părțile imensei săli 
curgeau întrebările cu duiu
mul. Ce se aude cu dezarma
rea ce basm e acela despre 
bomba „curată"*, ce se ascunde 
în spatele șovăielii delegatului 
american Stassen, ce este „doc- 1 
trina Eisenhower** și ce hram ! 
poartă Hussein, ce soi de o- 
travă este Stronțiu 90, ce năz- 
bîtie mai e și „capitalismul 
popular*, cîte parale face „pia
ța comună'*, ce gînduri mai nu
trește Adenauer cu privire la 
reînarmarea Germaniei. Apoi o 
altă serie de întrebări cu pri
vire la construcția socialismului 
în țările prietene, etc. 
continuat întrebările cu 
tul Mijlociu, cu pricina 
pline de ztmbete a lui 
in Africa, cu caracterul 
luțiilof* sud-americane ș.a.m.d.

Nu mai pridideam cu nota
tul întrebărilor. Mina obosise 
dar inima îșî găsise din nou 
locul. Aveam de aface cu oa
meni în toată firea, informați’ 
asupra evenimentelor externe 
care se preocupă de ce se pe
trece pe mapamond și pun 
lumea la cale, între mulsul va
cii și tainul de noapte. Nimic 
din ce e nou și important în 
politica lumii nu le scăpase. 
Voiau amănunte, voiau relatări 
mai ample, mai profunde.

Aproape patru ore au trebuii 
pentru clarificarea tuturor pro
blemelor ridicate. Iar mai tîr
ziu, cînd aveam luna tovarăș 
de drum, mă gîndeam la acti
viștii V.T.M. care trebuie să 
răspundă problemelor tinere
tului. Nu-i o treabă de loc u- 
șoară.

Și au 
Orien- 
vizitei 
Nixon 
„revo-

AL. GIRNEAȚA

Din straița înflorată a scos o 
cărțulie cu coperți albastra și s-a 
grăbit să silabisească niște cuvinte 
în rusește. Limba se cam împleti
cește, cuvintele nu-s prapunțate 
tocmai exact dar lui Grigore Be
rinde nu i-a pierit zîmbetul dis
cret de pe față. E îmbrăcat ca în 
Țara Oașului, cu gaci și uieș de 
cînepă și un clop de paie împo
dobit cu ciucuri de lină. Privin- 
du-l o clipă ești tentat să te miri. 
De ce flăcăul acesta coborît din- 
tr-un sat de munte, om al pădurii 
dese și sălbatice, învață cu atîta 
silință rusește? E soare, verdeață, 
cîntec și joc în jur dar Berinde 
răsfoiește cărțulia cu scoarțe al
bastre. „Ocen rad s vămi pazna- 
cornița../4. Ciulești urechile și as
culți...

Berinde, tinichigiul din Negrești, 
pleacă la Moscova. O va aplauda 
pe Ulanova, va admira Kremlinul, 
se va minuna la expoziția agri
colă unională. Părinții și bunicii 
lui au trăit în inima pădurii, au 
luptat cu bolile și neștiința în îm-

părăția fără margini a mizeriei — 
Țara Oașului. Cărările vieții lor 
se pierdeau în lumea le mnului și 
a pietrei. Perimetrul existenței lor 
era strict. Dar Grigore...

Crigore Berinde pleacă la Fe
stival. L-au ales tinerii din co
mună pe cînd el se afla la Sigjiet. 
Tovarășii („tinerii noștri s-au dez
voltat** — mă asigura el) îl răs
plăteau și pentru „lotul Festivalu
lui**, și pentru echipa de dansuri, 
și pentru numeroșii „prieteni ai 
cărții** — pentru tot ceea ce a 
făcut secretarul utemiștilor din Ne
grești. Berinde a fost uimit cînd 
pe șanțul drumului a aflat dar 
bucurat.

Flăcăul din comuna cu 3.600 
„fumuri** nu se intimidează 
gîndul că peste cîteva zile se 
găsi într-un oraș tumultuos cu mi
lioane de locuitori.
strînge și nici nu se gîndește să 
ia ceva pietricele în gură, 
singur lucru îl preocupă 
cuvinte

mereu în straiță un vocabular, 
„Ocen rad...“.

— De ce înveți rusește Berinde? 
— îl întreb naiv.

— Trebuie să discutăm cu tova
rășii sovietici, îmi răspunde. Avem 
multe să ne spunem... Și nu pot 
să mă fac de rîs cînd vreun cum- 
somolist o să mă întrebe: ce faci 
frate Berinde?

îl aprob. Observ că Berinde ne
glijează prezența reporterului. Nu 
mă supăr: doar învață...

E. O.
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Azi încep concursurile finale a(e celei de a doua
Spariachiade de vară a tineretului 1

Cei mai buni

★
★

★

la București
începînd de azi dimineață, în cinstea Festivalului de la Moscova 

Capitala va găzdui timp de patru zile întrecerile finale ale celei de 
a doua Spartachiade de vară a tine retului. Un număr de aproape 1.200 
de sportivi din 15 regiuni ale țării își vor disputa întâietatea repu
blicană la atletism, ciclism, natație, trîntă, volei, oină și handbal- 
fete. Spartachiada a mobilizat la întrecerile celor șapte discipline 
sportive, sute și sute de mii de tineri. De o largă popularitate s-au 
bucurat concursurile de atletism, natație, trîntă și volei...

Hunedorenii au cuvîntuL.
Ieri dimineață i-am căutat pe coneurenții întrecerilor de astăzi 

pentru a-i cunoaște, pentru a le afla părerile asupra șanselor cu care 
încep asaltul pentru primul loc. în primul rînd m-au impresionat 
excelentele condiții materiale asigurate concurenților. Marți, îndată 
ce peroanele Gării de Nord se umpleau de noii veniți, birourile de 
repartizare de aici îi îndreptau spre autobuse, spre locurile de ca
zare în vederea unei odihne bine meritate după nenumărate ore de 
călătorie. Marile restaurante ale Capitalei, printre 
Gamhrinus, Cireșica, și Dorna și-au deschis porțile 
pe sportivi. Am profitat de ziua de răgaz de ieri 
rerea unor antrenori și conducători ai loturilor 
șanselor pe care le au sportivii lor.

care Mureșul, 
pentru a-i servi 
pentru a afla pa- 
rcgionale, asupra

Economii
Depășiri

de angajamente 
Inovații

în cinstea celui de-al VI-lea Fe
stival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova, munca 
tineretului din industrie a luat uu 
avînt deosebit. în regiunea Hune
doara, de pilda, au fost antrenați 
în întreceri socialiste încă 2 216 
tineri. în întreceri s-au remarcat, 
în special, brigăzile de tineri mi
neri conduse de Kiki Emeric, 
Peter Moise, David Gavrilă, Tura 
Alexandru etc., care au extras 
22.852 tone cărbune. Tinerii de la 
Galan au dat 2.800 tone fontă in 
loc de 1.500 cît se angajaseră în 
cinstea Festivalului.

în întreaga regiune Hunedoara 
tinerii au făcut economii în valoare 
de 2.563.483 lei.

Din dorința de a aduce o con
tribuție cît mai însemnată la rea
lizarea de economii organizația de 
bază (J.T.M. din fabrica de piese 
dc schimb „Encel Mauriciu" din 
Tg. Mureș (Regiunea Autonomă 
Maghiară) a lansat întrecerea pen
tru cea 
ceasta chemare 
ganizații din 
țiile făcuta 80 au 
pentru a fi aplicate 
de producție. Numai în Regi1 
Autonomă Maghiară tinerii au 
lizat economii de materii 
în valoare de 750.000 Iei.

Tinerii de la Combîuatul 
lurgic Reșița, Oțelul Roșu și 
au dat peste plan 5.800 tone oțel, 
2.618 tone laminate și 250 tone 
cărbune.

mei bună inovație. La a- 
au răspuns 25 or- 

regiune. Din inova» 
fost aprobata 

în p rovc.-’ul 
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Cu privire la literatura ști i nțifico-fantastică

Tovarășe redactor,
Vreau să încep prin a spune 

că-mi place foarte mult romanul 
„Robinsonii cosmici**, care e pu
blicat acum în foileton de „Scîn- 
teia tineretului“. Se pare că ro
manul are personaje realizate, ac
țiuni vii, dramatice, aspecte știin
țifice interesante în fine tot ce se 
cere genului. Am citit și „Drum 
printre aștri*4, care e foarte popu
lar printre tineri, dar „Robinsonii 
cosmici** mi se pare mai bun.

Spun aceasta de la început, pen
tru a atrage atenția asupra faptu
lui ca nu e bine deloc să suba
preciem forțele noastre și ca lupta 
pentru calitate — pe deplin jus
tificată — nu trebuie să se trans
forme într-o frînare a eforturilor 
merituoase, rodnice care se fac 
pentru dezvoltarea acestei litera
turi, așa cum, din păcate se în
tâmplă uneori. Cititorii primesc cu 
un mare interes cărțile ce apar în

ultimul timp. (Printre acestea mai 
vreau să amintesc o nuvelă scri
să foarte frumos: „Ultimul văl“ de 
I. Hobană).

Acum cîteva cuvinte despre 
„Colecția de povestiri științifico- 
fantastice". Este o inițiativă bună. 
Colecția are însă cîteva defecte de 
bază, care pot și trebuie să fie 
înlăturate. In primul rînd colec-

vedere
ția a cam încetat să fie științifico- 
fantastică, cum just remarca tov. 
dr. Leonid Petrescu, apoi multe 
povestiri sînt foarte slabe din 
punct de vedere literar, iar cele 
care nu sînt de aventuri, suferă 
de un tehnicism acut. (Un exem-

La secția mecanică reparație muncitorii Ion Barbu și Gh. Po
pescu, au lucrat un dispozitiv cap revorver cu 4 cuțite pentru 
operații multiple. Acest dispozitiv a fost adaptat la strungurile 
obișnuite dind posibilitatea depășirii timpilor normați de lucru 
cu 130%. în fotografie: Tov. Ion Barbu inovatorul acestui dispo
zitiv și delegat la Festival explică strungarului Ion Vasile apli
carea practică a acestui dispozitiv.

piu tipic este „Marea experiență4* 
de M. Naumescu). De acest defect 
sufeiă și „Sahariana4* de Max So
lomon și I. M. Ștefan, compen
sată în parte de o bogăție de idei 
remarcabilă.

Dacă spun aceasta, nu o fac însă 
fiindcă — aș fi de acord cu I. M. 
Ștefan sau di. Leonid Petrescu, 
care condamnă în cor alunecarea 
spre popularizarea științifică. Toc
mai acestei probleme vreau să-i 
consacru cea mai mare parte a 
scrisorii mele, căci socot că una 
dintre cele mai importante sarcini 
ale literaturii științifico-fantastice 
este tocmai popularizarea, bineîn
țeles topită într-o acțiune drama
tică. îmi închipui ce revoltă stîr- 
nește printre „științofobi** — cum 
i-a numit cineva în discuție — 
această afirmație. Dai sa vedem...

Cum îl consideră francezii pe 
Jules Veme ? Am deschis Larousse- 
ul în 6 volume la pag. 955 și am 
citit: „Veme (Jules), literat si 
popularizator francez, .el a creat un 
gen nou : romanul științific și geo- 
grafic*4. Biografii lui Jules Verne 
observă, pe bună dreptate că unii 
dintre cei mai remarcabili oameni 
de știință ai zilelor noastre au a- 
rătat că primul impuls spre știin
ță și chiar primele cunoștințe 
științifice temeinice le-au dobîndit 
citindu 1 pe Jules Verne.

A populariza prin literatura 
științifică fantastică dacă știi cum 
s-o faci, nu i deci un păcat. Dar 
poate că Jules Vome ni se pare 
„vechi”. Să vedem ce spune un 
valoros autor de romane științifi- 
co-fantastice sovietic, V. Obrucev. 
In postfața la romanul său ..Plu- 
tonia”, tipărit în nenumărate edi
ții» el își exprimă cît se poate 
de limpede scopul.

„Cînd am scris „Plutonia**, 
m-am străduit să fac cunoscută 
cît mai exact cititorilor natura din 
perioadele geologiei trecute, plan
tele și animalele din acele timpuri 
îndepărtate, dînd materialului ex
pus forma atrăgătoare a unui ro
man științifico-fantastic**.

Să nu ostracizăm decj popu
larizarea în romanul științifico- 
fantastic I Desigur că altfel popu« 
larizezi într o broșură S.R.S.C^ 
altfel într-o povestire artisticul

{Continuare in pag. 3-a)



? CORNELIA DOMNARIU, 
Î studentă în anul IV al Fa

cultății de științe naturale din 
Cluj, a tost aleasă de tova- 

. rășii săi de muncă și învăță- 
> tură, delegată la Festival. O 
i bine meritată răsplată pentru 
< Întreaga sa activitate profe- 
' sională și obștească.

Și PETRE MINUȚ, student 
in anul IV al Facultății de 
Fizico-matematlci din Iași va 
duce ia Festival salutul cole- 
legilor săi, al studenților din 
(ara noastră.

La Costinești, în „tabăra

■1

— în legătură cu comportarea, 
cu disciplina studenților în timpul 
perioadei de practică ați avea ceva 
de spus?

(La această întrebare tovarășul 
ing. Glukman a oftat lung, s-a 
uitat prin niște tabele și a con
tinuat :)

— în general, se poate spune 
că puțini dintre studenții care 
au venit la noi au fost convinși 
de necesitatea de a lucra efectiv 
în producție 6 ore și apoi, în cele 
două ore stabilite să-și complec-

I-am solicitat tovarășului 
ing. M. Glukman, responsabil 
tehnic cu practica studenților 
sosiți la uzinele „Element 
Gottwald" un material pentru 
„Carnetul de practică". Prins 
cu numeroase sarcini, tov. 
Glukman ne-a propus o soluție 
mai simplă, rezolvabilă într-un 
timp mai scurt: să-i punem 
întrebări și dînsul să ne răs
pundă. _

— Am vrea la început să facem 
cunoscute cititorilor noștri, 
țiile și felul în care colec
tivul de conducere al 
întreprinderii „Klement 
Gottwald** a asigurat pen
tru studenți desfășurarea 
în cit mai bune condiții 
a practicii de vară.

— Pînă acum în întreprindere 
am primit studenți de la Institu
tele politehnice din București, 
Iași și de la Institutul de mine 
din București.

Desigur, la începutul perioadei 
de practică, conducerea întreprin
derii noastre a luat unele măsuri 
organizatorice. A nurnit un res
ponsabil cu învățămîntul șl un 
îndrumător tehnic al practicii. De 
asemenea au fost fixați respon
sabili pe secții, dintre maiștri și 
chiar șefi de secții.

Dar... după cum vedeți există 
și un dar... acești responsabili 
pe secții n-au făcut prea mare 
lucru. In primul rind din lipsă 
de timp. De altfel nici îndrumă
torul tehnic n-a reușit să-și ducă 
munca in mod satisfăcător. Și 
el are sarcini de producție care-i 
ocupă efectiv cele 8 ore de pro
gram cit stat studenții în uzină. 
Repet deci în afară de unele 
cazuri, puține la număr, respon
sabilii de pe locurile de produc
ție n-au reușit și nu reușesc de
cît ta mică măsură să răspundă 
diferitelor probleme pe care Ie 
ridică studenții veniți ia practică. 
Bine ințeles, vreau să subliniez 
că nu din necunoaștere cl, așa 
cum am arătat mai sus, pentru 
că toți au sarcini de producție 
care nu suferă aminare.

Cel puțin, pot aminti ca po
zitiv faptul că le-am asigurat 
studenților locuri de muncă pen
tru a putea lucra efectiv în pro
ducție, iar rezultatele sînt satis
făcătoare. In toate secțiile unde 
se lucrează și 
țiile aparataj, 
inele, montaj) 
cesc alături de 
nei și nu muncesc deloc prost. 
Țin să remarc, in special activi
tatea studenților de la institutul 
de mine precum și a studenților 
C. Gherasim, Paul Matei, Stelian 
Băjuneanu de la Institutul poli
tehnic din Iași și Micu Victor, 
Niculescu Victor și alții de la 
Institutul politehnic din Bucu- vară a studenților, consider 
rești. însăși repartizarea unor studenți

condi-

ta anumite întreprinderi e defec
tuoasă. Nu cred că este normal 
ca ultima practică a celor 20 
studenți energetlcieni de la 
stitutul politehnic din lași să 
făcută la uzina noastră. Ei 
trebui sa facă practică acum 
o centrală electrică sau in între
prinderi de transport și distri
buție de energic. De altfel super
ficialitatea cu care tratează pro
blema practicii de vară Institutul 
politehnic din laș! o dovedește 
$* •* - -

de 
In- 
lie 
ar 
la
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manual (sec- 
port perii și 
studenții mun- 
muncitorii uzi

teze caietul de practică. Acest 
lucru a dus la discuții inutile 
între studenți și responsabili, ia 
plimbări prin secții etc.

Exemple negative s-ar putea 
cita din păcate, destul de multe. 
De pildă, studenții loan Nicolae 
și Gh. Huiam (Institutul politeh
nic din București), Natal Rulci
vici (Institutul politehnic din 
Iași) și alții care au lipsit ne
motivat punînd pe colegii lor să 
le ponteze fișele. în plus, stu
dentul Gheorghe Hianu (Institu
tul politehnic din București) nu 
a acceptat decît în urma unor 
discuții serioase să termine cu 
plimbările în calitate de „inspec- 
tor“ prin secții. De asemenea stu
dentul V. Szabo (Institutul poli
tehnic din București) stă la șuiete 
interminabile în timpul progra
mului.

Muncitorii sînt, și pe bună 
dreptate, indignați de comporta-1 
rea lor.

Am avut, firește, și studenți 
care au dat dovadă de o bună 
comportare. Am remarcat mai 
ales comportarea satisfăcătoare 
a studenților Institutului de mine 
și a studenților anului I de la 
Facultatea de electronică din 
București.

Consider că ar fl necesar ca 
institutele să ia măsuri ca cei în
sărcinați cu controlul didactic al 
practicii să stea permanent cu 
studenții în uzine. Ar fi atunci 
disciplina mai bună, s-ar putea 
răspunde prompt la problemele 
ridicate de studenți iar calitatea 
caietelor de practică ar fl mult 
superioară. Pare-mi-se că Insti
tutul politehnic din București a 
luat aceste măsuri, dar pînă a- 
cum nu s-au văzut rezultatele 
concrete.

Am fi vrut să încheiem aici 
convorbirea noastră. Tovarășul 
giner Glukman ne-a rugat însă 
consemnăm în acest material 
următoarele probleme:

— In legătură cu practica

faptul că programul cu 
care au fost trimiși stu
denții la fabrica noastră 
este un program cores
punzător unei centrale e- 
lectrice. Și studenții anu
lui IV al Facultății de 

ingineri economiști de la Institu
tul politehnic din București au 
venit cu un program necorespun
zător, altoit pe programul anului 
HI al Facultății de mașini elec
trice.

în această situație în mare 
parte studenții au venit cu idei 
neclare asupra a ceea ce au de 
făcut în fabrică. Faptul a dat 
naștere Ia discuții asupra utili
tății muncii practice manuale la 
montaj, piese etc., asupra necesi
tății de a fi efectiv prezenți în 
secția repartizată ș.a.

Am ținut să fac aceste cîteva 
observații cu scopul ca cei în 
drept să ia măsurile corespunză
toare în viitor.

în încheiere, vreau să salut 
faptul că Hotărîrea cu privire la 
îmbunătățirea învățămîntului su
perior a prevăzut ca studentul la 
practică să se califice într-una 
din meserii. E o măsură foarte 
bună. M. N1COLAE

in-
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Știați câ s-au deschis
cluburile studențești?

— Atunci pe mîine, ne conti
nuăm partida, vreau să-mi iau 
revanșa. Răspunsul a întârziat pu
țin, pînă cînd prietenii și-au strîns 
mîinile.

— Măi, Dane, nu cred că mai 
vin. Știi, doresc puțină singurăta
te. Stau acasă, mai dorm, mai ci
tesc... mă simt mai bine.

— îmi pare răUj împreună am 
fi petrecut timpul altfel la ștrand, 
in excursie,,., dar în sfîrșit...

Eram în spatele lor fi am as- 
eultat această scurtă conversație, 
care mi»a întors gîndul la lucru
rile despre care am auzit vorbin- 
du-se aproape toată ziua : activita
tea studenților în cluburi. Mi-a 
părut rău pentru moment că n-am 
intervenit în discuție, cu toate câ 
nu-i cunoșteam. Plecam odată cu 
ei de la clubul I.S.E.P., unde îi 
văzusem într-adevăr la o partidă 
de șah. Și nu mi s-a părut deloc 
să nu se fi simțit bine vreunul din 
ei. Dimpotrivă, atmosfera din sală 
era, pe lingă răcoroasă, deosebit 
de liniștită, odihnitoare și plă
cută.

Aș fi vrut să-l întreb pe studen
tul dornic de singurătate dacă 
știe că tot ce aparține clubului, 
programul bogat și variat pe care 
l-a văzut afișat pe ușă și toate 
strădaniile asociației studenților, 
sînt făcute tocmai pentru ca acest 
club să dăruiască studenților clipe 
mai plăcute decît cele de acasă. 
L-aș fi întrebat dacă știe că orc în 
șir colectivele de conducere ale clu-

burilor se sfătuiesc, intervin peste 
tot pentru a găsi și pune la dis
poziția studenților bucureșteni, po
sibilități cit mai variate, mai ales 
în aer liber, să-și petreacă plăcut 
lunile de vacanță.

L-aș mai fi întrebat dacă în cele 
aproape trei luni de vacanță nu 
va simți lipsa colegilor de făcui- 
late, a prietenilor, a discuțiilor,,.

Apoi l-aș fi luat să vizităm toa
te cluburile care au fost deschise 
în București odată cu terminarea 
cursurilor universitare. Am fi mers 
întâi la clubul Casei de cultură a 
studenților. Ar fi văzut că în pro
gram sînt, în fiecare săptămînă, 
excursii, filme, piese de teatru, 
concursuri literare și sportive, au
diții muzicale, reuniuni, întâlniri 
cu studenții străini, carnavaluri 
etc. De acolo, ne-am fi oprit la 
clubul Universității (de pe Schi
tul Măgureanu), deschis de curînd. 
Ar fi auzit că și aici aproape în 
fiecare zi clubul organizează con
cursuri de notație la ștrandul stu
dențesc, că poate merge să audie
ze muzică simfonică pe discuri șt 
cite altele. La urmă, ne-am fi în
tors înapoi de unde am plecat, la 
clubul de la LS.E.P, Am fi trecut 
și aici pe lingă fiecare masă de 
șah, de ping-pong, pe lingă biblio
tecă, pe lingă aparatul de televi
ziune, pe lingă cel de radio și 
pikup, prin sălile în care, pe timp 
de ploaie sau timp răcoros, activi
tatea poate fi foarte plăcută. Și ca 
să-și facă o imagine mai complectă !

asupra întregii activități din săp- 
tămînile ce urmează, i-aș fi arătat 
planul clubului, bogat în vizite, 
excursii, concursuri la ștrand, seri 
de dans etc.

Sînt sigură că de data aceasta 
el ar fi fost cel care m-ar fi în
trebat mirat : „Pentru ce oare, 
nu vin studenții la cluburi ?** M-ar 
fi pus însă într-o mare încurcătură 
pentru că n-am reușit să aflu încă 
motivul numărului mic de vizita
tori ai cluburilor. Sau poate i-aș 
fi amintit despre discuția cu prie
tenul său,,.

MONICA VERDEȘ

E zi de ștrand. Baza sportivă studențească de la lacul Tei nu 
duce lipsă de oaspeți. Am surprins doar cîțiva din ei; pe cei 
care s-au refugiat, după cîteva ore de plajă, pe terasă, la o 
partidă de remi.

Costinești. Pe harta țării și 
în special în gliidurile de tu
rism trebuie să se adauge fără 
întârziere, cu cinstea cuvenită, 
numele noii stațiuni de odihnă 
Costinești, care a devenit azi 
celebră. Tabăra studențească 
internațională ce și-a stabilit 
corturile aci, i-a dus faima, 
departe, în Polonia și Germa
nia. A fost mai greu la început 
pînă s-au obișnuit factorii poș
tali cu corespondența din Var
șovia și Berlin, telefonista cu 
avizele telefonice pentru străi
nătate, locuitorii orașului cu 
atmosfera specifică studenților 
Azi insă, toată lumea știe de 
existența taberei internaționale 
studențești sau cum i se mai 
spune în Costinești „tabăra al
bastră**. Corturile albastre ale. 
taberei studențești se văd de 
departe.

Cînd am sosit în tabără, pe o 
vreme minunată, cu un soare 
care ardea puternic, am surprins 
un grup de studenți trebăluind 
de zor în jurul corturilor. Am 
făcut cunoștință: Nelu Weiss 
și Toma Mircea de la Faculta
tea de Științe 
București, Ioana 
leana

juridice din 
Anderson, I- 

Monitoiu și Stela Vint- 
schi tot din București, dar de 
la filologie. Din 
i-am rugat să-mi 
vrednicia lor, pe o astfel de ar
șiță. în numele tuturor, mi-a 
răspuns Nelu Weiss.

— Ce să facem, se anunță 
furtună și n-avem nici un chef 
să ne trezim peste noapte pa
rașute marine.

curiozitate, 
lămurească

Satisfăcut de răspuns am pă
răsit grupul lăsîndu-i să lucre
ze. Pe plajă... „activitate** de
plaje : baie, baie de nisip, baie 
de soare, jocuri... Mai departe, 
am surprins un grup de stu
denți romîni făcînd cerc în 
jurul unei studente din R. D 
Germană. Negăsind probabil 
cuvintele potrivite ca să fie în
țelese de romîni ea se „ex
plica** făcînd semne cu un be
țișor pe nisip. Din nou, un ju-

rist. Duca Grigore mă lămuri 
scurt.

— Discutăm probleme agra
re. Te miri ? Doar mă pricep 
la agricultură, tocmai vin din- 
tr-un G.A.S. Am ajutat la strîn- 
sul recoltei.

l-am părăsit, nereușind să mă 
conving ce îl atrăgea mai mult 
pe Duca, discuția pe teme agra
re sau persoana berlineză, stu
denta de la Facultatea de agro
nomie. Ei, dar iată aci 
pe Gisela Screaek, Marian
ne Ceillrny și Maria Fie- 
deer fotografiindu-se cu doi

studenți romîni. Cum va ieși 
poza ? Ce importanță are, reu
șită sau nereușită, ea le va re
aminti de minunatele clipe pe
trecute în tabără, de prietenii 
pe care nu-i vor uita nicio
dată. Mai încolo doi tineri fac 
schimb de adrese, un romîn și 
un german discută dacă e mai 
bine să studiezi cinci ani în 
facultate sau mai puțin. în ta
bără și în special pe plajă se 
duc interesante discuții, se lea
gă prietenii. Se desfășoară o 
intensă activitate sportivă... in
ternațională.

I. ȘERBU

S.
și mun-

susți- 
echipă 
Ghcor- 
a dat 

randa- demnă
afitu-

Scrisori de mulțumire
Studenjii în G. A.

;,...Qrupul de stu
denți de la I.S.E.P. 
din București venit 
la muncă voluntară 
la gospodăria noas
tră a depus tot tim
pul un efort 
nut. întreaga 
condusă de 
ghe Răzvan, 
maximum de 
ment deși condițiile 
de muncă au fost 
destul de grele...“

Rîndurile de mai 
sus sînt luate din* 
tr-o scrisoare

Pregătiri
Vă amintiți, mai ieri 

scriam despre examene. 
La ordinea zilei erau a- 
tunci emoțiile, teama, 
succesele, insuccesele, 
studiu intens pînă in zori 
de zi. Și iată-ne în va
canță. Studenții au uitat 
totul acum. Sînt în va
canță, se odihnesc, recu- 
perînd eforturile unui 
an de muncă. Gîndul la 
începerea unui nou an de 
învățătură e încă depăr
tat Sînt însă oameni care 
se gîndesc cu multă se
riozitate la anul uni
versitar ce va înce
pe peste două luni ju
mătate. Aceștia sînt cei 
care trebuie să pregă
tească căminele, cantine
le, sălile de cursuri pen
tru noul an, sft în-

pentru noul an universitar
studentu- 
lipsească 

ce se nu- 
bune de

ceva 
direc- 
ai în

de 
trimisă 
orășe- 
Bucu-

depărteze neajunsurile, 
pentru ca 
lui să nu-î 
nimic din ceea 
mește condiții
viață și învățătură.

Pentru pagina aceasta 
am primit cîteva infor
mații privitoare la pregă
tirile pentru noul an, in
formații pe care Ie co
municăm cititorilor stu
denți.

Patru cămine noi. cu o 
capacitate de peste 1.000 
de locuri, sînt în plină 
pregătire pentru inaugu
rare. Două din ele se 
află la Iași, iar alte două 
la Cluj.

Acestea sînt lucruri noi. 
Fiecare cămin studențesc 
și cantină va primi însă 
pe studenți la începutul

anului școlar cu 
nou. în Capitală, 
torii administrativi 
stitutelor de învațămînt
superior au și discutat 
planurile reparațiilor, re
novărilor, curățeniei. în 
toate căminele și canti
nele se repară instalațiile, 
se zugrăvește, se face cu
rățenie. Căminul „Car- 
pați“ de pildă, este de 
acum în plină reparație. 
De asemenea, în țară, în 
toate centrele universi
tare se vor face reparații 
la cămine și cantine. în 
această vacanță majori
tatea căminelor și canti
nelor neradioficate vor 
fi radioficate.

La 1 octombrie, fie
care centru universitar 
va întîmpina pe studenți

cu o casă de cultură pro
prie unei activități co
respunzătoare cerințelor 
Clădirile existente vor fi 
amenajate, înzestrate cu 
mobilier și materialele 
necesare, îndcpărtîndu-so 
starea de provizorat exis
tentă pînă acum.

Și o ultimă informației 
la Ministerul Învâțămîn* 
tului și Culturii se pre
gătește materialul în le
gătură cu acordai ea bur
selor de studiu de către 
întreprinderile 
și comitetele 
ale sfaturilor 
regionale.

Ne oprim aci. în pa
gina viitoare vom reveni 
cu știri despre aprovizio
narea cantinelor pentru 
iarnă.De-a lungul versantului vestic

Călătorului îi șade bine cu 
drumul... Scurte popasuri 
al căror farmec constă în fu
gare cunoștințe cu care ai 
frînturi de discuții care nu 
angajează, avalanșe de impre
sii dintre cele mai diferite și 
mai presus de orice, noutatea 
spațiilor și a întîmplărilor.

al Carpaților vulcanici

nesc U.T.M.
rești de către briga
dierul gospodăriei de 
stat Pantelimon, sec
ția Frunzănești. Ast
fel de scrisori au în
ceput să sosească 
zilnic. Tovarășul Dio- 
gene Manolescu, se
cretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.M. 
București, mi-a pus 
4a dispoziție un vraf. 
Din ele se desprinde 
dragostea cu care

Studenții în
au muncit 
cesc cei peste o mie 
de studenți bucu
reșteni, veniți în 
gospodăriile de stat. 
Cei 115 studenți de 
la Institutul Agrono
mic care au lucrat la 
treerișul griului și 
orzului în cadrul 
G.A.S. Călărași s-au 
situat printre cei 
mai destoinici.

Grăiesc scrisorile 
despre multe fapte și 
realizări ale studen
ților. Cei din anul 
trei al Facultății de 
Economie politică, de 
pildă, au îndeplinii 
în unele zile și cîte 
două norme și jumă
tate la recoltatul 
grîului. De-acolo, de 
la G AS. Chirnogi, 
unde studenții au 
depus eforturi pen
tru stringerea pîinii 
viitoare, oamenii au 
trimis rînduri de 
caldă mulțumire. Și
rul laudelor e lung. 
Dar, din păcate, 
printre studenții ple«

câți la muncă volun
tară, mai sînt unu 
care chiulesc, care 
pleacă de capul lor 
din cadrul gospodă
riilor. Față de ace
știa muncitorii din 
gospodăriile de stat 
îci exprimă nemul
țumire. E 
de relevat . 
dinea studenților de 

de 
care 

din 
stu-

la Facultatea 
comerț exterior, 
au îndepărtat-o 
mijlocul lor pe 
denta Angela Nico- 
Iau, pentru că n-a 
vrut să muncească.

în scr'sorile de 
mulțiittiife. sînt po
menite și exemple — 
ce-i drept foarte pu
ține — de felul celor 
amintite mai sus. E 
bine ca ufernistii, 
studenții cei mai 
harnici, asistenții să 
ia pe loc măsuri îm
potriva <elor ee 
abat de la disciplina.

N. BARBU

Stau cocoțat pe o balustradă de 
lemn în fața clubului stațiunii 
Lacul Roșu și aștept ora deschi
derii. Mă aflu numai de o jumă
tate de oră aici și impresiile dru
mului străbătut sînt încă copleși
toare. Deși am fost avertizat că, 
față de Gheorghieni, punctul de 
plecare, Lacul Roșu se află la o 
altitudine mai joasă, resping, sen
timental, precizia științifică a geo
grafilor și mă socotesc aflat în cel 
mai înalt punct al țării.

Sînt deranjat de doi tineri — 
un băiat și o fată — care se apro
pie de club. Iși consultă ceasurile 
și se întreabă mirați de ce a în- 
tîraiat responsabilul. Oricum, nu 
fac cale întoarsă și, de acum, trei 
oameni așteptăm. E mai ușor. Cei 
doi, soț și soție, studenți la In
stitutul politehnic din Timișoara 
își petrec aici o parte din vacan
ță. îmi vorbesc despre examenele 
date — sînt expresivi atunci cînd 
mimează oboseala — și se arată 
încîntați de locuri. Discuția se 
prelungește și responsabilul nu 
mai vine.

Cu o întîrziere de aproximativ 
jumătate de oră se deschide clu
bul. înăuntru, pe cei doi studenți 
ti așteaptă deziluzia: nu se găsesc 
mingi de ping-pong. Noroc că în 
apropierea stațiunii se află o echi
pă de artiști și regizori care lu-

crează la un nou film de lung me
traj — dincolo de brazi — și ei 
au mingi. Vin la club în număr 
mare și amicul meu, Mihai Kiss, 
își găsește o parteneră, artista 
principală a filmului. Se joacă prea 
temerar pentru calitatea mingiilor, 
îneît în scurtă vreme „șubahul“ 
așezat într-un colț capătă noi ade
renți. Incet-încet clubul se umple, 
— vremea e neprielnică plim
bărilor — se angajează partide de 
șah și remi. Un mesager aduce o 
veste bună: de la 8 în sus e dans, 
înviorare generală. Seara, spre 
cantină, pe șosea într-un grup de 
studenți ascultă la megafon canțo
neta „Per che“, ca întotdeauna 
îndepărtată și nostalgică...

★
Borsecul mă întîmpina neprimi

tor, cu o ploaie deasă care nu se 
mai oprește. Un bătrînel simpa
tic, Szabo Iosif îmi ține o prele-

Singuri, Sandu și cu mine împăr
tășim impresii. Ii povestesc despre 
studenții întîlniți în celelalte sta
țiuni, iar el îmi cere informații 
despre frumusețea locurilor. Petre
ce pentru prima oară concediul 
într-o stațiune de odihnă și Tușna- 
dul cu împrejurimile: Lacul Sf. 
Ana, Stînca Șoimilor i se pare în- 
cîntător.

Intre timp, intră în cameră și 
Stere. Vesel, bronzat, bine dispus 
pare mai în vîrstă. II întreb și con- 

____ __ _  _.... .....„...  .. .... firmă. Da, are 28 de ani. înainte 
Borsec buletinul cercurilor știința- de a fi student a fost muncitor 
fice studențești de la Institutul de la Recas. Acum, după absolvire, 
medicină din Iași pentru a vedea se va întoarce din nou la întreprin- 
„ce lucrează colegii mei“. “ ‘ *

Plec din Borsec, ducînd cu mine 
următorul dialog, surprins indis
cret la un colț de cameră între 
doi studenți;

— Cîît ?
— Da, 4 kg. am luat... și dege- ^t

absolvit anul IV al Institutului de 
medicină și farmacie București, 
cu calificative de bine și foarte 
bine. Cine ar crede că în vacanță 
a uitat de preocupările lui se în
șeală. Dacă ajutorul pe care-1 dă 
colectivului cantinei 3 pentru cer
cetarea calității alimentelor e pu
țin amuzant, interesul pentru via
ța științifică a studenților medici- 
niști din alte centre universitare 
dă măsura seriozității lui. Autor 
al unei lucrări valoroase „Grefe PJ 
vasculare", Fumurescu citea la fi;

derea de unde a plecat, de data 
asta însă ca inginer.

★

Inițial, însemnările de față erau 
sortite odihnei studenților. O în- 
tîlnire în trenul care mă aducea 
spre București mi-a relevat și un

—, — Da, 4 Kg. am luat... și dege- a]ț aspect al vacanței studenților,gere originală de orientare meteo- j-e|e au complectat plastic afirmația. țn același compartiment am cală 
rologică potrivit căreia, dacă norii torit cu Martha Rostockcer, stu

dentă la Facultatea de chimie. Pen- 
o companie plăcută jru ea, vacanța abia începea. în 

cobori din acceleratul numeroasele-i bagaje se păstrau și 
~ 1o T’’?- de practică făcute

o oră imediat după prînz timp de o lună de zile la Combi-
nraf «n « «« ucuul V1XX1111V UUUiClAUl 2. MLa

în camera 13 din vila 36. II găsesc pomenit de cunoștințele legate a-
a . --- -------------------— Pe Sandu Ion culcat în pat, citind. co]o cu studenți din alte centreîn Borsec își petrec concediul pes- Nu se arată supărat, ba dimpotri- universitare și mi-a împărtășit

te 60 de studenți. La vila 51, dau vă, bucuros că poate servi ca su proiectele de a-și petrece vacanța 
de Fumurescu Victor, care mă cîș- ^iect reP(,rtaj. Locuiește în ca odihnindu-se. Acelor studenți care 

. w j. . . . . meră cu un consătean, Stere Dra- abia acum își încep vacanța să letlg5 d>n pnmul moment pnn fran- gu Amîndo. absolvenți. el In >dihnăPplăciltă’
chețe și maturitatea gîndiru. Ne stătutului de căi ferate, celălalt al
așternem la vorbă. îmi spune că a Institutului politehnic București. I. DELEANU

Compozitori
socialiste 
executive 
populare
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De la A fa B numele celui 
mai mare compozitor rus, au
torul celebrei simfonii pateti
ce. Complectați cifrele cu li
tere și veți găsi numele unor 
mari compozitori europeni. 
Pentru a vă ușura dezlegarea 
vă mai putem spune că în rîn- 
dul 2 orizontal veți găsi nu
mele „titanului simfoniei", iar 
în rîndul 9 orizontal pe com
pozitorul minunatei simfonii 
a 27-a.

DIN

Casa de cultură 
a studenților ieșeni

Peste drum de Institutul poli 
tehnic din Iași se află o clădire 
frumoasă cu o mica terasă și 
pomi bătrîni în curte. La 1 iulie 
s-a deschis aici Casa de cultură 
a studenților ieșeni. Aici vor 
funcționa mai multe secții printre 
care secția de artă, literatură și 
presă, secția știință și tehnică, 
secția de muzică și dans, secția 
de sport și clubul studențesc. 
Zilnic, studenți și studente aflați 
în vacanță frecventează sala de 
șah. sala de tenis de masă și cea 
de documentare publicistică și 
presă, fac sport, dansează.

In fiecare joi și simbăta seara în 
programul casei culturale studen
țești figurează cîteva ore de dans. 
Și studenții înfîmpină aceste ore . 
cu aceeași plăcere cu care vin |

Atorit cu Martha Rostockcer, stu
dentă la Facultatea de chimie. Pen-

trec dinspre Țara Muntenească 
spre Ardeal, ploaia nu se oprește 
cu una, cu două, iar dacă fenome
nul e invers... Privesc cerul — 
norii sînt abătuți de vînt spre Ar- naj. £ „ . w v z.uc u* <

și, indiscret ca orice gazetar, intru natul chimic numărul 2.
_________ in J-_ -111- no n --------

Părăsesc o
pentru a c«.

— 405, Baia Mare-BucureșH, la Tuș- însemnărite" de
deal — îmi ridic amărît gulerul 
balonzaidului și pornesc prin băl
toace să-mi fac meseria. Aflu că



Curiozități hunedorene

MULȚUMIRE Cei mai buni
(Urmare din pag. l-a)

la București

N-am scris niciodată la ziar, 
dar de citit ii citesc cu plăcere. 
Așa se face că — citind despre 
nefericitul părinte care a crescut 
10 copii și nu s-a putut bizui pe 
niciunul la bătrînețe — m-am gin- 
dit mai profund la viața mea, la 
cei 6 copii pe care i-am crescut 
și care sub ochii mei au devenit 
oameni. Și m-am hotărît să scriu 
ziarului despre muițumirea mea 
de mamă.

Am trăit pînă nu de mult, o 
viață grea. In trecut ca orice fa
milie de muncitori, eu și soțul 
meu ne-am zbătut din greu să a- 
sigurăm copiilor noștri traiul zil
nic. Soțul meu — care a împlinit 
de curind 22 de ani de muncă în 
aceiași fabrică — aducea acasă 
fiecare ban pe care-1 cîștiga, iar 
eu trebuia sa-i împart astfel în- 
cît copiii să nu sufere de foame, 
să le fie iarna cald, să le procur 
măcar pentru timpul friguros cîte 
ceva de încălțat. Dar se mai în- 
tîmpla ca soțul meu să rămînă 
cîtva timp fără lucru și atunci 
proprietarul casei — un om fără 
suflet — ne scotea lucrurile în 
stradă și atît noi cît și copilașii 
trăiam din mila vecinilor, de alt
fel și ei oameni nevoiași. Da, au 
fost ani grei și uneori doresc să 
nu-mi mai amintesc toate prin 
cîte am trecut. Un singur lucru 
ham avut din belșug: dragoste și 
înțelegere în familie. Numai așa 
am putut răzbi prin greutățile 
vieții, ne-am putut gîndi la viito
rul copiilor, i-am putut ajuta să 
se formeze ca oameni folositori 
societății. Acum privind înapoi nu 
regretăm nimic; nici nopțile de 
veghe, nici renunțările la cele 
mai mici bucurii, nici emoțiile 
pentru fiecare treaptă pe care au 
urcat-o copiii noștri. Avem copil 
buni. Ei au înțeles de mici efor
turile noastre și s-au străduit să 
ne bucure după puterile lor. în

vățau bine la școală, se purtau 
cuviincios cu cei din jur, ne aju
tau la treburile gospodăriei. In 
această direcție Teodorina, fiica 
noastră cea mare poate fi un 
exemplu. Ca elevă a fost întot
deauna prima la învățătură, deși 
a învățat fără cărți și era mereu 
sub amenințarea de a fi exmatri
culată din școală pentru că noi cu 
greu puteam plăti taxele. Cu toate 
acestea a absolvit liceul comercial 
fiind prima pe promoție și apoi 
a muncit 10 ani la „Progresul** 
ca contabilă. Cei doi frați au de
venit și ei muncitori calificați și 
au muncit împreună cu tatăl lor 
la „Progresul *. Unul dintre ei, 
Ionel, și-a părăsit meseria pen
tru altă muncă, mai grea dar tot 
frumoasă : de mai muiți ani mun
cește ca activist al U.T.M. Și în 
sfîrșit cele trei fete mai mici au 
apucat vremuri mai bune șl au 
putut învăța la școală fără gre
utățile prin care au trecut frații 
lor mai mari. Acum doi dintre 
copii ne-au părăsit; și-au înteme
iat propriile lor cămine, dar nu 
ne-au uitat. Vin des pe ia noi, 
se ajută între ei, ne cer părerea 
ori de cîte ori au de luat hotă- 
rîri importante.

Uneori, de sărbători, ne strîn- 
gem cu toții în jurul mesei iar 
mie ca mamă, mi se umple ini
ma de bucurie. Depanăm amin
tiri, facem proiecte de viitor. Ii 
văd în jurul nostru mari, fru
moși, atenți. Viața grea pe 
care au dus-o n-a reușit să 
le asprească sufletele. Sînt aceiași 
copii iubitori și apropiați care nu 
ne ascund nimic și știu totul des
pre noi. Știm că și cei din jur 
îi stimează și-l iubesc.

Oare nu aceasta este fericirea 
părinților ?

Dacă stai de vorbă cu A. Ge
bauer și E. Nagy — antrenorii e- 
chipelor de atletism ale regiunii 
Hunedoara, poți afla lucruri inte
resante : atletul Gheorghe Lepă- 
duș din Alba Iulia se prezintă cu 
mari posibilități și șanse certe în 
finale „avînd în vedere că el a 
obținut o performanță promițătoa
re la lungime : 6,50 m. Merită re
marcat și rezultatul cu care Vic
tor Comșa elev al Școlii sportive 
de tineret din Alba Iulia a par
curs 1.000 m. plat seniori î 2:52.0.

VOR FI MICUȚELE VOLEI
BALISTE DIN SINNICOLAU 

MARE REVELAȚIA 
FINALELOR?

PARASCHIVA PĂUN
Brăila

OINĂ, O PROTAGONISTA 
A SPARTACHIADEI...

La intrarea în parcul de Cul
tură și Odihnă, în piața Scînteii, 
i-am zărit pe jucătorii de oină din 
Baia Mare. împreună cu ei era și 
tov. loan Gal antrenor al lotului 
regional. Desigur în primul rînd 
am stat de vorbă despre oină. A- 
nul acesta regiunea este reprezen
tată la oină de echipa diu Tîrgul 
Lăpuș. Anul trecut această echipă 

’ locul II in finalele
1 întrecută de 

acest an, regiu- 
nu participă la 
la București. Dar 

căpitanul echi-

s-a clasat pe locul 
Spartachiadei fiind

8
8
88
8
8
8
8

satului, raionul Cîmpulung,
stîna de sub poalele „Pietrelor Doamnei" au ținut să cinstească 
cei de al VI-lea Festival Mondial al Tineretului de la Moscova 
cu un dar deosebit. Ei au confecționat din lemn de molid 
și coajă de mesteacăn un minunat bucium pe care-I vor tri
mite la Moscova.

Clișeul reprezintă momentul în care președintele întovărășirii 
înmînează buciumul secretarului comitetului orășenesc U.T.M. 
din Cîmpulung, Ștefan Hău.

Foto: F. MICHITOV1CI |
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Interviu
cu o umbră de seamă

(Urmare din pag. l-a)

— Nu știu, face umbra dîndu-și 
ifose. Eu atunci devin penumbră...

— ? I?
— E destul de simplu, 

meu devine în asemenea 
umbra organizatorului de 
care merge după

Omul 
cazuri 
partid 

treburi. Se

CV TINERII DIN FOCȘANI
In orele lor de odihnă

(Urmare din pag; l-a)

ar-

♦

ASEMANARI
Ș/

DEOSEBIRI

și altele au asemenea echipe 
tistice. Ele nu prezintă însă pro
grame decît extrem de rar, cu o- 
cuzia cine știe cărui eveniment. 
Pentru ce au fost create aceste 
formații ? Secția de învățămînt și 
cultură a sfatului popular orășe
nesc nu numai că nu îndrumă ac
tivitatea artistică a amatorilor dar 
socotește că nici nu-i aparține o 
astfel de sarcină.

Căminele culturale din 
tierele orașului, lipsite de 
ce activitate, par niște 
părăsite, iar ca explicații

căr
or i-

case
me" 

reu se invocă starea de „repara- 
ție*‘. Dar cît pot dura aceste re
parații ? Căminul cultural „Nico- 
lae Dalcescufl se află de Joi ard 
intr-o astfel de reparație. La Că
minul cultural „1 Mai" lacătul s-a 
acoperit cu rugină de cînd nu l-a 
mai deschis cineva.

Se înțelege că o viață culturală 
fi sportivă bogată nu vine de la 
sine, că acțiunile tineretului tre
buiesc organizate. Primul secretar 
al comitetului orășenesc U.T.M., 
tovarășul C. Moșneag saltă din 
umeri, dezolat ;

— Facem și noi ce putem 1
Dar nu-i adevărat. Dacă activiș

tii comitetului orășenesc U.T.M. 
ar face tot ce-ar putea, dacă ăr 
cere sprijinul organelor și institu
țiilor competente, cu siguranță că 
timpul liber al tinerilor va fi pe
trecut cu totul în alt fel. Activiș
tii comitetului orășenesc U.T.M. 
ar trebui să-și aducă aminte de 
un plan al lor în care s-au obli
gat ca prin acțiuni tinerești să 
amenajeze un parc părăginit, cu 
ring de dans și scenă, unde să 
aibă loc reuniunile tovărășești și 
„Joile tineretului". Deși în înde
plinirea acestui plan ei ar avea 
nu numai sprijinul tineretului dar 
și al sfatului popular orășenesc, 
planul a rămas însă plan și par
cul... părăginit. ,Joile tineretului"

așa cum au ele loc din cînd în 
cînd prin săli neîncăpătoare și 
îmbîcsite rămîn în amintirea tine
rilor din Focșani ca niște petre
ceri de circiumă. Și totuși tovară
șul Moșneag se laudă bucuros :

— Facem tovarășe. Iaca am ți
nut și „Joi ale tineretului**...

II întrebăm pe primul secretar 
în ce situație 
„Iubiți cartea" 
fafă cu tovarășul D. Damian, 
cretar cu problemele muncii 
propagandă și agitație.

— Tot ce doriți, vă poate spune 
dînsul...

N-a fost însă așa. Tovarășul Da
mian care este și președintele co
misiei orășenești de organizare a 
concursului, nu ne-a putut spune 
nici măcar întreprinderile în care 
se desfășoară sau nu acest con
curs. (Pentru că, culmea, con- 
cursul „Iubiți cartea" în vîrstă do 
mai mult de doi ani, la Focșani, 
în întreprinderile sale, ori a mu
rit, ori nu s-a născut încă I). Nici 
membrii comitetului orășenesc 
U.T.M., nici activiștii secției de în
vățămînt și cultură a sfatului 
popular și nici activiștii sindicali, 
manifestând o condamnabilă lipsă 
de pasiune și de răspundere, n-au 
dat importanță organizării și des
fășurării acestui concurs. Așa se 
explică faptul de ce în fabrica 
„Fructexport" și cooperativa „Oțe
lul11, două dintre cele mai mari 
întreprinderi ale orașului nu este 
înscris nici un tînăr la acest con
curs.

— Sînt îi&criși în cadrul biblio
tecii orășenești, ne informează to
varășul Damian. Dar în evidența 
bibliotecii orășenești nu se află 
numele nici unui tînăr muncilor 
din aceste întreprinderi. Cei mai 
muiți sînt elevi. Și chiar dacă s-ar 
afla, modul cum se desfășoară 
concursul „Iubiți cartea" în ca
drul bibliotecii ni se pare expre
sia celei mai crase birocrații. 
Din cei 82 de înscriși în timpul a-

se află concursul 
și ne pune față în 

se- 
de

nului 1955 și 96 în 1956 (în anul 
1957 s-a înscris un singur tînăr !) 
nici unul din aceștia n-a participat 
la vreo discuție finală. Vasăzică în 
timp de doi ani nu s-a putut orga
niza nici măcar o discuție finală!

In orașul Focșani trăiesc și 
muncesc peste 3.000 de tineri. Am 
cunoscut pe muiți dintre ei și toți 
erau dornici să întreprindă acțiuni 
tinerești plăcute și instructive. A- 
fară, la marginea orașului se află 
o pădure mare și umbroasă pe 
care locuitorii orașului o numesc 
„Crîngul". Am întâlnit un grup de 
tineri, cîțiva muncitori, un elev și 
trei studenți, care plecau la Crîng 
să-și petreacă acolo duminica. Ar 
fi putut pleca mai muiți. S-ar fi 
putut organiza chiar o serbare 
cîmpenească unde cu sprijinul sfa
tului popular să se fi amenajat 
chioșcuri cu băuturi răcoritoare, 
bazare cu surprize, ștanduri de 
cărți, scene pentru manifestații ar
tistice, etc. Asemenea serbări or
ganizate măcar odată la două săp
tămîni, ar putea deveni o tradiție 
a locuitorilor din Focșani, o tra
diție a serbărilor din Crîng la care 
tinerii să se distreze cu adevărat, 
să se întreacă pe linie culturală și 
sportivă.

Și împrejurimile mai depărtate 
ale orașului oferă tinerilor mun
citori posibilitatea petrecerii în 
mod plăcut a orelor de odihnă. 
S-ar putea organiza de pildă, ex
cursii la Măgura Odobești, pe cota 
1001, la Cetățuie, în lunca Șiretu
lui. sau chiar în unele orașe ca 
Brăila, Galați, în care echipele 
artistice de amatori să facă 
schimb de experiență cu forma
țiile de acolo. Asemenea vizite s-ar 
putea face și la sate în mijlocul 
țăranilor muncitori.

Posibilități sînt multe. Se cere 
însă cu toată hotărîrea ca cei ce 
răspund de organizarea vieții cul
tural-educative a tinerilor din o- 
rasul Focșani, să-și. recapete simțul 
răspunderii și să treacă concret la . 
acțiune.

mișcă în spatele lui și tace.
— Și n-ai nici o ocupație 

pas cu sarcinile actuale ?
— Ce om ești ! Cum poți 

pui asemenea întrebări ? Ca 
lecuiești de naivitate am 
spun că într-o zi omul meu a vrut 
să facă ceva serios. Știi, acum e 
în plină campanie de seceriș. 
Griul se scutură pe cîmp pentru 
că pe aici treburile nu prea merg 
strună. Omul meu și-a zis să stu
dieze planul de măsuri al Comite
tului Central P.M.R. și al Consi
liului de Miniștri cu privire la 
campania de secerat și să întoc
mească un plan de activitate al 
organizației U.T.M., un plan teribil. 
S-a apucat să citească ziarul. Eu 
înghețasem de spaimă. îmi spu
neam că sînt în pericol să devin 
o umbră de rînd. Deodată însă o- 
mul meu m-a văzut și pe loc s-a 
fîstîcit de rușine. „Umbra mea 
dragă, îmi zice, nu te neglijez. Nu 
vezi ? Eu desenez floricele !" Și 
s-a apucat să picteze pe ziar flo
ricele. Du-te la el în birou și vezi 
ziarul.

— Mda ! — fac eu. Norocul tău 
e că ai un om leneș.

— la te rog nu mă insulta — se 
oțărăște ilustra umbră.

— Ar trebui să vă fie rușine. 
Tinerii de aici lucrează de mîn- 
tuială, și voi... Am să vă critic...

— N-o să ai ocazia...
— De ce ?
— Omul meu se pune în miș

care...
— Pe teren ? Merge să între

prindă ceva ? — întreb eu sugru
mat de emoție și de o bună pre
simțire.

— Iar ești naiv ! Merge la ra
ion că are ședință. Sic !

în

să-mi 
să te 
să-ți

Informație
Conservatorul de Muzică „Ci- 

prian Porumbescu“ din București 
str. Lipscani nr. 20, organizează 
în zilele de sîmbătă 10, luni 12 
și marți 13 august 1957, consul
tații pentru condidații care do
resc să ia parte la examenele de 
admitere.

Sînt invitați la aceste consul
tații în special mebrii echipelor 
artistice de amatori 
U.T.M.

Consultațiile vor fi urmate de 
cursuri de pregătire 
examenului de admitere, care se 
va ține incepînd de la 1 septem
brie 1957.

înscrierile pentru examenele de 
admitere încep la 1 august 1957.

sindicale și

în vederea

In orașul și raionul Hu
nedoara sînt zece organi
zații U.T.M. în unitățile co
merciale și cuprind un nu
măr de peste 140 utemiști

Intre ele și restul organi
zațiilor U.T.M. din oraș șl 
raion sînt anumite asemă
nări și anumite deosebiri pe 
care am vrea să le mențio
năm.

Deci prin ce se aseamănă 
aceste organizații U.T.M. cu 
celelalte ? Prin faptul că și 
aici se întocmesc planuri de 
muncă, se țin adunări gene
rale, se plătesc cotizații și- 
și... deosebiri acum. Acest 
capitol cere însă o atenție 
mai mare. De exemplu: 
adunările generale. Nu se 
țin lunar așa cum prevede 
Statutul U.T.M. ci, așa 
cum se întîmplă la O.C.L.- 
Industrial Hunedoara, O.C.L. 
Alimentara 
se țin doar 
rii noilor 
Dar sînt și 
adunările generale se țin 
oarecum regulat. în ele însă, 
cu o perseverență demnă de 
cauze mai mari, . ’
crează planurile de muncă 
(din care nu se 
odată ce s-a făcut) se pre- () 
lucrează problema cotizații- () 
lor și... cam atît. Un tovarăș () 
de la regiune (Eugen Strik- () 
berger) calificîndu-le drept () 
adunări șablon, recomanda () 
să se discute în aceste adu- () 
nări în special despre aspec- 
tul moral al tînărului din (? 
comerțul socialist. Sînt tineri 0 
vînzători ca Florica Nania 
de la Calan O.C.L. Alinien- 0 
tara care a săvîrșit o fraudă v 
de peste 6.000 lei, alții ca V 
Maria Alic de la magazinul (? 
de menaj din Ghelar care 0 
vinde vasele emailate de 4 
litri în loc de 29,90 lei cu 0 
41,50 lei, sau Barbu, gestio- 0 
nărui magazinului alimentar v 
din Hunedoara care vinde v 
săpunul de față de 5 lei cu 0 
6 lei. Cj

?i aceste organizații răs- V 
pund de educația comunistă v 
a tineretului, de instruirea V 
lui politică și culturală. v 

în nici una din cele zece 
organizații U.T.M. anul 
cesta nu s-a organizat 
vățămîntul politic.

Cert este însă faptul 
„deosebirile44 ar trebui 
dispară și că în schimb 
trebui inlrodus în practica 
activiștilor utemiști din Hu
nedoara obiceiul de a intra 
în aceste organizații de bază 
nu numai pentru a cumpăra 
salam sau brînză ci și pen
tru a se ocupa de controlarea 
și îndrumarea muncii U.T.M.

V. ORGHIDAN

Căîan etc., ele 
cu ocazia alege- 
organe U.T.M. 
organizații unde

se prelu-

știe nici-

a- 
in-

că 
să 
ar
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„Năluca" noastră nu-și mai înalță silueta vertical, poziția ei amin- 
tindu-ne acum de oblicitatea vestitului turn din Pisa.

Ne-am culcat, bucuroși că cel puțin construcțiile n-au avut 
nimic de suferit.

Dimineața ne-a sortit o altă surpriză. Acolo unde zărisem în 
cursul nopții groapa, se formase un mic lac, alimentat de rîul 
de pe platou. Cu spiritul lui practic, Ifrim ne-a asigurat că va 
face din el un iaz, pe care să-l populăm cu animale acvatice 
comestibile. Bună idee! Incepînd de mîine, o vom pune în 
aplicare.

Am hotărît, pentru orice eventualitate să evacuăm racheta de 
toate obiectele care ne mai pot fi de folos; cine știe dacă, la o 
nouă zdruncinătură nu va fi înghițită de vreo prăpastie... Pe 
această planetă, seismele sînt, din nefericire, foarte frecvente...

25 octombrie
Ieri am întreprins o nouă expediție în Valea Turmelor. De 

data asta, măștile filtrante ne feresc de neplăceri. Prima consta
tare pe care am făcut-o, a fost că ranița lui Francesco dispăruse 
din ascunzișul ei.

Cale de un sfert de oră de Lacul Obeliscului — cum l-am 
numit — am zărit un grup numeros de „giganți". Ne-am ascuns 
după o stîncă, ca să-i putem urmări neobservați și nu se poate 
spune că ne-am pierdut vremea.

In jurul unui foc de ierburi portocalii, cîteva animale păreau 
să execute un dans greoi, în timp ce altele loveau cu bețișoare 
în niște frunze enorme, producînd sunete scurte și ascuțite, care 
marcau măsura. Bineînțeles că aparatul de filmat și magnetofo
nul noătru n-au stat nicio clipă degeaba.

Deodată, lui Francesco i-a scăpat o exclamație de spaimă, care 
din fericire nu a atras atenția ciudatelor făpturi. Avea și de ce. La 
vreo zece metri în stînga noastră apăruse, ca o arătare, încă un gi, 
gant. Se aruncase fără ezitare în mijlocul flăcărilor și nrinsese să 
tropăie peste ierburile aprinse, împresurat de vîlvătăi. H ira celor-
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lai ți se oprise și toți priveau la trupul enorm care se bălăbănea în 
mijlocul fumului dens.

După vreun minut de „dans" ieși din jarul împrăștiat, cu picioa
rele pîrlite dar continuă să se legene în ritmul „muzicii", lăsîn- 
du-și trupul greu cînd într-o 
parte, cînd în alta. Dar cel mai 
straniu era faptul că de partea 
superioară a trunchiului își le
gase, cu ajutorul unei liane... ra 
nița lui Francesco. Tntr-o labă 
ținea plosca de plastilen a tova
rășului nostru, pe care o arunca 
mereu în sus și o prindea iar, în 
timp ce cu cealaltă învîrtea una 
din curelele raniței, biciuind 
aerul.

Focul nu pricinuise niciun rău 
membrelor sale, apărate de o 
piele groasă și rezistentă.

Ceilalți giganți se prosternase 
ră înaintea lui. Păreau niște 
slînci presărate în mijlocul cîm 
piei. După un timp, gigantul cu 
ranița lui Francesco s-a oprit și 
el din curioasele-i mișcări și s-a 
trîntit jos.

Cît am mai zăbovit la punctul __ _____
rămas în această încremenire, și doar reflexele sîngerii ale focului 
mai dădeau straniului tablou o oarecare viață.

Ne-am strecurat tiptil, pe căi ocolite, spre lac. în drum am gă
sit suprafețe întinse de cerealină. Am cules cîteva kilograme, pe 
care le-am împărțit în ranițele noastre. Ajunși la malul apei, am 
umflat barca pneumatică și am întreprins o mică plimbare pînă la 
Insula Obeliscului. De aproape, monumentul este deosebit de im
presionant. Fotografia pe care a făcut-o Francesco nu a putut 
reda nici pe departe suplețea liniilor și armonia culorilor.

— Giganții — a remarcat Francesco, exprimînd gîndul tuturor 
— nu pot fi în niciun caz creatorii acestei opere de artă.

Am prins mesajul nostru de soclul obeliscului. Desenele de pe

de observație, totul anostru
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Tovarășul Gheorghe Teodorescu 
conducătorul delegației regiunii 
Timișoara te informează cu multă 
amabilitate asupra rezultatelor ob
ținute de sportivii timișoreni la 
Spartachiadă. Terminind 100 m. 
liber in 1:10.0, înotătorul Hugo 
Beer forjor la Combinatul meta
lurgic Reșița, va avea un cuviut 
greu de spus la finale. Nu trebuie 
uitat nici acel 1,70 m. realizat de 
muncitorul cooperatist Richard 
Kohl din Timișoara.

Regiunea Timișoara a mai adus 
la București și alte citeva speranțe 
sportive. E vorba în primul rînd 
de loan Stoss, electrician la Coo
perativa de întreținere Timișoara, 
care a terminat proba de 
metri (seniori) în 2:45.0.

Pentru amatorii de volei 
mandăm călduros evoluția 
balistelor de la Școala medie de 
11 ani din comuna Sînnicolaul 
Mare —• care reprezintă regiunea 
Timișoara la volei. în tabăra ti
mișoreană domnește mult opti
mism. Ni se spune apoi, că tine
rii din comuna Cebza, raionul Cea- 
cova, care au onoarea să repre
zinte regiunea lor la oină, for
mează o echipă puternică, greu de 
învins.

Clujenii au deplasat la București 
un lot de 46 băieți și 23 fete. Din
tre aceștia am reținut numele lui 
Andrei Smolka, mecanic la Bis
trița care a aruncat greutatea la 
12,45 m. și profesorul Tiber iu Rusu 
din aceeași localitate care la pro
ba de lungime a stabilit 6,25 m.

Profesorul Constantin Bordeianu 
antrenor al lotului regiunii lași 
te asigură cu multă însuflețire că 
anul acesta sportivii regiunii sale 
au venit la finalele Spartachiadei 
cu mult mai multe șanse decît în 
anii trecuți ; el își pune multa 
speranțe în echipa de volei băieți 
„Flamura Roșie"-Țesătura din Iași-

1.000

reco- 
volei-

Suceava. în 
nea Suceava 
întrecerile de 
Pop Ioan I 
pei de oină din Tîrgul Lăpuș, 
mă contrazice. „Nu din această 
cauză cred că vom cîștiga locul 1. 
Și anul trecut am fost mai buni 
decît Suceava dar ue-au 
tajat arbitrii44. îl întreb 
echipă mai activează și 
de anul trecut care au 
București44. Da! în afară 

băimăreană

dezavan- 
dacă în 
jucătorii 

fost la 
de Pop 

echipa băimăreană a 
București pe Augus- 
Vaier Lazăr și Vasile 
total patru vechi în- 
ai jocului de 

pus atîta inimă anul 
trecut cînd echipa lor a ocupat lo
cul II. Ceilalți jucători ai echipei 
de oină din Tg. Lăpuș sînt înce
pători ; sînt tineri elevi, funcțio
nari, țărani pe care i-a pasionat 
de curind jocul de oină. Dar să 
ne întoarcem din nou la șansele 
pe care le are reprezentativa re
giunii Baia Mare. Ioan Gall îmi 
recomandă călduros echipa de 
handbal „Voința“-Sighet care anul 
trecut a ocupat și ea locul II pe 
țară la finala Spartachiadei; „Vo
ința44 a trebuit să cedeze în cele 
din urmă handbalistelor din Ora
șul Stalin. Anul acesta însă fetele 
din Sighet sînt decise să na mai 
piardă „de sub nas44 mult rîvnitul 
titlu.

Băimărenii mi-au vorbit apoi 
foarte frumos despre speranța lor 
atletică Francisc Cizac în vîrstă de 
16 ani, elev al Școlii medii ma
ghiare nr. 3 din Satu Mare. Bă
iatul acesta a trecut destul de u- 
șor peste ștacheta fixată la 1,60 m. 
și în plus a demonstrat multe po
sibilități pentru viitor.

Ion I, 
adus la 
tin Pop, 
Boga, în 
drăgostiți 
care au

oină

Am căutat apoi pe Stadionul 
„Tineretului alte loturi regionale. 
Și intr-adevăr și aici am găsit ti
neri sportivi, băieți și fete cuprinși 
de febra concursului de talie re
publicană, care, cine știe, poate îi 
va consacra...

Ion Diaconu, delegat al lotului 
sportiv din regiunea Pitești preșe
dinte al C.C.F.S.-Slatina s-a arătat 
foarte bucuros de prilejul pc care-I 
avea pentru a face cunoscut citi
torilor ziarului nostru pe cei mai 
huni titulari ai „reprezentativei44 
piteștene. Și așa ara aflat că e- 
xistă încă o echipă care merge 
direct la locul I în întrecerile de 
oină... E vorba de echipa „Recol- 
ta-Copăceni“ din raionul Horezu, 
fostă campioană a spartachiadei 
in anul 1951. Atenție deci Baia 
Mare! Dar băieții din Tîrgul 
Lăpuș au făcut ieri dimineață un 
reușit antrenament. Ei 
în meci neoficial de 
24—-2 și de Timișoara 
Deci n-avem nici un 
alarmăm prea mult.

Dintre atlcții piteșteni putem 
vorbi de Constantin Mărcuș cu
l, 68 m. la înălțime, dar care a 
sărit înainte de Spartachiadă 1,73
m. ! și Drinciu Const, cu 2:38.0 la 
1.000 m. plat, și Voinea Elisaheta 
cu 1:30.0 la 500 m. junioare; cere 
vor merita de asemenea să fie 
urmăriți de spectatori.

TINERE SPERANȚE
înainte de a părăsi „Stadionul 

Tineretului44 mi-au atras atenția 
două fete, două timișorene care 
asaltau ștacheta 
Kramer Astrid (16 ani) 1,41 m. 
și Resch Uta (15 
m-au făcut să mă _x___  __
clipe pentru a le privi. Intr-ade
văr merită atenția antrenorilor î 
în special Kramer Astrid care 
dacă va pune cîteva kilograme pe 
ea (fizic are, talent 
și un stil destul de 
putea oferi surprize 
viitorul apropiat.

Deschiderea festivă 
rilor finale are loc astăzi la orele 
16,30 pe „Stadionul Tineretului44, 
în continuare se vor desfășura 
probe atletice, iar seara la bazinul 
„Dante Gherman44, întreceri de 
înot.

au dispus 
Galați cu 
cu 12—Uî 
motiy îă-i

la înălțime.

ani) 1,32 m. 
opresc cite va

«le asemenea 
clar) ne va 

plăcute în

a concurau-

M. Z.

PROGRAMUL DESFĂȘURĂRII PRIMEI ZILE 
A FINALELOR SPARTACHIADEI — JOI 18 IULIE

Orele 9—12 concursul de trîntă. volei, handbal, oină. 
16,30—17,00 festivitatea de deschidere (stadionul „Tine

retului").
17,00—19,30 trîntă, volei, handbal și oină (stadionul „Ti

neretului), natatie (bazinul „Dante Gherman").Scrisori de la cititori
(Urmare din pag. l-a)

științifică (de felul celor create la 
noi, de V. Anestin) și altfel într-un 
roman științifico-fantastic. Dar un 
roman științifico-fantastic care nu 
popularizează știința (în forma lui 
specifică, literară), nu-și merită 
numele. Vreau să mai adaug că 
nu pot fi de acord cu poziția vădit 
unilaterală adoptată de tov. V. 
Vîntu în „Contemporanul" care 
de altfel are și o părere negativă 
față de tot ce s-a scris la noi,

M. GROSSU
Str. Leon Vodă nr. 17

Tovarășe redactor,
După părerea mea, în discuția 

care se poartă, se ține prea puțin 
seama de părerea cititorilor, care 
sînt pînă la urmă — principalii 
judecători ai cărților.

Din acest punct de vedere nu 
poate să ne lase nepăsători faptul 
că unele lucrări științifico-fanta- 
stice, deși publicate într-un tiraj

foarte mare, s-au 
de repede. Este 
„Drum printre aștri", la care cele 
două ediții au dispărut fulgerător 
din librării, în special 
doua ediție recăzută și complec
tată. Această dispariție se dalo- 
rește faptului că îndrăzneala eroi» 
lor șl acțiunea palpitantă a plăcut 
foarte mult cititorilor, Unele cărți 
din colecția revistei „Știință și 
tehnică" s-au bucurat de același 
succes (deși în ultima vreme publi
carea mai mult de cărți care nu 
pot fi socotite științifico-fantastice, 
a dăunat interesului). Mi-a plăcut 
„Ultimul văl", o nuvelă de I. Ho- 
bană, care se evidențiază prin 
faptul că e foarte frumos scrisă. 
(Ed. Tineretului).

Dacă vorbești cu elevi, ucenici 
etc. iți dai seama (cum de altfel 
am avut și eu numeroase ocazii) 
ce mare ecou au avut aceste cărți 
și mai ales cum le stimulează 
dorința de a. se documenta, de a 
fi cît mai aproape de știință. Nu

epuizat extrem 
cazul lucrării

cea de-a

Un interesant dicționar diplomatic
Societatea pentru Răspîndirea 

Științei și Culturii anunță că joi 
la ora 19 va avea loc în sala 
Bibliotecii Centrale Universitare 
— Calea Victoriei 88 — un Dic
ționar diplomatic cu temele: „Ce

placa metalică înfățișează schematic o navă cosmică pătrunzînd 
în sistemul Beta—5. Deasupra sînt trei oameni și o hartă a insu
lei, pe care am indicat cu un cerc roșu poziția micii noastre co
lonii de pe platou.

Dacă autorii obeliscului vor trece pe aci, vor ști cel puțin unde 
să ne găsească.

— Mai limpede nici nu se putea ! a exclamat satisfăcut Fran
cesco. Le-am spus că-i așteptăm cu toată dragostea I

31 octombrie
De ieri a început să plouă intens. Pînă acum nu am cunoscut 

în Oaza Mărilor decît ploi ușoare, cernute parcă printr-o sită cu 
găuri mărunte. Acum cad picături mari. Dacă stai cu capul des
coperit, te izbesc ca niște pietricele (picăturile sînt doar aici mult 
mai grele ca pe Pămînt, datorită gravitației sporite). Din pricina 
asta am rămas acasă !

în altă ordine de idei, trebuie să menționez că aparatul de re
cepție a rămas neîntrerupt deschis, dar fără niciun rezultat. Sîntem 
totuși hotarîți să perseverăm.

Studiul semnalelor misterioase prinse pe unde medii nu a dus 
nici el la vreo concluzie. Uneori seamănă cu sunete muzicale și 
atunci ți se pare că, ascultîndu-le, sezisezi o melodie monotonă.

19 noiembrie
In ultimele trei săptămîni nu s-a petrecut nimic deosebit — dacă 

se poate spune un asemenea lucru despre această lume, atît de 
deosebită de a noastră.

„Ploaia grea" — cum am numit-o — s-a oprit după trei zile 
de răpăială, lăsînd podișul plin de băltoace și o parte din plante 
culcate la pămînt. Pe viitor vom săpa în zona cultivată citeva 
șanțuri de scurgere, pentru a evita pagubele. Din boabele de ce- 
realină culese în Valea Turmelor, Francesco ne-a făcut fiecăruia, 
timp de o săptămînă, cîte o pîiniță de 150 de grame, pe care am 
mîncat-o cu plăcere, ca pe un lucru care ți-a lipsit multă vreme 
și căruia i-ai dus dorul.

Urme de pași nu am mai găsit pe țărmul oceanului. în cîteva 
rînduri am intercepții însă semnale misterioase izolate, la dis
tanțe mai mici de 400 kilometri, odată chiar la 8 kilometri. Am 
scrutat văzduhul cu ocheanul, dar n-am zărit nimic.
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este diplomația44, pe care o va 
susține conf. univ. R. Vișan, și 
„Ce este agresiunea" pe care o 
va susține Aurel Cristescu — 
ziarist.

pot fi de părerea tovarășului Vic
tor Vlntu care afirmă In „Con
temporanul" că realizările de 
acum din (ara noastră ale litera
turii științifico-fantastică sînt „mi
ning.

Cred e foărte nimerită propune
rea ca Editura Tineretului să în
ființeze o secție specială de litera
tură științifico-fantastică și de 
venturi. Aici ar putea să 
mai multe cărți atractive.

Nu sînt de acord cu propunerea 
tovarășului I. Habană care pare 
să încline spre literatură științifi
co-fantastică avînd ca bază impo
sibilul.

Greșește după părerea mea și 
tovarășul I. M. Ștefan care cere 
ca fantezia să se poată îndepărta 
oricît de mult de știință.

N-o să ajungem atunci la cărți 
care să supere bunul-simț ? Ce rol 
educativ pot avea ele ?

In orice caz cred că discuția e 
foarte bună.

Ce-ar fi dacă s-ar cere și pă
rerile unor cercuri pionierești !de 
pildă de la Palatul Pionierilor), ale 
unor librari, a cît mai muiți bi
bliotecari și profesori ?

apară

N. BOLDAN 
desenator tehnic 
str. Lotru nr. 40 

raion Grivlța Roșie 
București

■'S

Ieri a izbucnit cel mai violent conflict din cîte s-au produs de 
Ia sosirea noastră. Francesco ne-a acuzat, pur și simplu, de lași 
tate I Motivul ? Refuzăm să plecăm în explorarea celeilalte insule 
din Oceanul Planetar. Ne-a amenințat chiar că într-o bună zi o 
va face singur. Nădăjduiesc că a glumit, căci o astfel de aventură 
ar fi curată nebunie.

24 noiembrie
Am strîns prima recoltă. Păcat că atmosfera mai e puțin încor

dată din pricina certei.
Francesco vrea să se împace și 

pînă la urmă ne face surpriza 
unei cine festive. „Bucătarul" ex
pediției a primit toate felicitările 
pentru reușita ei. A fost o masa 
care mi-a amintit iar de Pămîn- 
tul nostru drag.

încăperea de locuit era împo 
dobită cu ramuri înverzite, flori, 
portretele rudelor și prietenilor de 
acasă. Magnetofonul ne-a ofe
rit tot timpul melodii vesele și 
cîntece pline de optimism și voio- 
de.

Mai întîi ni s-a servit pește, 
trecut pe menu „Acvaticus cu 
sos tartar", foarte picant, gami 
sit cu niște boabe roșii, prepara
te ca măslinele marinate.

Felul doi a fost o ciorbă din 
rădăcini de pădure, cu perișoare.

După aceea a venit o friptură de porcan cu garnitură.
Primul desert a fost alcătuit din fructele unor plante cățără

toare, un fel de mărgele vineții foarte dulci, iar al doilea din- 
tr-o tortă de toată frumusețea.

(VA URMA) Desen de L. DAR IAN
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Schimbări în guvernul 
R. P. Bulgaria

' SOFIA 17 (Agerpres). —' SOFIA 17 (Agerpres). — Po
trivit unei știri transmise de 
Ă.T.B., printr-un decret al Pre

zidiului Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria, 
Gheorghi Ciankov a fost eliberat 
din funcția de prim vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri. 
Prezidiul Adunării Populare l-a 
numit pe Raiko Damianov prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, eliberîndu-1 din funcția 
de ministru al Comerțului.

Ministru al Comerțului a fost 
numit Boris Taskov, membru în 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar. In legătură cu tre
cerea lui Stanko Todorov la 
altă muncă, el a fost eliberat 
din funcția de ministru al Agri
culturii și Silviculturii. Ministru 
al Agriculturii și Silviculturii a 
fost numit Ivan Prîmov, care 
pînă în prezent a deținut funcția 
de prim locțiitor al ministrului 
Agriculturii și Silviculturii.

— tr

.Doctrina Eisenhower* 
în aefiune 

BEIRUT 17 (Agerpres).* — 
TASS transmite: Potrivit rela
tărilor presei, la Beirut a sosit 
un vapor american cu armament 
pentru armata libaneză. Ziarul 
„Telegraph" scrie că acest arma
ment este livrat de S.U.A. Liba
nului în conformitate cu „doctri
na Eisenhower" și cu acordul 
semnat de Richard, trimisul spe
cial al președintelui S.U.A., in 
timpul vizitei sale în Liban.

' Moscova are ceva deosebit, ceva 
care te atrage de la prima vedere, 
așa cum nu au multe orașe. Ce 
anume — e greu de redat în cu
vinte, tot așa cum e greu să spui 

■ de ce îți place o fată frumoasă 
mai mult decît altă fată frumoasă. 
Sentimentul acesta nu se poate 
exprima, se simte. Doar atît.

Cînd sosești în Moscova venind 
dinspre părțile noastre, te întîm
pină monumentala gară Kiev — 
una dintre numeroasele gări ale 
capitalei sovietice care face legă
tura cu apusul țării, așa cum altele 
fac legătura fie cu nordul țării 
(gara Leningrad), fie cu răsăritul 
(gara Kazan), fie cu nord-vestul 
(gara Bielorusă) etc.

Gara Kiev te întîmpină cu o u- 
riașă cupolă de sticlă, sub care 
trenurile intră comod, ca niște ju
cării. De cum ieși în stradă, Mos
cova te cuprinde cu tumultul, cu 
atmosfera ei specifică și acest lu
cru -— deși te afli acolo doar de 
cîteva minute — e suficient ca o- 
rașul să-ți devină apropiat, obiș
nuit, chiar familiar. Oamenii trec 
grăbiți pe lîngă tine, prin ușile 
magazinelor care înconjoară piața 
gării intră și ies, ca dintr-un furni
car, sute, sute de cumpărători, iar 
șoferii taxiurilor, amabili, îți oferă 
serviciile.

PIAȚA ROȘIE
...lată-ne așa dar în Moscova. 

Bagajele le-am dus la hotel și a- 
cum — la drum. încotro ? Bineîn
țeles, în Piața Roșie. Cred că nu 
există om care să vină în Mosco
va, mai ales pentru prima oară, 
și să nu-și înceapă vizita cu Piața 
Roșie. înainte de a păși pe lespe
zile ei, aș vrea să fac o scurtă pa
ranteză de ordin lingvistic. Pe ru
sește piața din fața Kremlinului 
se numește „Krasnaia ploșciadi'* — 
de la adjectivul „Krasnîi** care 
înseamnă și „frumos** (in limba

N. S. Hrușciov:
sînt prietene cu poporul 

definitiv și pe
cehoslovac
veci

a

^MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum s-a 
mai anunțat, la mitingul de pe sta
dionul central ,,Lenin** din Luj- 
niki la 16 iulie, cu prilejul în
toarcerii delegației de partid 
guvernamentale a U.R.S.S. care 
făcut o vizită în Cehoslovacia, 
luat cuvîntul N. S. Hrușciov:

Cea mai profundă impresie pe 
care am avut-o de pe urma în
tîlnirilor noastre cu oamenii 
muncii din Cehoslovacia este ex
presia unanimă a sentimentelor 
de adevărată prietenie și dragos
te frățească manifestate pretutin
deni față de poporul sovietic — 
a spus N. S. Hrușciov.

Poporul sovietic — a arătat în 
continuare N. S. Hrușciov — nu
trește aceleași sentimente de res
pect și dragoste profundă fată 
de poporul cehoslovac. Noi, oa
menii sovietici, spunem prieteni
lor și fraților noștri cehi și 
slovaci : „Popoarele Uniunii So
vietice sînt prietene cu poporul 
cehoslovac definitiv și pe veci".

N. S. Hrușciov a scos în evi-

N. A. Bulganin De unitatea lagărului 
socialist s-au sfărîmat 

și se vor sfărîma urzelile

ale

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii Sovie
tice, ca răspuns la vizita în Uni
unea Sovietică a delegației Repu
blicii Cehoslovace din ianuarie 
a.c., a spus N. A. Bulganin, a 
fost foarte fructuoasă și a justi
ficat toate speranțele noastre.

N. A. Bulganin a vorbit despre 
dezvoltarea industriei, transpor
turilor și a agriculturii cehoslova
ce, despre transformările socia
liste fundamentale, care s-au pro
dus în decurs de 12 ani în aceas
tă țară în toate domeniile vieții 
economice și sociale.

Am fost totdeauna alături în 
toate problemele principale 
mișcării muncitorești și comunis
te, a spus N. A. Bulganin refe- 
rindu-se la tratativele dintre re
prezentanții partidelor comuniste 
ale Uniunii Sovietice și Cehoslo
vaciei. Și de data aceasta, a sub
liniat el, în timpul schimbului de 
păreri, care a decurs într-o at
mosferă cordială și prietenească, 
s-a confirmat deplina unitate de 
păreri ale celor două partide a- 
supra tuturor problemelor de 
partid examinate.

In timpul întîlnlrilor și al con
vorbirilor cu conducătorii Repu
blicii Cehoslovace, a spus în con
tinuare N. A. Bulganin, am dis
cutat problemele întăririi conti
nue a prieteniei și colaborării 
dintre țările noastre, problemele 
unității și coeziunii tuturor țări
lor lagărului socialist, precum șl 
problemele cele mai importante 
ale situației internaționale.

S-a constatat cu o mare satis
facție, a spus N. A. Bulganin, 
unitatea crescîndă a lagărului so
cialist, bastionul de neînvins al 
păcii și securității popoarelor. De 
unitatea noastră, a subliniat el, 
s-au sfărîmat și se vor sfărîma și 
de acum înainte ca de un blindaj

veche) și „roșu". In orice caz, •- 
mîndouă înțelesurile i se potrivesc 
deopotrivă : frumoasă — pentru 
că, într-adevăr, puține locuri în lu
me se pot asemui cu ea ; roșie, 
deoarece aici erau torturați și u- 
ciși cei ce ridicau glasul împotriva 
asupririi țariste. Sîngele lor, curs 
pe pietrele pieții îndreptățesc a- 
cest nume care amintește trecutul 
revoluționar. în mijlocul Pieții 
Roșii se mai găsește și astăzi un 
înalt postament de piatră — locul 
de execuție — unde pe vremea 
țarilor au fost decapitați mulți 
luptători pentru cauza dreaptă a 
poporului. Unul dintre ei a fost 
Stepan Razin.

Se spune adesea că în Piața Ro
șie, bate inima Rusiei și a întregii 
Uniuni Sovietice. Perfect adevărat. 
Și nu numai pentru că aici e 
Kremlinul, unde e sediul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., ci și pen
tru că între zidurile ce o încon
joară se păstrează de veacuri a- 
mintiri de neuitat. Iată, în fața 
noastră, statuia lui Minin și Po- 
jarski — doi bărbați de care e 
legată lupta pentru independența 
țării. Cînd panii polonezi amenin
țau Rusia prin interpusul lor, fal
sul țar Dimitri, acești doi patrioți 
— nobilul Pojarski și meșteșuga
rul Minin — au chemat poporul 
să se ridice la luptă. Chemarea lor 
a avut un ecou uriaș : bărbații 
s-au prezentat de la mic la mare, 
iar femeile și fetele au dat tot ce 
aveau mai de preț — de la brățări, 
agrafe și coliere, pînă la inelul de 
logodnă — ca să se poată achizi
ționa arme. Astfel, poporul rus și-a 
apărat încă odată sfînta libertate.

în spatele statuii celor doi pa
trioți, își înalță turnurile biserica 
Vasile Blajenîi — o extraordinară 
operă de artă, ce uimește prin di
versitatea stilurilor. Fiecare din 
numeroasele clopotnițe are o for
mă deosebită de a celorlalte, creînd

La mitingul de pe itadlonul central .Lenin** din Lujnlki In Adunarea Națională 
franceză 

dezbateri încordate
Convorbirea dintre N. S. Hrușciov 

și Ho Și Min

dență realizările remarcabile ale 
oamenilor muncii din Cehoslova
cia obținute în anii puterii popu
lare în dezvoltarea economiei 
naționale și a culturii. întreprin
derile din Cehoslovacia, a spus 
el, fabrică în prezent mașini, me
canisme și aparate atît de puter
nice, complexe și precise care pot 
fi invidiate de cea mai avansată 
țară în ce privește nivelul dez
voltării tehnice.

Ne-a făcut plăcere să vedem, 
a declarat N. S. Hrușciov, că în 
Cehoslovacia s-a făcut mult în 
domeniul rezolvării problemei 
naționale în spiritul principiilor 
leniniste, au fost lichidate tot fe
lul de îngrădiri naționale care au 
existat în Cehoslovacia burgheză. 
Minorităților naționale le sînt a- 
ccrdate drepturi egale cu cele ale 
naționalităților principale și le 
sint asigurate condițiile mate
riale pentru exercitarea acestor 
drepturi. S-a pus capăt pentru 
totdeauna neîncrederii reciproce, 
antagonismului și izolării națio
nale.

încercările imperialiștilor de a 
împiedica popoarele libere să 
construiască o viață nouă și feri
cită.

Uniunea Sovietică, Cehoslova
cia și celelalte țări socialiste, a 
continuat N. A. Bulganin, se 
pronunță în mod consecvent pen
tru lichidarea blocurilor militare 
și au propus deja de mult lichi
darea blocului Atlantic cu toate 
filialele sale, precum și a Trata
tului de la Varșovia. Nu este 
însă vina noastră că această pro
punere aprobată de popoare nu 
s-a putut realiza pînă în prezent. 
Puterile occidentale și conducă
torii lor. nu doresc dizolvarea
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MOSCOVA. La 17 iulie, pe bor
dul unui avion „TU-104", au sosit 
la Moscova într-o vizită oficială 
regele Afganistanului, Muhammed 
Zahir-Șah și persoanele care-1 în
soțesc.

CAIRO. Krișna Menon, mini» 
strul Apărării al Indiei, a sosit azi 
la Cairo venind de la Londra în 
drum spre India. El a declarat 
ziariștilor că va rămîne la Cairo 
două sau trei zile și că în cursul 
șederii sale va discuta cu preșe
dintele Nasser diferite probleme, 
printre care cea a relațiilor anglo- 
egiptene.

MOSCOVA. La 16 iulie K. E. 
Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a primit la Kremlin pe Thomp
son, ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii în U.R.S.S., care 
i-a înmînat scrisorile de acredi
tare. Voroșilov și Thompson au 
rostit cuvîntări.

CAIRO. Reprezentantul Coman
damentului forțelor armate extra- 

astfel o simfonie de culori și de 
piatră, în care fiecare instrument 
— fiecare detaliu arhitectonic — 
își cîntă partitura sa, dînd totuși, 
în rezultat, o melodie unică, în- 
cintătoare. Legenda spune că fie
care turn ar fi fost construit de alt 
meșter, fapt perfect plauzibil, 
ținînd seama de stilurile diferite. 
Astăzi, biserica Vasile Blajenîi 
este monument istoric, afiliat mu
zeului istoric.

Muzeul istoric se află în par
tea opusă a Pieții Roșii. Mi-au 
trebuit trei zile ca să-l pot vizita 
în fugă. Am văzut aici mărturii 
emoționante din viața de odinioa
ră a poporului rus. Intr-un loc, 
m-am oprit mai mult în fața cuștii 
de metal în care a fost închis 
răsculatul Emelian Pugaciov, în 
alt loc am privit obiectele perso
nale rămase de la Suvorov. O ca
meră este destinată războiului din 
1812. Sînt aici zeci de steaguri 
napoleoniene, lăsate în timpul re
tragerii, patul lui Bonaparte — 
mic, ca de copil — cu care a fost 
în campania din Rusia, sania cu 
care a fugit peste cîmpurile înghe
țate, samovarul care l-a însoțit 
Kutuzov și multe alte lucruri.

KREMLINUL

pe

Intre muzeul istoric și biserica 
Vasile Blajenîi, cît e de lungă Pia
ța Roșie, se întinde Kremlinul. în 
centrul pieții se ridică turnul 
Spaski a cărui imagine a devenit 
simbolul Moscovei. înalt, majes- 
tuos — Spaski domină Piața Ro
șie. Pe cele patru fețe ale sale e 
cadranul unui uriaș orologiu. ln- 
tr-una din zile, pe cînd mă plim
bam prin Piața Roșie, am văzut 
un om urcat pe cadranul ceasului, 
pentru a-l curăța. Ei bine, cifrele 
ceasului sînt aproape cît un stat 
de om, iar prin circonferința ca
dranului ar putea ușor trece 
metroul. Kremlinul are mai multe

căN. S. Hrușciov a declarat 
poporul cehoslovac merge ferm 
pe drumul construirii socialismu
lui, construiește de zor și in bună 
înțelegere temelia trainică a so
cietății noi. Tovarăși, oare aceas
ta nu este o dovadă a triumfu
lui învățăturii marxist-leniniste ? 
Aceasta nu este oare o chezășie 
sigură că pe calea pe care pășesc 
astăzi 900 milioane de oameni, 
va păși mai curînd sau mai tîr- 
ziu întreaga omenire ? — a de
clarat N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a subliniat înal
tul prestigiu al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, respec
tul de care se bucură în rîndu- 
rile poporului. Poporul cehoslo
vac, a subliniat el, știe că par
tidul său comunist este acela 
care I-a adus la putere, că numai 
datorită conducerii lui el a deve
nit stăpinul deplin al țării sale, 
și că dacă în zilele îngrijorătoa
re din februarie 1948 a reușit 
să-și apere mărețele cuceriri, în 
primul rînd, un merit uriaș îi re
vine partidului comunist.

imperialiste
blocului agresiv al Atlanticului. 
Aceasta arată odată mai mult că 
ei nu vor să asculte de glasul 
popoarelor și că nu sînt pentru 
pace, ci pentru război. De aceea 
noi și prietenii noștri cehoslovaci 
am considerat că este necesar să 
reafirmăm fidelitatea noastră 
față de Tratatul de la Varșovia.

Vizita în Cehoslovacia, a men
ționat N. A. Bulganin, a arătat 
încă odată că Uniunea Sovietică 
are în poporul cehoslovac, în gu
vernul său și în Partidul Comu
nist, prieteni sinceri șl devotați, 
tovarăși de luptă pentru construi
rea societății socialiste și comu
niste.

ordinare ale O.N.U. a comunicat 
că trupele israeliene au deschis 
în două rînduri focul — la 12 și 
la 13 iulie — împotriva trupelor 
O.N.U. care patrulează la linia de 
demarcație din sectorul Gâze.

VIENA. Guvernul austriac a 
anunțat marți că la 1 octombrie 
va avea loc la Viena prima con
ferință a țărilor membre ale A- 
genției internaționale pentru ener
gia atomică.

PARIS. Comandamentul forțe
lor N.A.T.O. a anunțat că între 
19 și 28 septembrie vor avea loc 
în Europa occidentală și în apele 
Oceanului Atlantic din apropierea 
coastelor vesteuropene mari ma
nevre ale forțelor terestre, aeriene 
și navale ale pactului Atlanticu
lui de Nord. La aceste manevre 
vor participa unități americane, 
britanice, canadiene, franceze, 
portugheze și olandeze.

VARȘOVIA. La 17 iulie s-a 
deschis la Varșovia conferința in
ternațională a filozofilor organi
zată de Institutul internațional de 
filozofie de la Paris. La această 
conferință sînt reprezentați filo
zofii din întreaga lume. Pe ordi
nea de zi a conferinței este pro
blema relațiilor reciproce dintre 
gîndire și activitate.

turnuri, plasate din loc în loc, 
de-a lungul zidurilor ce împrej- 
muiesc suprafața triunghiulară a 
cetății. Căci Kremlinul este vechea 
cetate a țarilor, în interiorul că
reia sînt numeroase palate și bi
serici, construite cu multă măies
trie, unele avînd chiar acoperișul 
poleit cu aur. Cînd am vizitat 
Kremlinul am rămas uluit de fru
musețile care se află expuse aici. 
Nu vorbesc numai de țarul-tun, ța- 
rul-clopot și țarul-turn (care au 
primit aceste denumiri, deoarece 
la vremea lor erau cele mai mari), 
nu numai de splendida sală 
Gheorghevski, ci — mai ales — de 
muzeul aflat în fostul palat al lui 
Petru cel Mare. Aș vrea să poves
tesc despre tot ce am văzut expus 
aici, pentru aceasta însă spațiul u- 
nui articol este insuficient. Des
pre exponatele din muzeul Krem
linului se pot scrie volume. Am 
»â mă opresc doar la unele lucruri, 
care m-au impresionat deosebit. 
Mai întîi un lanț făcut dintr-un 
lingur corn de fildeș. Lanțul are 
cîțiva metri lungime, inelele sale 
— lucrate unul din altul — nu sînt 
mai mari de cît inelele unui lanț 
de mărțișor. Opera aceasta, de o 
finețe neîntrecută, a ieșit din dalta 
unui meșter iobag, care a realiza
t-o în timp de 40 de ani, lucrînd 
zi de zi. Gîndiți-vă — 40 de ani, 
o viață de om, pentru a face un 
șirag de fildeș cu care să se îm
podobească soția unui țar ! Mai 
sînt în muzeu și alte numeroase o- 
pere de artă care vorbesc despre 
măiestria artiștilor ieșiți din rîndu
rile poporului rus ; ceasuri de 
buzunar făcute cu totul și cu totul 
din lemn, un tren minuscul cu 
toate amănuntele, avînd vagoanele 
de aur și locomotiva de platină, 
miniaturi și multe altele.

★
...Dar să revenim în Piața Roșie. 

La poalele turnului Spaski se 
înalță, din marmoră roșie și nea
gră, un lăcaș pe care îl cunosc cu 
deamănuntul chiar și copii din 
Kamcialka sau din Sahalin. Este 
mausoleul lui Lenin și Stalin. Lîn
gă mausoleu, am vizitat parcul de 
la zidul Kremlinului, zid în care 
sînt îngropate rămășițele pămân
tești ale lui Ordjonikidze și Maxim 
Gorki, ale mareșalului Tolbuhin și

PARIS 17 (Agerpres). — în 
după-amiaza zilei de 17 iulie Adu
narea Națională franceză a reluat 
dezbaterile cu privire la împuter
nicirile extraordinare cerute de 
guvern în Algeria.

Deputatul comunist Jacques Du- 
clos, care marți a fost silit să-și 
întrerupă expunerea, a intervenit 
din nou in dezbateri. El a înfierat 
atitudinea parașutiștilor francezi 
care au atacat la Marsilia locuitori 
nordafricani și i-au maltratat grav, 
în urma agitației provocate de de
putății reacționari ca răspuns la 
declarația lui Duclos, ședința a 
fost din nou suspendată. După 
reluarea ședinței a luat cuvintul 
Jacques Soustelle deputat repu
blican social și fost guvernator 
general al Algeriei. El a sprijinit 
cererea guvernului cu privire la 
împuternicirile extraordinare. La 
ora transmiterii telegramei dezba
terile continuă.

REVANȘARZII
SE JOACĂ CU FOCUL...

BERLIN 17 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția ADN, 
în diferite regiuni ale Germaniei 
occidentale a început construcția 
de terenuri destinate lansării ra
chetelor americane teleghidate. 
Cel mai nou model al rachetei a- 
mericane „Nike-Ajax" are focos 
atomic. Republica Federală Ger
mană este primul stat membru 
al NATO care și-a dat consimță- 
mîntul pentru construirea pe te
ritoriul său de baze destinate 
lansării rachetelor atomice ame
ricane.

Acest pas al autorităților vest- 
germane a provocat o adîncă in
dignare în rîndurile populației.
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Conferința de presă 
a Iul Eisenhower

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 17 iulie 
a avut loc obișnuita conferință 
de presă săptămînală a președin
telui Eisenhower. La începutul 
conferinței de presă, președintele 
S.U.A., răspunzînd la întrebări, a 
făcut o serie de observații în le
gătură cu hotărîrile plenarei din 
iunie a C.C. al P.C.U.S.

In continuare i-au fost puse 
președintelui întrebări în legătură 
cu proiectele unor întîlniri între 
oameni de stat sovietici și ameri
cani, și în special între mareșalul 
G. K. Jukov și ministrul Apără
rii al S.U.A., proiecte expuse în 
presă. Eisenhower a spus că este 
gata să depună eforturi pentru 
stabilirea unor relații bune între 
țări. Totuși, potrivit lui Eisenho
wer, în problema întîlnirilor tre
buie manifestată prudență» deoa
rece asemenea întîlniri trezesc în
totdeauna speranțe mari, care se 
pot schimba în dezamăgiri în ca
zul cînd întîlnirea nu justifică a- 
ceste speranțe. Eisenhower a de
clarat din nou că realizarea unei 
mai mari înțelegeri reciproce este 
un țel atît de important îneît ris
cul legat de organizarea unor a- 
semenea întîlniri nu are o impor
tanță esențială. Nu văd nici un 
motiv să afirm, a declarat preșe
dintele, că o asemenea întîlnire 
n-ar fi utilă.

Unul din corespondenți, referin- 
du-se la tratativele de la Londra 
cu privire la dezarmare, l-a în
trebat^ pe președinte dacă este lo
gic să se creeze stocuri de arme 
atomice pe lîngă N.A.T.O. Răs
punzînd la această întrebare, pre
ședintele a afirmat că crearea 
unor asemenea stocuri ar fi „lo
gică*4. El a declarat că în prezent 
se studiază măsurile în stare să 
transforme N.A.T.O. într-o „orga
nizație militară suficient de efi
cientă'4.

aviatorului Cikalov precum și nu
meroși alți oameni sovietici care 
în viață s-au distins printr-o ac
tivitate deosebită.

Peste drum de Kremlin, cît • 
de lungă Piața Roșie, se întinde 
cel mai mare magazin universal 
din Uniunea Sovietică — G.U.M.*). 
M-am strecurat prin puhoiul de 
oameni care intră aici, fără să se 
oprească o clipă. Organizat cum 
nu se poate mai bine, G.U.M. ofe
ră cumpărătorilor toate mărfurile 
ce se găsesc în comerț de la șoco
lată, salam și pîine, de la fripturi 
gata preparate, vin și ouă, pînă 
la ciorapi, costume, pantofi, acua
rele, mobilă, bijuterii, televizoare 
și motociclete. Pentru fiecare spe
cialitate există un raion într-unul 
din cele trei etaje ale magazinului, 
iar pentru fiecare fel de marfă un 
mic magazin, căci G.U.M. 
altceva decît o sumedenie 
magazine, asemeni unui 
dintr-un stup de albine.

ir
-Pornesc mai departe, ____

rind pe străzile Moscovei. în apro
pierea Pieții Roșii se înalță impo
zanta clădire a Teatrului Mare — 
Bolșoi Teatr. Există oare vreun om 
care vine în Moscova— fie și pen
tru a suta oară — și să nu doreas
că să vadă un spectacol pe scena 
Teatrului Mare 1 Am văzut aici 
baletele „Călărețul de aramă** și 
„Lacul lebedelor** . E drept, în 
serile acelea n-au dansat nici Ula
nova, nici Lepeșinskaia, dar spec-

nu asta 
de mici 

fagure

hoină-

DAN LAZARESCU') Gosudarstvennîi univermag.

Piața Roșie din Moscova

MOSCOVA 17 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 17 iulie N- 
S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a primit pe Ho 
Și Min, președintele Republicii 
Democrate Vietnam, care s-a a- 
flat la Moscova în trecere către 
țările europene. A avut loc o con
vorbire cordială, tovărășească.

Sosirea președintelui
PRAGA 17 (Agerpres). — După 

cum transmite Ceteka, la invitația 
guvernului Republicii Cehoslova
ce, la 17 iulie a sosit la Praga 
președintele Republicii Democrate 
Vietnam, Ho Și Min.

Pe aeroport președintele Ho Și 
Min și persoanele care-l însoțesc 
au fost întâmpinați de A. Zapo
tocky, președintele Republicii Ce
hoslovace, A. Novotny, prim secre
tar al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, V. Siroky, președintele guver
nului, V. Kopecky, vicepreședinte 
al Guvernului, R. Barak, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și ministru al 
Afacerilor Interne, conducătorii

Grupul țărilor africano-asiatice cere înscrierea 
problemei algeriene pe ordinea de zi 

a viitoarei sesiuni a O.N.U.
NEW YORK 17 (Agerpres).— 

— Președintele grupului țărilor 
africano-asiatice la O.N.U. a de
clarat marți că grupul acestor 
țări va prezenta secretariatului 
O.N.U. o scrisoare în care se cere 
înscrierea problemei algeriene pe 
ordinea de zi a viitoarei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

Scrisoarea este semnată de de
legațiile Afganistanului, Egiptu
lui, Etiopiei, Libanului, Indiei, 
Indoneziei, Iranului, Irakului, 
Japoniei, Iordaniei, Libiei, Maro
cului, Nepalului, Pakistanului, Fi- 
lipinelor, Arabiei Saudite, Siriei,

| CORESPONDENȚĂ DIN ROMA

î 10.000 ha. de
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Peste 10.000 ha. de pămînt cul
tivat au fost de curînd inundate 
de apele Fadului în regiunea Po- 
lesine din partea de nord a Ita
liei unde cel mai mare fluviu ita
lian, înainte de a-și vărsa apele 
în Marea Adriatică, formează o 
mare delta. Pentru a provoca acest 
dezastru care a distrus recoltele 
și a aruncat în mizerie multe mii 
de familii țărănești și așa destul 
de sărace, au fost suficiente doar 
cîteva ploi mai puternice caro au 
durat cîteva zile. Malurile fluviu
lui sînt atît de slabe și joase în 
această regiune îneît ploile au pro
vocat numai decît mari inundații. 
După încercări infructuoase de a 
stăvili apele, populația sinistrată 
a trebuit să evacueze regiunea.

Numeroase zone din Piemont și 
în special din Valea d’Aosta au 
suferit de asemenea de pe urma 
revărsării afluenților Padului și a 
furtunilor ; multe ferme agricole 
înfloritoare au fost ruinate iar co
municațiile au fost întrerupte. Abia 
acum, după cîteva săptămîni, în 
unele din regiunile lovite de ca
lamități situația începe să se nor
malizeze.

Recentele calamități au provocat 
o mare îngrijorare în rîndurile 
populației, mai ales pentru că ele 
se cam repetă. După cum se știe, 
în 1951, mai ales regiunea Polesi-

tacolul n-a fost mai puțin îneîn- 
tător. De pe această scenă a pornit 
în lumea întreagă faima baletului 
rus, faima făurită nu de doi-trei 
artiști, ci de un colectiv întreg.

Pe Ohotnîi Riad — o stradă 
altă dată murdară, plină de tara
bele negustorilor ambulanți, stra
dă astăzi de o curățenie exem
plară străjuită de clădiri minunate 
— ajung, prin dreptul hotelului 
„Moscova** pe strada Gorki.

STRADA GORKI
Artera principală a Moscovei, 

strada Gorki, străbate orașul, înce- 
pînd din Piața Roșie.

Spațioasă, largă, elegantă, stra
da Gorki te întâmpină cu un zîm- 
bet luminos, transmis de clădirile 
înalte, vopsite în culori deschise, 
strălucitoare. Din zori și pînă în 
seară întîlnești aici, numeroși stră
ini, care se plimbă printre oame
nii sovietici. E deajuns să te adre
sezi unui moscovit, ca acesta să-ți 
ofere serviciile sale cu o deosebită 
amabilitate.

Pe o străduță care se deschide 
din Gorki spre dreapta — atunci 
cînd vii dinspre Piața Roșie — se 
află celebrul Teatru Academic de 
Artă — M.H.A.T. In clădirea a- 
ceasta cu pereții vopsiți în verde, 
au venit adesea Cehov și Gorki, 
Stanislavski și marele interpret 
Kaialov. Aici, astăzi, cortina cu 
pescărușul brodat pe ea, se ridică 
pentru ca spectatorii să asiste la 
spectacole care adesea marchează 
adevărate evenimente în viața ar
tistică sovietică.

La convorbire au participat 
Hoang Van Hoan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
Nguen Van Rin, ambasadorul 
R.D. Vietnam în U.R.S.S., I. V. 
Andropov, șef de secție al C.C. al 
P.C.U.S., M. V. Zimianin, amba
sadorul U.R.S.S. în R.D. Vietnam.

Ho Și Min la Praga
organizațiilor Frontului Național, 
ziariști cehoslovaci și străini. Pre- 
ședintelee Ho Și Min a fost întim- 
pinat de asemenea de I. T. Grișin, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al U.R.S.S. în Cehoslova
cia.

★
PRAGA 17 (Agerpres). — Ce- 

teka transmite: In după amiaza 
zilei de 17 iulie Ho Și Min pre
ședintele Republicii Democrate 
Vietnam, a vizitat pe Antonin Za
potocky, președintele Republicii 
Cehoslovace.

Președintele A. Zapotocky a 
avut cu oaspetele său o convor
bire prietenească.

Sudanului, Tunisiei și Yemenului. 
După cum subliniază agenția 
France Presse, în cursul zilei de 
miercuri alte trei țări și anume 
Birmania, Ceylon și Thailanda 
vor semna scrisoarea.

In scrisoare se subliniază că 
rezoluția adoptată la ultima se
siune a Adunării Generale O.N.U. 
cu privire la Algeria nu a fost 
respectată și că situația din Al
geria constituie în momentul de 
față o primejdie pentru pacea 
lumii. De asemenea scrisoarea 
cere organizarea unei anchete a 
O.N.U. în legătură cu situația 
din Algeria.

O casă inundată în apropierea Podului

apelor se produc alunecări de pă
mînt.

Lipsit de orice preocupare pen
tru curmarea răului, guvernul alo
că după fiecare catastrofă o sumă 
simbolică care nu numai că nu 
contribuie la rezolvarea problemei 
dar nu e suficientă nici pentru a- 
coperirea pagubelor. In acest fel, 
aproape în fiecare an, agricultu
ra și economia italiană suferă pa
gube de sute de miliarde de lire. 
Guvernul continuă însă să refuze 
să cheltuiască pentru a preveni 
dezastre, preferind mai degrabă să 

’^uxiciuuiasua auuniiw #uuw
— ..JVu departe de această uli-|pe”tru,de urge“tâ“- , , 

cioară, tot pe strada Gorki, in apro->, DuPa 1951> de templu, a fost 
piere de Telegraful central, sa?Iansat, »,n împrumut național cu
- ’ - ...... ■ . . scopul de a întreprinde man lu-

S crări publice de întărire a malu- 
^►rilor, de indiguire a fluviilor etc.; 
, < ► sub presiunea maselor interesate 
/►se și elaborase un plan de con- 
/►strucții pe mai mulți ani, prevăzîn- 
[<Jdu-se pentru aceasta suma de 

1.500 miliarde lire. A fost însă 
► deajuns ca inundațiile să treacă 

.<► pentru ca planul să fie lăsat bal- 
•Stă. Rezultatul: inundațiile de azi 
.4 * care au provocat pagube în Poie- 
.% sine și în Piemont evaluate la cel 
> puțin 200 miliarde lire. Este un 

mod cu totul straniu prin care 
i^guvemul italian face economii.

Astăzi situația este cu atît mai 
gravă cu cît agricultura italiană 
trece printr-o gravă criză datorită 

/►înghețurilor din primăvara aces- 
,<Jtui an, care au distrus o serie de 
X culturi. Astfel, numai în Umbria 
>1.700.000 de plante uleioase din- 
Itr-un total de 6 milioane au avut 

de suferit din cauza acestor înghe
țuri. Se prevede că în urma a- 
cestei calamității producția de ulei 
va scădea enorni de mult pe o 
perioadă de cîțiva ani, aruneînd 
populația regiunii respective în 

4 ► ghiarele mizeriei.
C In ultimul timp parlamentul a 
J ► discutat aceste probleme : au fost 
/►aprobate însă legi care prevăd a- 
■«►iocarea modestei sume de 30 mi- 
J ► liarde lire pentru acoperirea pa- 
# ► gubelor imediate. După cum se 
^constată, și de data aceasta, în 
< ► ciuda presiunilor stîngii, nu s-au 
< ► luat măsurile necesare pentru a 
«curma răul de la rădăcină. Și ast- 
<>fel populația din Polesine, Cala- 
< ► bria și din alte regiuni continuă 
<ksă trăiască cu teama că o nouă 
’ ► ploaie o poate arunca din nou pe 
^drumuri, în ghiarele mizeriei.
< > Iată și unul din motivele pen- 
J»tru care tineretul de la țară pă- 
< * răsește aceste regiuni și caută la 

orașe sau în alte țări să-și asigure
< ►bucata mizeră de pîine pe care 
^structura capitalistă sau pe alocuri 

chiar feudală a agriculturii italie- 
kne i-o refuză.

! ► LUIGI PINTOR
corespondentul „Scînteii tine- 

> retului" la Roma
""*11 'ii.

ne, în urma unei puternic© re
vărsări, a fost inundată pe zeci 
de mii de hectare. N-au lipsit a- 
tunci nici victimele omenești iar 
pagubele materiale s-au ridicat la 
sute de milioane de lire. Tragedii 
de acest fel au avut loc de ase
menea în aproape toate regiunile 
țării și mai ales în Calabria unde, 
datorită solului slab, a lipsei de 
arbori și mai ales a lipsei aproa
pe totale a lucrărilor de consoli
dare a solului și de îndiguire a

înalță o clădire în fața căreia se' 
opresc mulți vizitatori ai Moscovei., 
E o casă obișnuită cu etaje, iar la* 
parter — cîteva magazine. Ce a-' 
trage totuși atenția? Nu atît casa,, 
cît granitul roșu cu care e împodo
bit parterul. Granitul acesta a fost' 
adus din Finlanda la ordinul lui, 
Hitler, atunci cînd trupele fascis-< 
te se aflau lîngă Moscova. îngîm-' 
fătul fiihrer al hoardelor teutone', 
pregătise piatra pentru postamen-- 
tul statuii ce intenționa să și-o ri-‘ 
dice în centrul Moscovei. Dar so-\ 
cotelile i-au ieșit — după cum- 
știm — pe dos. Siliți s-o ia la 
goană, hitleriștii au uitat granitul < 
ba chiar și statuia de bronz a' 
lui Adolf. Metalul topit sub for-\ 
mă de obuze, a fost trimis, prin- 
gurile tunurilor, înapoi. Piatra' 
însă, în mod simbolic, a fost fo-, 
losită la o pașnică construcție în 
Moscova.

Strada Gorki continuă să se pre-4 
lungească în linie dreaptă trecind* 
pe lîngă frumoasa clădire a Sovie-< 
tului din Moscova — Mossoviet,< 
pe lingă piața Pușkin, străjuită de1 
minunata statuie a genialului poet,, 
pe lîngă impozanta clădire a zia-* 
rului „Izvestia**, prin fața frumo-'' 
sului magazin alimentar Eliseev, 
(acela pe care-l pomenește și4 
L. Tolstoi în „Ana Karenina**), pre-\ 
lungindu-se cîțiva kilometri pînă, 
la gara Bielorusă. < 

Vizita delegației 
parlamentare 

birmane în regiunea 
Stalin

I.P.R.O.F.I.L.-

Delegația parlamentară a 
niunii Birmane, însoțită de de
putății C. Paraschivescu-Băiă- 
ceanu, membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale, Iacob Coțo- 
veanu, secretar al Comisiei de 
politică externă a Marii Adunări 
Naționale și Mihai Schuster vice
președinte al Comitetului executiv 
al sfatului popular al legiunii 
Stalin, a vizitat miercuri dimi
neața unități agricole și indu-i 
striale din regiunea Stalin.

In comuna Codlea parlamen
tarii au fost oaspeții colectiviști
lor gospodăriei agricole „7 No
iembrie" de unde s-au îndreptat 
spre întreprinderea dejndustrin 
lizare a lemnului ’ ” ” ~ ” T ’ 
Măgura Codlei.

In drum spre 
delegația birmană 
filatura „Corona“ 
de hîrtie cretată 
una din cele mai 
industriei noastre ______

Cu o sinceră manifestație de 
simpatie au primit constructorii 
de tractoare din Orașul Stalin 
vizita delegației birmane.

După ce au primit explicații 
în legătură cu dezvoltarea uzi
nelor, oaspeții au fost invitați să 
viziteze principalele sectoare de 
producție. Ei au apreciat cali
tatea noului tractor romînesc 
U.T.O.S.-26, cel de-al 7-leatip 
de tractor realizat în uzină $1 
și-au exprimat dorința ca, în 
urma schimburilor economica 
dintre R.P.R. și Uniunea Birmană 
aceste tractoare să ajute și la 
înflorirea agriculturii din țara 
lor.

La cererea membrilor delega
ției, seara a avut loc în sala 
Teatrului de Operetă un spectacol 
prezentat de echipe de 
amatori din regiune.

Comitetul executiv al 
popular al regiunii Stalin 
apoi o masă în cinstea
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Orașul Stalin, 
s-a oprit la 

și la fabrica 
din Ghimbav, 

noi unități ale 
chimice.

artiști

sfatului 
a oferit 
delega-


