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* 18 muncitori 
pe schimb vor 
conducă insta
lația uriașă * 
O producție 
de 300.000 
tone țevi 
anual
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întreg univers de sentimente. 
Trei cuvinte care au fost spu
se despre fiecare dintre tinerii 
ale căror fotografii le publi
căm mai sus, înainte de a se 
"Yidica mîinile, înainte de a 
spune prin limbajul gesturilor, 
„da, sîntem de acord să mear
gă la Festival". Și David Erna 
(foto 1), muncitoare la Coo
perativa de tîmplărie din Bis
trița și Tudor Ion (foto 2) 
muncitor la D.R.N.T.—Brăila, 
Furiș Ana (foto 3) muncitoare 
la Uzinele „7 Noiembrie4* 
— Craiova, sau Gheorghe Ale
xandru (foto 4), mecanic de 
utilaj la D.R.N.M.—Constanța, 
au inima plină de bucurie pen
tru cinstea pe care le-au acor- 
dat-0 tovarășii lor de a-i de
semna ca delegați ai tineretu
lui patriei noastre la marele 
Festival de la Moscova. Și ini
mile le sînt pline de fe
ricire pentru zilele de neui
tat pe care Ie vor trăi în Mos
cova, — oraș al tinereții.

Mal este oare nevoie să le 
urăm petrecere frumoasă ?

V- ORGHIDAN R

0 revărsare
o

Primul din cel 30.000 contempla 
Moscova. Nu-i lipsește curiozitatea 
turistului. Admiră liniile monu
mentale ale Pieții Roșii și se entu
ziasmează privind pulsația accele
rată a străzii. Are curiozitatea tu
ristului dar nu numai atît. Pentru 
ce s-a grăbit sudanezul Mahmud 
Babiker Gaafar să respire aerul 
Moscovei ? Doar dorința de a cu
ceri depărtările ? Am fi nedrepți 
să pronunțăm o asemenea sentin
ță-

Festivalul înseamnă satisfacții 
turistice, prilejuri incomparabile 
de desfătări artistice, confruntări 
ale valorilor sportive, dar mai pre
sus decît orice înseamnă posibili
tatea contactelor de opinii, circu
lația nestingherită a celor mai di
ferite puncte de vedere. Atracția 
momentului răscolește cinci conti
nente și determină 30.000 de tineri 
să-și dea întîlnire la Moscova.

Primul a sosit. Ceilalți și-au 
umplut valizele și au pornit la 
drum. Unii — enorm de mulți — 
doresc cu toată ființa lor să respi
re aerul proaspăt al Moscovei, al
ții vor să-1 cunoască spre a-și risipi 
îndoieli. Perfect omenesc. Perfect 
explicabil.

Drumul spre Moscova nu-i însă 
totdeauna ușor. (Nu din vina oa
menilor sovietici). Mai întîi, 
trebuie uitate depărtările. E ne
voie uneori de traversat mări și o- 
ceane bîntuite de furtuni, munți 
falnici și cîmpii fără de sfîrșit. O- 
mul s-a învățat să învingă depăr
tările. Dar în afară de depărtări 
există și... Departamentul de Stat 
al S.U.A.

Cîțiva sportivi americani au vrut 
să plece la Jocurile sportive ale 
tineretului de la Moscova. Li s-au 
refuzat pașapoartele. Motivul ? 
Jocurile sportive au loc în același 
timp cu Festivalul. Iar Festivalul 
înseamnă... comunism. Totul rostit 
simplu, cu o ignoranță care uimeș
te. Dacă vocea lui Paul Robenson 
poate ajunge la Moscova pe calea 
undelor, în schimb, în materie de 
sport tehnica nu-i atît de avansa
tă. Deci, unora drumul spre Mos
cova le-a fost închis. Brutal, fără 
ezitări sau subterfugii protocolare.

Dar ciracii lui Dulles îi întâl
nești în multe țări din lumea de- 
numită occidentală (deși uneori 
din punct de vedere geografic nu 
este tocmai exact). în Cuba a te 
declara adept al Festivalului este 
echivalent cu săvîrșirea unui de
lict pasibil de închisoare. în 
temnița iordaniană, comitetul de 
pregătire a Festivalului a fost di
zolvat. Măsura a fost bineînțeles 
copiată după una similară intro
dusă în Irak și Pakistan.

Ministrul de externe japonez a 
dat dovadă de oarecare originali
tate. 500 de tineri japonezi au ce
rut vize spre a putea pleca la Fes
tival. Au obținut vize numai... 10 
la sută. Pretextul ? Aci dîra de 
originalitate a dispărut și a ieșit 
la iveală împrumutul pe care l-a 
efectuat din arsenalul domnului 
Dulles. „Nu este de dorit ca țara 
organizatoare a Festivalului să 
suporte o mare parte din cheltu
ielile de călătorie". Deci, răsu
flata flașnetă despre „hanii Mos
covei". Flașnetarii de la Tokio au

primit replica. Organizatorii Fes
tivalului au arătat limpede sursele 
de finanțare : tineretul lumii și 
organizațiile sale.

★
Mahmud Babiker Gaafar se află 

de acum la Moscova. E primul din 
cei 30.000. Restul sosesc curînd în 
gările și pe aeroporturile Mosco
vei.

Sosesc pentru că :
ix Vor să se cunoască și 

înțeleagă mai bine.
yr Vor să se distreze.
★ Vor să se întreacă pe terenu

rile de sport.
Sosesc deși există Departamentul 

de Stat al S.U.A.
Sosesc din 1001 de motive — 

dintre care cel mai puternic este 
acela că tinerețea nu vrea să fie 
remorcată de ’ '
purtată pe pragul 
sale prăpăstii.

O inovație deosebita
Un aspect impresionant al unei hale

de 120—150

să se

TIMIȘOARA (de 
la corespondentul no 
stru).

Secția galvanică ere 
cunoscută ca un coș
mar al întreprinderii 
Electromotor** — Ti
mișoara. Mai în
totdeauna această sec
ție nu-și îndeplinea 
planul de producție 
și nu din cauza mun
citorilor, căci ei sînt 
harnici și pricepuți. 
ci din pricina lipsei 
de sulfat de nichel, 
necesar la nichelarea 
pieselor pentru bu
nurile de larg con
sum. Lipsa sulfatului 
de nichel — provenit 
din import — crea 
goluri de producție,

muncă în asalt și e- 
vident, greutăți în în
deplinirea planului 
altor secții. Fostul 
șef al secției de gal
vanizare încrucișa bra
țele în fața unei ase
menea situații și se 
plîngea în consfătui
rile de producție că 
„sînt greutăți ce nu 
pot fi înlăturate**.

Dar, iată !
Intr-una din zile, 

noul șef al secției 
galvanică, tînărul in
giner Dumitru Roș
ea i-a scos din în
curcătură. După e- 
forturi intense, cerce
tări, analize, calcule, 
a realizat o inovație 
prețioasă : fabricarea

sulfatului de nichel 
pe cale chimică din 
deșeurile de 
care 
erau 
ului, 
dată 
timp 
fost nichelate și cro- 
mate mai bine de 
8.800 fiare electrice 
de călcat — realizare 
neîntîlnită în istoria 
acestei secții.

Inovația tînărului 
inginer Roșea aduce 
însemnate economii. 
După .. unele calcule 
ele se ridică la suma 
de 166.000 lei anual. 
Acesta este fără în
doială un frumos dar 
închinat Festivalului.

nichel 
înainte vreme 
predate I.C.M.- 
Inovația a fost 
în producție. în 
de o lună, au

DIN JURNALUL SONDORILOR
PLOEȘTI (de la corespon

dentul nostru).
Zilele trecute am cunoscut 

cîțiva sondori de la schela Bol
dești. Nici să discute între ei 
n-aveau timp și cu atît mai 
mult n-aveau vreme de pierdut 
cu cineva pC care-1 vedeau pen
tru prima oară. Am așteptat. în 
acele clipe ei terminau* de in
trodus primele tuburi la sonda 
103. Această operație o execu
tau băieții lui Gheorghe Co
vrig, maistru sondor. Cu ei se 
află și brigadierul sondor, co
munistul Dumitru Hangiu. în- 
tr-un moment de răgaz ne-am 
prins repede la vorbă.

— ,„Aceasta este a doua son
dă pe care o săpăm în cinstea 
Festivalului de la Moscova. Pri
ma, sonda 412, am terminat-o 
cu 24 de zile mai devreme. A-

cum la sonda 102 unde lucrăm 
avem o depășire de peste 40 la 
sută față de comanda 
tehnică**.

— Va fi gata pînă 
val ? îl întrebai eu.

—- Nu ! Adîpcimea 
„vom merge“ nu ne permite.

Sondorul schiță apoi un zîm- 
bet care-mi dădu a înțelege că 
dacă așa ar merge lucrurile, ar 
fi lesne de a „planta" în toată 
țara numai turle pentru a sfre
deli pămîntul. Brigadierul îmi 
vorbi că băieții au făcut multă 
treabă. Au dat producției o 
sondă cu 24 de zile mai de
vreme. A fost o adevărată „bă
tălie** în întrecerea pornită în
tre ei și sondorii de la 407 (și 
aceasta tot o sondă forată în 
cinstea Festivalului), la care au

geologo-

la Fești

la care

prima brazdă din

a- 
de

splendidă de tinerețe și entuziasm
La deschiderea festivă a Întrecerilor finale ale Spartachiadei 

de vară a tineretului,
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Pe aceeași tarla de șase ani
Nu există colectivist de la gos

podăria colectivă „Progresul" din 
comuna Roșiori, raionul Căimățui, 
care să nu-l cunoască pe combi- 
nerul Mihai Clenciu. E al șase
lea an de cind hierează pe tar
laua colectiviștilor din Roșiori. 
Aici a cucerit pentru prima oară 
drapelul de combiner fruntaș pe 
S.M.T. Nicoiești-Jianu.

Combina lui Mihai, spintecă 
semenea unei corăbii, valurile
aur ale lanului. Cît de cunoscută 
îi este această tarla.'

Era într-o duminică. Flăcăii își 
îmbrăcaseră hainele de sărbătoa
re și se plimbau prin sat. Soarele 
dogorea nemilos, cînd Mihai ajun
se la președintele gospodăriei.

— Tovarășe președinte — a 
început el — griul e numai bun 
de recoltat.

— E' în regulă Mihai. Mîine în 
zori intrăm în el.

— Mîine ? Nici nu mă gîndesc. 
Azi încep !

Președintele n-a mai încercat 
să-l convingă. Știa el că ar fi în 
zadar. După numai 30 de minute

combina tăia
Unul auriu. Spre seară, Mihai 
opri combina. Cîțiva colectiviști 
se strînseră în jurul Iui.

— Cît a ieșit ?
Mihai scoase un carnețel 

făcu un mic calcul:
— 2.200 kg. la hectar.
— Să ne trăiești feciorule! 

anu’ tot la noi vii ?
— Să plec în altă parte ? Nici 

nu mă gîndesc. De șase ani 
zile străbat tarlaua aceasta 
lung și-n lat. O cunosc bine.

Și

La

de 
în

Corespondent 
D. SOCEANU

lucrat 
Ștefan 
blema 
Iul cum a muncit, cum și-a or
ganizat era și normal că bri
gada comunistului Hangiu să 
e. «cerească- victoria în întrecere 
și premiul cel mai mare — 
30.000 lei.

Și sonda 407 la care a lucrat 
brigada tînărului Ștefan Cri
șan a fost dată în exploatare cu 
7 zile mai devreme. în jurna
lul ds realizări al brigăzii, des
chis în cinstea Festivalului, 
sînt înscrise numele unor tineri 
destoinici ca Petre Bălănescn, 
Stelian Chiroiu, Virgil Vasile 
și alții împreună cu succesele 
lor. Toți sînt mîndri că Ștefan 
Crișan va merge la Festival 
prin organizația noastră de tu
rism.

tinerii din brigada lui 
Crișan. Se punea pro- 
„care pe care“. După fe-

...Construcția la
minorului din Ro
man continuă să a- 
vanseze în ritm 
viu. Colectivul de 
aici s-a angajat ca 
in cursul lunii iulie 
a.c. să înceapă ro
dajul tuturor ma
șinilor și instala
țiilor din halele 1-4.

Prima bucurie.
A început rodajul 
primei vetre rota
tive. Vatra cupto
rului respectiv are 
un diametru de 22 
metri și poate su
porta o încărcătură
tone țagle (oțel laminat).

De față se află bătrînul lăcătuș 
Nicolae Ivan, tînărul montator 
Constantin Bulat, șamotorii Necn- 
lae Gore și Constantin Slăvoiu —- 
cîțiva dintre pricepuții muncitori 
care au construit vatra.

Acestui succes i-au urmat altele, 
nu mai puțin importante.

Nu știam cum să ne descurcăm 
pe șantier in denumirile compli
cate dacă tovarășul Crișu Marin, 
directorul adjunct al întreprin
derii constructoare, nu ne făcea 
o primă introducere.

Ajunși în incinta marelui grup 
de lucrări mai întîi am poposit la 
stafia de compresoare și am făcut 
cunoștință cu tovarășul August 
Spraițer, șeful de echipă la montaj, 

inițial, — ne-a spus dînsul — 
stația e prevăzută cu patru com
presoare. Pînă acum, au și fost 
montate cu mult înainte de ter
men, două. In lipsa podului ru
lant, care trebuie să sosească pe 
șantier, cei 18 membri ai echipei 
au folosit la montajul diferitelor 
părți ale compresoarelor un por
tal construit din rezerve interne. 
Această inițiativă a fost apreciată 
de către conducerea întreprinderii.

Tînărul șef de brigadă loan 
Hlușcu, o altă cunoștință, ne-a 
vorbit despre lucrările de la sala 
de comandă nr. 1.

— Sala noastră și în special 
secția de redresare este prevăzută 
cu o automatizare de gradul cel 
mai înalt Un singur om va di
rija — de la tabloul de coman
dă — întregul proces de produc- 
|ie.

înainte de a ne face cunoștință 
cu comunistul Cazacu Leonida, 
tovarășul Crișu a ținut să preci
zeze că șantierul instalațiilor e- 
lectrice, pe care îl conduce tova
rășul Cazacu, are în stadiul ac- 

cel mai greu cuvînt de 
Aceasta, deoarece în mai 

toate halele, montajul și-a termi
nat in mare atribuțiile. Acum se 
dă zor cu terminarea lucrărilor 
electrice, fără de care rodajul nu 
poate fi pornit în întregime.

La prima vedere tov. Cazacu 
s-a arătat oarecum supărat. Nu 
prea are el o părere așa de bună 
despre mersul lucrărilor pentru 
darea în funcțiune a redresoare- 
lor.

D. CIOCA

Vizitele delegației 
parlamentare birmane

Joi dimineața delegația parla
mentară a Uniunii Birmane, în^ 
soțită de deputății C. ParaschD 
vescu-Bălăceanu, membru al Pre-i 
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R.P.R. și Iacob Coțoveanu, se
cretarul Comisiei de Politică Ex-i 
ternă a Marii Adunări Naționale 
și-a continuat vizitele în țară.

La aeroportul Constanța oas
peții au fost întîmpinați de Tiu 
dose Vasiliu, președintele comite
tului executiv al Sfatului popular, 
regional. Marin Stancu, președin
tele comitetului executiv al Sfa
tului popular orășenesc, Vasile 
Vîlcu, deputat în Marea Adunare 
Națională 
din orașul

Oaspeții 
spre portul

In continuarea vizitelor, dele
gația a făcut o plimbare pe lito
ralul Mării Negre, poposind în 
stațiunile Eforie și Vasile Roaită.

(Agerpres).

și numeroși cetățeni 
Constanța.
s-au îndreptat apoî 
Constanța.

Nici o milă pentru hoți și delapidatori!
Dacă Justiția noastră populară 

dovedește asprimea necesară în 
cele mai multe cazuri pedepsind 
exemplar pe cei ce încalcă legile 
țării, pe cei ce se înfruptă în mod 
criminal din avutul obștesc creat 
cu trudă de oamenii muncii, sînt 
încă situații în care unele instanțe 
judecătorești nu aplică cum se cu
vine prevederile legii, manijes- 
tind față de hoți și delapidatori o 
blîndețe neîngăduită, ceea ce duce 
în practică nu la stîrpirea acestei 
faune murdare, ci la încurajarea

TINERII MUNCITORI 
sprijină campania de recoltare

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru).

Gospodăria de stat din Periam 
are mai bine de 1.000 ha. de grîu. 
Duminică s-au secerat cele mai 
bogate holde unde măsurînd rodul 
de grîu de pe un ha., îți dă pînă 
la 2.500 kg. In această zi de du
minică tinerii din Periam, în spe
cial de la fabrica de pălării au ini
țiat o acțiune de folos obștesc — 
ajutorarea gospodăriei de stat la 
strînsul snopilor de grîu în cruci, 
în urma secerătorilor. In zorii zi-

lei s-au strîns mai bine de 50 ti
neri care apoi au început munca. 
Merită să fie evidențiată utemista 
Sonia Coclitu de la fabrica de pă
lării „Lazăr Arnescu** din Periam 
atit pentru munca prestată dar mai 
ales pentru mobilizarea tinerilor 
la această acțiune. O notă proastă 
însă pentru 
lor de bază 
de pălării, 
și comună, 
cretarul
U.Ț.M. tov. Ion Iordăchescu, care 
nu s-au prezentat la muncă volun
tară. așa cum de altfel promiseseră 
tinerilor.

secretarii organizații- 
U.T.M. de la fabrica 
întovărășirea agricolă 
precum și pentru se-

comitetului comunal

AU FOST NEGLIJATE
unele „amănunte'1

f-iiri--1 ■

Ziarele aduc zilnic Un fleac de amănunt 
vești din ce- în ce 
mai îmbucurătoare 
despre mersul cam
paniei de recoltare. 
Unii țărani munci
tori, mai harnici, au 
și mîncat pîine nouă.

La Luizi-Călugăra, 
o comună din raionul 
Bacău, febra pregă
tirilor de treieriș cu
noaște o.mare inten
sitate. Au fost for
mate cetele. Vasele 
pentru apă la arie 
au fost de asemenea 
pregătite.

Este drept, că deo
camdată toate aces
tea se găsesc încă în 
ogrăzile cetățenilor, 
dar ce contează ? Să 
se dea semnalul și 
vasele respective vor 
fi pe arie. Pichetul 
de incendiu este și 
el aproape gata. Mă
turile se găsesc la 
Sfatul popular sub o 
masă, iar restul unel
telor afară, pe un 
rastel. A fost numit 
responsabilul de arie, 
delegatul de batoză, 
Intr-un cuvînt totul.

nu-i încă gata : aria. 
Spun tovarășii de la 
sfatul popular, (pre
ședinte Pușcașu $t. 
secretar Filip Nico
lae, agent agricol 
Sumănaru Dumitru) 
că nu este loc pentru 
ea. Au secerat un 
hectar și jumătate de 
orz. Pe restul terenu
lui este grîu. El încă 
nu-i copt, dar peste 
cîteva zile trebuie 
să fie secerat. Și 
atunci, cît ai bate din 
palme gata-i și aria. 
Deocamdată, situația 
este așa cum am pre
zentat-o aici. Un 
singur lucru nu prea 
vor tovarășii sus a- 
mintiți, să recunoas
că : dacă ei se gîn- 
deau din timp la lo
cul pentru treier, a- 
poi la 12 iulie aria
nu s-ar 
doar în 
Că vor 
suri, nu 
meni, 
asta, după cum spu-.

fi aflat încă 
perspectivă, 
lua ei mă- 

i contestă ni- 
In campania

nea un cetățean mai 
mucalit, este ca și în 
sport: „iei startul 
bine, cîștigj, pleci 
tîrziu, rămii de... că
ruță".

In comuna înveci
nată, Călugăra, situa
ția este asemănătoa
re. Cele două arii ce 
trebuiau să funcțio
neze sînt deocamda
tă numai pe... hîrtie. 
Tovarășii Elena Chir- 
han, activistă a Comi
tetului raional U.T.M. 
Bacău și Constantin 
Ciobanu — prim se
cretar. au spus că 
una din aceste arii 
este a tineretului. De 
fapt, nici una nu-i 
încă amenajată. Cine 
sînt vinovați ? Chir- 
han "■ 
vina pe Ciobanu, iar 
aceasta la rîndul lui 
pe Chirhan.

Pînă cînd se 
prelungi perioada 
pregătirilor pentru 
treieriș în cele două 
comune megieșe: Că
lugăra și Luizi-Călu
găra ?

I. ȘINCA

Elena aruncă

va

Regiunea București 
a terminat secerișul
BUCUREȘTI (de la corespon

dentul nostru).
în bătălia pentru strînsul recol

tei, colectiviștii, întovărășiții, me
canizatorii și ceilalți țărani munci
tori de pe întinsul regiunii Bucu
rești — au obținut victoria. Ei au 
terminat ieri secerișul pe cele 
433.934 ha. semănate cu păioase. 
Frumosul succes se daterește 
avîntului țărănimii muncitoare 
precum și muncii susținute depuse 
de către organele șl organiza- 
zațiile U.T.M., de sfaturile popu
lare și celelalte organizații de 
masă, sub îndrumarea organiza
țiilor de partid. Este demnă de re
marcat contribuția organizațiilor 
U.T.M. — care, mobilizate de co
mitetul regional U.T.M.. au antre
nat întregul tineret în această 
mare campanie. Oltenița, primul 
raion cooperativizat din regiune— 
Alexandria, Zimnicea, Snagov, 
Brănești și altele — sînt raioanele 
care au terminat primele seceri
șul. In aceste zile eforturile țără
nimii muncitoare și ale muncito
rilor agricoli din regiune sînt în
dreptate către treieratul grînelor,

• ei. Aceste acte judiciare de indul-
• gență față de elementele necinsti- 
' te, — oricît de puține ar fi ele —

provoacă indignarea oamenilor 
! muncii care se simt loviți în efor

turile lor creatoare, cinstite. Re
dacția noastră a primit semnale 
din partea unor oameni ai mun
cii, nemulțumiți de îngăduința u- 
nor instanțe judecătorești față de 
elementele necinstite, față de hoți 
și delapidatori în primul rind.

De exemplu prin sentința 
nr. 17 din anul curent, tri
bunalul raional din Sighișoara 
a condamnat la 8 luni închisoare 
corecțională pe cetățeanul Rotkell 
losif. Susnumitul, în calitate de 
gestionar la Ocolul silvic Dumbră
veni a avut o lipsă în gestiune 
de 100.633 lei. Deci 8 luni pentru 
o sumă care întrece o sută de mii 
de lei. O pedeapsă în totală dis
cordanță cu gravitatea faptului 
comis. De ce numai atît unui hoț 
a cărui pedeapsă trebuia să se 
numere în ani? De ce achizitorii 
Gheorghe Sirb, Alexandru Rus și 
Petre Mirodan au fost condamnați 
de către tribunalul raional Incu 
numai la 3 luni închisoare deși 
lipsa lor în gestiune se ridica la 
surpa de 33.625 lei ? Oare aplica
rea acestor sancțiuni penale mini
me cuprinse in Codul penal pot ți 
un avertisment pentru acei care 
urmăresc să realizeze cîștiguri pe 
cai necinstite? Considerăm că nu . 
și-au primit pedeapsa meritată 
în măsura gravității faptului .nici 
inculpatul Virgineanu Gavril care 
și-a însușit 28.880 lei din venitu
rile cooperativei. (Sentința nr, 
62/1957 a tribunalului Toplița). 
După ce a frustat cooperativa de 
această sumă, individul a căutat 
să-și acopere lipsurile bănești în- 
șelînd cumpărătorii prin vinzarea 
mărfurilor cu suprapreț. în felul 
acesta el a reușit, pină în momentul 1 
cînd a fost prins, să „refacă** 
3.556,06 lei din suma inițial furată. < 
Completul de judecată în fața că
ruia a fost tradus în cele din urmă • 
s-a dovedit nepermis de indulgent * 
față de el, dovadă cele 12 luni de 
închisoare care au fost înscrise în 
sentința lui. Cooperatorii care

au fost jefuiți de acest escroc, nu 
pot fi de acord cu o astfel de sen
tință care prin bunăvoința ei nici 
măcar nu sperie cîtuși de puțin 
pe alții de teapa celui de mai'sus.

Prin sentința penală nr. 755/1957 
inculpatul Vasile Popa a fost con
damnat de către tribunalul raional 
Cîmpina la 9 luni închisoare. 
Faptele săvîrșite de el sînt multe, 
enumerarea lor presupunînd un 
rechizitoriu întreg. Ne mulțumim 
însă a preciza numitorul comun 
al fărădelegilor comise de acesta: 
140.318 lei daune cauzate avutu
lui obștesc. Deci 140.318 lei egal 
cu 9 luni închisoare. Este oare 
aceasta o pedeapsă care coincide 
cu gravitatea delictului? O consi- 
derărn cu mult prea ușoară.

Un alt caz în care incul* 
patul a fost condamnat cu in
dulgență îl prezintă dosarul 
Constantin Jugănaru. Acesta fiind 
gestionar la cooperativa Lei- 
cești a fost condamnat de către 
tribunalul popular raional Pitești 
la 2 ani închisoare. Susnumitul 
și-a 
de 
l-a judecat 
fi* 
delapidare 
viciu, cu toate că din actele dosa
rului rezulta pe deplin că suma 
constatată lipsă în gestiune a 
fost însușită de către incul
pat. Iată deci că și atunci cînd pro
bele dovedesc pe deplin vinovăția, 
unele tribunale vădesc insuficientă 
intransigență în aplicarea maximu
lui de pedeapsă posibilă delapida
torilor. Sînt și alte exemple care a- 
rată că unele tribunale manifestă 
îngăduință față de jefuitorii banului 
obștesc. Și tribunalul raional Do- 
rohoi a dovedit acest lucru. Do
sarul nr. 2150/56 exprimă acest 
lucru. Un inculpat care a delapi
dat suma de 12.303,77 lei din a- 
vutpl obștesc a fost condamnat 
doar la... 2 luni de închisoare.

Cele cîteva exemple de mai sus 
sînt destul de semnificative pentru 
a ilustra indulgența anumitor tri-

insu.șil bunuri in valoare 
47.436 lei. Tribunalul care 

a schimbat gre- 
calificarea delictului de la 

in neglijență în ser.

S. IONESCU

(Continuare în pag. 111-a)
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:IN ATENȚIA
participanților la concurs: 

’ „U urma numeroaselor cereri sosite la redacție anunțăm 
» ca termenul de predare a deslegărilor jocurilor din PRIMA 
! ETAPA SE PRELUNGEȘTE PINA LA 25.VILI957 INCLU- 

; PREMIILE ETAPEI A H-a:
> Premiul I: 1 ceas de mină „Pobeda" cu secundar cen-
> trai.
; Premiul II .- Stofă pentru un costum de haine și două câ- 
. mași popim oferite de magazinul „Textila" (șos. Mihaî

: Premiul III: lin aparat de radio oferit de magazinul 
„Motanul incalfat" (Calea Victoriei nr. 23). S

15 mențiuni: stilouri, mingi de volei, echipament turistic; 
albume, cârti, abonamente la ziare, reviste etc,



Pe marginea unei consfătuiri cu cîMorii

O discuție cu două teme
miiiiiiniiîluwiiiiVMiMiiMiiiiiMiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiMiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiinffliiuiiiiiii'wiM

Recolteh bogate care au crestcut anul acesta pe ogoarele patriei, 
îți umplu ’rirna de bucurie și fericire, îți inspiră un rbspect ne
mărginit pei ‘tru făuritorii lor. Talazurile nesfîrșite de spice care 
acoperea» întinsa cîiupie a Ollteniei, sînt acum clădite în stoguri 
mari pe arie chiar înmagazinate în hambare. Ici, colo, ca niște 
insule, aw mai rămas însă paCcele de grîu nerecoltate încă cu 
boabele gaia să pice. Trebuie dată o ultimă bătălie : grăbirea se
cerișului și treiei ișului, începerea neîntîrziată a arăturilor timpu
rii și momentul decisiv va fi cîștigat.

Lupta aceasta trebuie să te găsească pregătit din vreme. Nimă
nui nu-i e în găduit să rămînă în urmă. în asemenea momente,, 
foarte importa nt este felul cum.? reușești să organizezi și să foloseștit 
forțele de care dispui.

Cu scopul de a\spiijini efor turile tinerilor mecanizatori, ingineri 
și tehnicieni din regiunea Craiova, precum și eforturile tinerilor 
țărani muncitori d?u sectorul socialist și individual al agriculturii 
în această campanie,^ ziarul nostru a organizat duminica trecută 
la centrul raional Băilești, o consfătuire la care au participat co- 
respondent volunîari s.xteșli, activiști ai comitetelor raionale 
U.T.M. ți mulți dintre tinerii amintiți mai sus.

în rindurile ce urmează'' publicăm cîteva aspecte din cadrul 
consfătuirii.

virile asupra lui. El anunța con
sfătuirea că tinerii țărani munci
tori din raionul Balș, sînt botărîți 
să termine lucrările agricole din 
vara acestui an, printre cei dintîi 
din regiune. Nu se știe însă cine 
va fi în frunte. Zilele acestea în 
cadrul săptămînii record, raionul 
Corabia a anunțat terminarea lu
crărilor de recoltat. Utemiștii și 
tinerii din acest raion și-au făcut 
cunoscut angajamentul lor de a 
organiza echipe de intr-ajutorare,

cienii din raion sînt tineri, iar co- 
imitetul raional U.T.M. nu a între-, 
^rins nici o acțiune în această pri
vință. O lipsă în activitatea mul- 
tor comitete raionale U.T.M. din 
rșgftunea Craiova îl constituie și 
fagJîul că ele s-au ocupat prea pu
țin, și în unele cazuri chiar de loc, 
de 'felul cum s-a făcut revizuirea 
și complectarea instalațiilor elec
trice ale tractoarelor, pentru a se 
putea lucra cu ele și noaptea. Din 
cuvîntul corespondenților a mai 
reieșit că organizațiile și organele 
U.T.M. trebuie să combată tendin- 

tțele ce se ivesc în mintea unor

Am călătorit timp de 2 săptă- 
mîni prin satele și comunele Ol
teniei. La tot pasul auzeai vorbin- 
du-se: „an bun dar trudnic44. Nu
mai secera și coasa mai poate da 
de rostul recoltei : — își susțineau 
părerea unii. Astfel de nedumiriți, 
au frămîntat și pe unii participanți 
la consfătuirea noastră, care însă 
le-a dat putința să se convingă de 
lipsa de temei a unor astfel de pă
reri. w r__ __ __ ___

înainte de a porni cu combine-».^conducători ai unităților agricole 
le în lan, mecanizatorii d- « «««- «î
S.M.T. Caracal au prevăzut con
dițiile de lucru din acest aw. Pen
tru aceasta ei s-au pregătit din 
timp. La unele combine au mon
tat cîte un rabotor excentric)» cu 
ajutorul căruia plantele căzute 1» 
pămînt pot fi ridicate cu ușurință 
și treierate din orice poziție de\ lu
cru. La alte combine s-au adopx'at 
chiar ridicători special confecție'- 
Date, care îndeplinesc aceeași func*- 
țic ca rabotoarele. Acum combine*, 
le S.M.T. Caracal lucrează dîjiA 
plin — ne-a informat la consfa* 
tuire Șerban Ileana. Combiner» 
realizează zilnic cîte 16 și chiar 18 
tone de cereale.

Dar cîte lucruri folositoare și in
teresante nu pot realiza tinerii. O 
tînăra, tot din raionul Caracal, a 
povestit cu pasiune la această în- 
tîlnire tinerească despre inovația 
tinărului SirBu Nicolae de la
G. A.S. Caracal. Abia se declanșase 
campania de vară, povestea, fata. 
Se muncea zi și noapte, pe rupte, 
cum îi vorba romînească. Chema
rea holdelor stîrnise mult interes 
printre tinerii din gospodărie. Mai 
trebuiau însă făcute și alte lucrări, 
care de asemenea, nu admiteau în- 
tîrzieri. Brațe de muncă erau pu
ține. Ce trebuie făcut pentru a 
strînge pîînea de pe cîmp Olt mal 
repede ? se întrebau mecanicii 
gospodăriei. Și iată că într-una din 
zile ei au găsit dezlegare frămîntă- 

•rilor. Au pus ochii pe tractorul
H. T.Z. și i-au montat o pompă de 
universal. Inovația lor a dat re
zultate bune. De atunci stropitul 
viei a început să se facă mecanic, 
și peste 60 de oameni au fost puși 
la dispoziția altui „front44, cel al 
recoltării holdelor care stăteau 
gata să se scuture.

Fiecare participant are cîte ceva 
de spu9. Dar despre cine ai putea 
să vorbești mai întîi ? Cîțiva tineri 
din raionul Segarcea ne-au vorbit 
și despre inovația tinărului Bui- 
că Cornel. Ea constă în adaptarea 
celei de a 3-a sită la combina S.4. 
Datorită acestui lucru se scutește 
o lucrare suplimentară : trio- 
ratai boabelor treierate. Acest 
fapt a dat putință gospodăriilor 
colective din satele : Valea Stan
ciului, Țugurești, Bîrza, Drănic și 
altele, să-și achite cantitățile de 
cereale contractate cu statul, direct 
de la combină.

Ce ne-a mai rămas de făcut, 
pentru ca recoltatul și mai ales 
treierișul să ia sfîrșit cît mai re
pede ? — s-au întrebat participan- 
ții la consfătuire.

Această întrebare și-a găsit un 
răspuns deplin în cuvîntul tineri
lor, Cocora Emil, din comuna Po
iana Mare, raionul Calafat, Bă- 
cescu Maria, instructoare a comite
tului raional U.T.M. Strehaia, in
giner agronom Mitrică Gheorghe, 
de la secția agricolă Băilești și 
mulți alții. Ei au arătat că timpul 
e neîngăduitor. Campania de vară, 
ca fiind cea mai hotărîtoare etapă 
de muncă din timpul anului, se 
întîmpină în primul rînd cu efor
turi neîntrerupte. Tinerii trebuie 
să se afle în fruntea lucrărilor e- 
fectuate. Ei au arătat printre altele 
că în raionul Băilești, s-a întîrziaț 
nejustificat reglarea batozelor, deși 
majoritatea mecanicilor- agricoli 
și aproape toți inginerii și tehni-

de la w socialiste și ai unor președinți 
t con- sfaturilor populare, de a desfă:

pentru a sprijini 
grăbirea treierișu- 
lui. Pe multe arii 
s-a organizat și cel 
de al doilea 

. schimb. Se munceș
te zi și noapte. însă 
nici cei din Balș nu 
vor să se lase mai 
prejos. Ziua se se
ceră. iar noaptea 
string în clăi recol
ta secerată. Ciăile 
sînt așezate la mar
ginea tarlalei, pen- 
tril ca odată cu 
culesul recoltei să 
se îacă și dezmiriș- 
titul. Prin aceasta 
bălșăteniî și-au asi- 
.gurat un avantaj 
in plus față de cei 
•din Corabia. Oricît 
de mult ai co
linda satele raionu
lui Balș, e greu să 
găsești în aceste zi
le pe cineva acasă. 
Echipe de tineri, 
dau de acum ultimul ___ _______
pe tarlalele gospodăriei de stat din 
comuna Iancu Jianu.

Rezultatele întrecerii dintre cele 
două raioane vor trebui să desem
neze cine va fi în frunte.

j al 
_ __ x , desfășura 
muncile agricole pe etape de lu
crări.

Fiecare lucrare agricolă din a- 
cest an cere un maximum de efort. 
Pentru acest lucru tinerii M. Ion 
din comuna Iași și Marin Radules
cu din comuna Căpreni, au făcut 
propunerea ca organizațiile și or
ganele U.T.M. să se îngrijească cu. 
mai mult interes de felul cum se 
respectă itinerariile de deplasare 
ale batozelor, tractoarelor și altor 
mașini, astfel ca deplasările în gol 
ȘK fie cît mai mici, și să se țină 
fofedată seama în ce măsură e fo
lositei capacitatea de lucru a aces
tora.

ExisiK apoi posibilități — a a- 
ratat tînărul I. Dumitru de la 
S.M.T. Băilești—<ca la toate ariile 
să se organizeze cupluri de cîte 
două batoze fa; uzi singur tractor, 
în felul acesta s-»r putea elibera 
un tractor pentru ^începerea neîn
tîrziată a arăturilor de vară. Din 
discuțiile purtate s-a desprins .
faptul că în activitatea multor sfa- nul Băilești, există doar o singură 
turi populare conumale din raioa- brigadă artistică de agitație, iar în

satul Spineni, din 
i petrecut un 

relevat. Tinerilor 
Ristea Ștefan,

. Despre acest 
consfătuire tînărul

regiunii Craiova, 
fapt a vorbit în 
I. Călugărescu.

De curînd în i_„ 
comuna Negoiu s-a 
fapt demn de 
Ristea Gheorghe, 
Gheorghe M. Gheorghe, Avram N. 
Dumitru, li s-a încredințat sarci
na să organizeze cetele de lucru 
pe arie.

Sarcina aceasta n-a fost atît de 
ușoară. Acest lucru le-a creat un

■k Fiecare tînăr, pionier șl școlar din 
raionul Segarcea și-a luat angajamentul 
să strings de pe miriști cite două kilo
grame de spice care vor fi valorificate 
prin cooperative ; sumele rezultate se vor 
vărsa in contul Festivalului.

ir In intimplnarea Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților de la Mos
cova peste 7.000 de tineri lucrători al 0- 
goarelor craiovene s-au înscris în diferite 
torme ale agriculturii socialiste.

ir In cinstea Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților organizația de 
bază U.T.M. din satul Valea Stanciului 
a creat o întovărășire agricolă „Elanul 
tineretului". în întovărășire s-au înscris 
un număr de 18 tineri, cu o suprafață de 
26 hectare.

☆ La chemarea organizațiilor de par
tid și U.T.M. funcționarii și locuitorii ora
șului Băilești au hotărît ca în fiecare zi 
să muncească cite 2-3 ore la recoltat pe 
tarlalele gospodăriei de stat din locali
tate. a

asalt recoltei

0 activitate uitată
Nu numai corespondenții volun

tari, Cioană Petre din comuna 
Maglavid, S. Gheorghe din comu
na Oltețu și Firu Paul din comuna 
Cujmir, ci aproape toți participan- 
ții la discuții, au arătat în cuvîntul 
lor necesitatea intensificării activi
tății cultural-artistice în campania 
agricolă de vară.

în comuna Poiana Mare, raionul 
Calafat în care trăiesc peste 20.000 
de suflete, nu există nici o forma
ție artistică a tineretului. în raio-

-fr Echipa de tiireret de Ia G.A.C. Ciu- 
perceni din raionufi Calafat condusă de 
tînăra Ungureanu Ștefana s-a clasat 
prima pe gospodărie* în cadrul recoltări
lor la păioase.

tît Studenții din anul I al Facultății de 
agronomie din Craiova care fac practică 
pe terenul experimental al Institutului de 
la Coțofeni au luat hotărîrea să sprijine 
organizațiile U.T.M. din gospodăriile co
lective în desfășurarea lucrărilor agricole 
de vară.

£ Pînă 
luat ființă 
tineretului 
valului de la Moscova.

acum în raionul Tg. Jiu au 
cinci întovărășiri agricole ale 
create în întîmpSnarea Festi-

nele Băilești, Calafat, Filiași, Cuj
mir și Craiova există un stil de 
muncă defectuos, ce duce la tără
gănarea organizării cetelor pe arii 
și chiar a ariilor. Mai sînt multe 
organizații U.T.M. din aceste ra
ioane, care ar vrea să organizeze 
arii ale tineretului, dar inițiativa 
lor nu e suficient sprijinită. Un 
exemplu ni-1 oferă în această pri
vință tinerii din comuna Obîrșia, 
raionul Cujmir. Ei au trebuit să 
întimpine multe dificultăți pînă 
cînd sfatul popular comunal a ac
ceptat să le repartizeze o arie. Co
mitetul raional U.T.M. Cujmir a 
fost străin de strădaniile acestor 
tineri. Cu toate acestea aria tine
retului din Obîrșia este acum mo
del pe raion.

Așa cum a arătat profesorul 
C. Neguț și lacob C. Ion, ambii 
din comuna Segarcea, organizațiile 
U.T.M. trebuie să se ocupe într-o 
măsură mai mare de antrenarea, în 
timpul vacanței a elevilor și stu
denților în campanie.

raioanele Segarcea, 
Craiova^ Vînju Ma
re, Gilort și altele, 
inexistența activită
ții echipelor artisti
ce e motivată prin 
aceea că pe timpul 
campaniei agricole 
aceasta nu prezintă 
o importanță prea 
mare. Oare să fie 
chiar așa ?

Nici nu vă 
puiți cît ’de 
sînt așteptate 
gramele artistice, 
prezentate pe ariile 
din satul Valea 
Stanciului, povestea 
un tînăr în consfă
tuire.

și veselie parcă și 
spornică, mai ușoată, 

le spunea tinerilor 
voluntari utemistul

Cu cîntec 
munca e mai

închi- 
mult 
pro-

parcă și

corespondenți 
Petre Cioană.

Tarlalele mari
dinInițiativa pornită de tinerii 

comuna Negroiu, ca sub conduce
rea și îndrumarea organizațiilor 
de partid, să înfăptuiască coopera
tivizarea complectă a comunei, este 
bine cunoscută în toate raioanele

cu rudele. Paralel cu sarcina, pri
mită, tinerii au dus și o susținută 
muncă de convingere a consăteni
lor pentru a se înscrie în coopera
tiva agricolă de producție.

Tinerii au confecționat un grafic 
comparativ, care oglindea produc
țiile realizate de întovărășiți în 
ultimii ani, precum și dc țăranii 
muncitori cu gospodării individua
le. Dacă calculai cifrele care in
dicau realizările, de fiecare dată 
cei mai cîștigați au ieșit mtovără- 
șiții.

Cooperativa însă poate întrece 
cu mult rezultatele întovărășirii — 
le explicau tinerii consătenilor.

Mulți locuitori aveau neclarități 
în privința unor prevederi, din 
Statut. Pentru acest fapt organiza
ția de bază UvT.M. din sat a ini
țiat studierea statutului cooperati
vei agricole de producție pe capi
tole. în această activitate au fost 
mobilizați cei mai buni utemiști, 
intelectualii satului și tehnicianul 
agricol al cbmuneî. Și iată că 
înainte de a începe treierișul în 
comuna Negoiu s-a creat încă o 
cooperativă agricolă de producție;

Toți vorbitorii au susținut pă
rerea, că în campaniile agricole 
se nasc cele mai bune prilejuri de 
a desfășura o activitate fructuoasă, 
în sprijinul cooperativizării.

în zilele recoltatului și treieri- 
șului fiecare țăran muncitor se 
poate convinge la fața locului de 
roadele muncii colective. Mulți 
dintre ei au locuri învecinate cu 
perimetrele întovărășiților, coope
ratorilor și colectiviștilor. Produc
ția se poate aprecia de multe ori 
și cu ochiul. Și dacă ai îndoieli, 
toate ariile sînt instalate în vatra 
satului. Nimeni nu te oprește să 
verifici producția la hectar a ve
cinului sau a aceluia cu care tră
iești în sat. De aceea organizațiile 
și organele U.T.M. sînt chemate să 
folosească fiecare prilej bun și să 
se conducă în activitatea lor numai 
după acest principiu.

Organizarea bună a lucrărilor a- 
gricole este egală cu rezultate mari 
și în munca de transformare socia
listă a agriculturii.

PETRE LUNGU

Colțul Festivalului de la Mi
nisterul Industriei Grele este 
frecventat zilnic de numeroși 
tineri.

Tinerii găsesc la colțul Fes
tivalului ziare, reviste, care 
vorbesc despre Festival și pe
trec aici clipe plăcute.

In fotografie: Aspect de la 
colțul Festivalului.

Sărbătoare
la Merei

iulie, 40 de fami- 
Merei s-au întru-

Duminica 14 
Iii din comuna 
nit — în urma hotărîrii de a-și 
uni pămînturile în tarlale mari 
pentru a-1 lucra în comun după 
toate regulile agrotehnice — și 
au dat naștere unei gospodării a- 
gricole colective căreia i-au dat 
numele de „23 August". La for
marea acestei colective un aport 
deosebit l-au adus și utemiștii 
care, sub îndrumarea comuniști
lor au înfrînt prejudecățile, că în 
regiune de deal nu pot fi create 
gospodării colective. In frunte cu 
Maria Badiu, secretara comitetu
lui U.T.M. din comuna Merei și 
tînăra comunistă Stanca Simio- 
nescu, utemiștii Radu Gherbăluță, 
Mihai Păunescu și alții, au lămu
rit pe țăranii muncitori să intre 
în colectivă. Au fost convinse Fi-' 
Iofteia Gavrilă, Elena Curelaru, 
Maria Rachieru și alții.

Colectiviștii, au mai primit 
din rezervele statului -42,15 ha. 
Vie altoită. Ei posedă 22,55 ha. 
teren arabil, 17.56 ha. vie. In'pla
nul de viitor, colectiviștii și-au. 
propus ca întreaga suprafață de 
pămînt pe care o posedă să o 
planteze cu viță de vie.

Urâ! Plecării 
la munte

Scrisori către redacfie

Grăuntele prețios
La Fabrica de hîrtie „1 Sep- 

tembrie“ din Bușteni mișcarea de 
inovații a luat un puternic avînt.

In anul 1956 s-au înregistrat 80 
de propuneri, iar în decursul pri
melor patru luni din anul 1957, 28 
propuneri de inovații. Inovatorii 
noștri au analizat circuitele, insta
lațiile» aparatele și acolo unde au 
văzut că sînt strangulări ale pro
ducției, s-au hotărît să le înlăture 
prin inovațiile lor.

Totuși, nu putem spune că sîn- 
tem mulțumiți de felul cum a fost 
dusă munca de inovație în între
prinderea noastră și aceasta din 
mai multe considerente.

In primul rînd atelierul mecanic 
n-a urmărit îndeaproape planul ca
lendaristic pentru experimentarea 
propunerilor de inovații, cum e ca
zul cu inovația tovarășului Gheor
ghe Bening intitulată : „role pentru 
ferecarea defibratoarelor cu plăci“, 
inovația tovarășului Aurel Ciobanu 
și altele.

Apoi, planul tematic întocmit 
anul trecut n-a oglindit problemele 
cele mai importante ale producției.

De asemenea comisia de inovații 
a întreprinderii noastre, în loc să 
caute să descopere „grăuntele pre
țios" pe care-1 conține o inovație și 
să ajute la perfecționarea ei, a cău
tat uneori să găsească cu tot dina
dinsul eventualele lipsuri, să o res
pingă, pentru că astfel să mai sca
pe de unele sarcini. Nu putem 
spune însă că toate propunerile au

Laminorul de la Roman 
intră in rodaj

(Urmare din pag. l-a)

— Ce folos că băieții lui Hluș- 
cu se străduiesc, dacă nu primesc 
la timp materialele necesare ur
gentării lucrării... In curind ro
dajul începe. Așa că n-ar stri
ca o notă în ziar la adresa to
varășilor de la Ministerul Cons
trucțiilor și Materialelor de Cons
trucții. Poate i-am mai împinge 
niței...

După ce și-a vărsat focul, tov. 
Cazacu ne-a vorbit cu mult entu
ziasm despre munca tinerilor e- 
lectricieni montatori de pe șan
tier.

Intîmplarea a făcut ca de față 
să fie și inginerul Gold Beno.

— Poftim, scrieți despre oame
nii de sub conducerea acestui tî
năr inginer. A obținut rezultate 
importante. Au un mare avans la 
montajul electric de la cuptorul 
rotativ nr. 2, care le va permite 
terminarea lucrării cu cel puțin o 
lună înainte de termen. Aici mun
cește foarte bine brigada condu
să de Abagef Florea.

O părere tot atît de bună o 
are tovarășul Cazacu despre tî
nărul Schifirneț Vasile, originar 
din părțile Romanului, calificat 
mai mult pe acest șantier. Echipa 
pe care o conduce acest tînăr or
ganizează cei mai bine munca, 
așa că ei au pornit rodajul la 
rece al rolelor ce conduc țevile 
spre paturile de răcire, cu 45 de 
zile înainte de termen.

Noi — a spus tov. Cazacu — 
acordăm multă atenție calificării 
profesionale a unor tineri veniți 
pe șantier. Iată de pildă, în ulti
mul timp, la lucrările noastre au 
fost calificați peste 20 de tineri, 
majoritatea de prin părțile Roma
nului. Numai tov. Abagef Florea 
a calificat trei, dintre care Bîr- 
joveanu Aneta și Cazacu Vasile 
din comuna Bălcescu. Dorința 
noastră este ca la exploatarea 
viitoarei uzine să lucreze numai 
tineri localnici, bine pregătiți pro
fesional, iar noi bucureștenii 
ăștia mal bătrîni, să mergem pe 
alte șantiere...

fost bune și aceasta pentru că tova
rășii care le-au propus n-au căutat 
să se consulte cu inginerii și teh
nicienii pricepuți din întreprindere 
pentru a-și expune ideea cît mai 
clar și a indica posibilitățile de 
aplicare în practică.

Cabinetul tehnic nu s-a preocu
pat îndeajuns de inovatori, n-a ți
nut consfătuiri cu aceștia pentru a 
le da îndrumările necesare. Răs
punsurile care se dădeau muncito
rilor asupra propunerilor de ino
vații erau telegrafice, rigide, nu 
arătau din ce motiv se respinge 
inovația și aceasta a dus la crea
rea unor concepții în mintea mun
citorilor că n-are sens să mai facă 
propuneri, deoarece ei stnt oameni 
simpli și propunerile lor nu sînt 
luate în considerație.

O parte din propuneri erau ți
nute în studiu și fază de experi
mentare, luni în șir. înmînarea cer
tificatelor și insignelor de inovator 
în ședințele festive nu s-a mai 
făcut de miilt.

Pentru ca în viitor aceste lip
suri să fie înlăturate, este necesar 
ca atît conducerea administrativă 
cît și organizațiile politice din în
treprindere să sprijine mai mult 
mișcarea de inovații din fabrica 
noastră.

De curînd âu fost luate o serie 
de măsuri concrete. O primă măsu
ră corespunzătoare acestui scop, a 
fost încadrarea tovarășului ing. A. 
Mînzăraru în postul de șef al cabi
netului tehnic, îneît de acum înain
te să existe cineva care să se ocupe 
zi de zi de problema inovațiilor, 
nu ca pînă acum.

Pentru sprijinirea și stimularea 
inovatorilor, conducerea întreprin
derii, la propunerea organizației de 
partid, a inițiat un concurs de ino
vații unde se vor acorda, celor care 
vor rezolva diferite teme, premii 
în valoare de peste 50.000 lei.

Organizația de partid din fabrică 
a ținut zilele trecute o ședință de 
analiză a desfășurării mișcării de 
inovații unde a scos la iveală lipsu
rile care au existat în acest dome
niu de activitate, indicînd căile pe 
care se poate merge pentru a ob
ține de acum înainte rezultatele 
mai importante.

ing. CORNELIU STANCIU 
Fabrica de hîrtie 

„1 Septembrie”—Bușteni

Incerctnd să intru acum cîtevă 
zile în sediul comitetului orășe
nesc U.T.M.-Brăila am nimerit în* 
tr-o mulțime de puștani, valize și 
rucsacuri, mămici și bunicuțe.

— Ce se întâmplă aici ? am 
întrebat pe cineva.

— Nu se întâmplă nimic. Plecăm 
în excursie, mi-a răspuns înțe
leaptă o fetișcană cu ochi limpezi 
și două cozi grele lăsate pe spate. 
— Și ca o confirmare, un băiat 
își aruncă șapca în sus și strigă: 
Ura ! Plecăm la munte!

Așa am aflat că 60 de băieți 
din școlile medii și profesionale 
din oraș pleacă într-o excursie de 
10 zile pe masivul Ciucaș. Vor 
trece pe la Cheia și vor locui în 
cabanele de la Muntele Roșu.

Dar cine sînt acești elevi și cum 
au fost selecționați? Să-i prezint 
pe cîțiva.

Aurel Badiu, a promovat anul 
acesta clasa a lX-a evidențiindu-se 
pe școală. Este membru în corni- 
tetul U.T.M. al școlii medii nr. 2 
și în această calitate a desfășurat 
o muncă rodnică. Are doar 15 
ani, dar de pe acum s-a situat 
printre fruntași. Excursia este o 
răsplată meritată.

Stela Kalenștein de asemenea 
este o elevă fruntașă. Ea cîntă 
din acordeon și și-a dovedit ta
lente organizatorice cu prilejul 
creierii ansamblului artistic al co
mitetului orășenesc U.T.M. Ce 
păcat că acordeonul a fost prea 
greu și nu l-a putut lua în ex
cursie. Dar de acolo va veni cu 
forțe proaspete atît pentru școală 
cît și pentru activitatea artistică.

Mitache Violeta este o elevă se-

rioasă și o colegă minunată. Ea 
a ajutat în timpul școlii citeva 
fete la obiectele la care se simțea 
mai bine pregătită. La sfirșitul 
anului a obținut mențiune și bu
curia că și colegele ajutate de ea 
au promovat clasa. E fericită că 
va vedea o părticică din patria 
noastră atît de frumoasă.

Și lista ar trebui să-i cuprindă 
pe topi acești copii între 14 și 16 
ani pentru că toți au învățat bine, 
au dovedit entuziasm și inițiativă 
în munca organizației, și-au ajutat 
colegii care întâmpinau, greutăți.

60 de tineri, însoțiți de profe
sori, educatori, activiști, pleacă 
să-și incinte ochii cu frumusețile 
patriei. 60 de copii ai oamenilor 
muticii din Brăila sînt trimiși pe 
cheltuiala statului să se recreeze, 
să se fortifice. Și totuși e un fupt 
obișnuit al zilelor noastre. E »• 
bișnuit pentru că nu 60 de elevi, 
ci sute și mii de elevi și nu numai 
din Brăila ci din 
pleacă la cură, la 
mare, în excursii și i

Să le urăm deci, 
odihnă plăcută.

toată țara, 
munte și la 
la odihna, 
petrecere și

M. V.

A n
teatrală și 
L. Caragia- 

zilele
august 

candidații

Institutul de artă 
cinematografică 
le“ organizează 
10, 11 și 12
sultații pentru 
concursul de admitere în anul 1. 
Sînt invitați a se prezenta la aceste 
consultații în special membrii 
cercurilor amatoare de teatru sin-

în de 
con» 

la

u n ț
dicale și a căminelor culturală să
tești.

Consultațiile sînt urmate de 
cursuri de pregătire la materiile 
de specialitate, cursuri ce se Vbr 
desfășura între 10 și 31 Augpst, 
sub îndrumarea pedagogilor Insti
tutului.

Pentru candidații din provincie 
se asigură cazare și masă contra 
cost.

Cine va fi în frunte?
noastre și 
de trai al

determină ©
Cînd tînărul Iscru Gheorghe, a 

început să vorbească, cei peste 100 
de tineri din sală, și-au ațintit pri

Ridicarea calificării■ productivitate mărita 
salariul mărit

mtnui noile mașini și instalații. 
De priceperea și tndemînarea oa
menilor, depinde în ultimă ana
liză îndeplinirea planului de pro
ducție, crearea tuturor bunurilor 
materiale și spirituale. Cadrele 
dau viață mașinilor, dau viață 
tehnicii noi a întreprinderilor 
noastre. Ridicarea permanentă a 
calificării cadrelor sporește capa
citatea muncitorilor, 
munca de o calificare 
cată dă un randament 
în raport cu cea de o 
mai scăzută.

Preocuparea pentru

In ultimul timp se scrie și se 
vorbește destul de mult despre 
productivitatea muncii. Problema 
este mereu actuală și interesantă 
pentru că de folosirea celor mai 
bune mijloace în vederea creșterii 
necontenite a productivității 
muncii, depinde în ultimă anali
ză sporirea permanentă a puterii 
economice a patriei 
bunăstarea nivelului 
oamenilor muncii.

împrejurările care
sporire a productivității muncii 
sînt numeroase. Printre cele mai 
principale se pot aminti dezvol
tarea și introducerea în procesul 
de producție a tehnicii noi, ridi
carea gradului de calificare a 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor, organizarea rațională a 
producției, întrecerea socialistă. 
In cele ce urmează vom trata pe 
scurt un singur aspect al aces- calificării stă și în atenția orga- 
tei probleme, vom arăta cum prin 
obținerea unei calificări mai ri
dicate— se creează condiții pen
tru creșterea productivității 
muncii.

Tehnica nouă cere 
cadre cu o înaltă 

calificare

întrucît 
mai ridi- 

superior 
calificare

ridicarea

nelor și organizațiilor U.T.M. 
care sub conducerea organizații
lor de partid duc o acțiune 
permanentă în acest domeniu. Tn 
numeroase întreprinderi organi
zațiile U.T.M. se interesează ca 
fiecare tînăr să studieze perma
nent, să învețe bine o meserie 
sau să se perfecționeze în profe
sia pe care o cunoaște, să pri
mească lucrări și să fie încadrat 
potrivit calificării pe care o are. 
Acestea sînt acțiuni politice de

» Baza export petrol din Constanța dispune de o grădina legu-
8 micolă cu o suprafață de 6>/2 ha., un sector zootehnic cu îngra-
8 sătorie de porci și o seră special amenajată cu instalație de in-
8 călzire cu aburi. Din această grădină sînt aprovizionate cu Ie-
Si game și zarzavaturi proaspete cantina salariaților din baza ( 
8 export petrol și casele de odihnă ale Ministerului Petrolului și 
8 Chimiei de pe litoralul mării. De la începutul sezonului și pina 
8 in prezent s-au recoltat legume și zarzavaturi în cantitate de
8 peste 11.075 kg. In fotografie: Ladina Rozalia și Margareta < 
îi Hamet strîngînd fasole verde. J

Datorită politicii de industriali
zare socialistă dusă de partid și 
guvern, întreprinderile socialiste 
din patria noastră au fost înzes- mare importanță. Ele sînt menite 
trate cu utilaj modern perfec
ționat. Această importantă ac
țiune continuă și în prezent și 
va continua și în viitor. Paralel 
cu introducerea tehnicii noi în 
producție — este nevoie de un 
număr din ce în ce mal mare de 
cadre calificate care să poată

citori îl dau organizațiile de secții 
U.T.M. de la uzinele „23 August" 
din București. Aci comitetul 
U.T.M. și birourile organizațiilor 
de secții U.T.M. în colaborare cu 
comitetul de întreprindere, s-au 
preocupat intens de această pro
blemă. Astfel, în cursul anului 
trecut pentru muncitorii uzinelor 
„23 August" din București au 
funcționat 5 școli, 4 cercuri 
de citit desene tehnice și șase 
cursuri de minim tehnic. Nu
meroși tovarăși și-au ridicat cali
ficarea la locul de muncă. O in
teresantă Inițiativă care se apli
că aci o constituie metoda potri
vit căreia lucrează alternativ o 
oră lucrătorul și o oră elevul sub 
supravegherea lucrătorului. Meto
da a dat bune rezultate practice 
și s-a extins cu repeziciune în 
întreaga uzină. Datorită măsuri
lor luate un număr de 215 tineri 
și-au ridicat calificarea anul tre
cut. Anul acesta au funcționat 5 
cursuri de minim tehnic și 
ținut 12 conferințe pe teme 
nico-economice.

Fără îndoială cifrele de 
sus ilustrează importantele
cese obținute de unele organizații 
de secții U.T.M. Tofuși comitetul 
U.T.M. pe uzină nu cunoaște pînă 
în prezent situația fiecărui tînăr 
în parte. Nu se știe cîți tineri 
sînt calificați și cîți nu, cîți vor 
să-și ridice calificarea și în func
ție de această situație, de nevoile

s-au 
teh-

mai
sue

să mărească aportul tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de plan 
și pe această bază să se ridice 
nivelul de trai al tinerilor mun
citori.

Un exemplu bun în ceea ce 
privește activitatea în domeniul 
ridicării calificării tinerilor mun-

și perspectivele de dezvoltare ale 
uzinei să ajute la elaborarea ce
lor mai bune măsuri în acest do
meniu. Cu toate acestea se poate 
însă afirma cu siguranță că prin 
activitatea sa în domeniul ridi
cării calificării cadrelor, comite
tul U.T.M. pe uzină, a contribuit 
la creșterea productivității mun
cii și la sporirea cîștigului mun
citorilor.

O bună calificare 
salariul mărit

In luna ianuarie 1957 — bri
gada tov. Drăghici Marin nu a 
izbutit să îndeplinească sarcinile 
de plan. Cauzele au fost multiple, 
însă tinerii au apreciat că una 
din aceste cauze — care a con
tribuit într-o măsură mai mare 
la această situație neplăcută — 
era insuficiența cunoștințelor teo
retice și practice ale unora dintre 
membrii brigăzii. Ifi consecință 
au hotărît ca toți să 
cursul de minim tehnic, 
a avut ca efect faptul că 
din luna ianuarie nu s-a
petat, productivitatea muncii 
crescut, s-au ridicat cîștigurile 
muncitorilor.

Realizările brigăzii au fost din 
ce în ce mai mari. Cu toate 
normele sînt vechi (acțiunea 
îmbunătățire a salarizării și 
revizuire a normelor este

urmeze 
Aceasta 
situația 
mai re- 

a

că 
de 
de 
în

curs) progresul fiind evident. 
Și în trimestrul II al acestui an 
brigada tov. Drăghici Marin a 
continuat să depășească cu regu
laritate normele și să realizeze 
cîștiguri frumoase, să sporească 
productivitatea muncii.

Rezultate bune au obținut în 
urma ridicării calificării — prin 
cursul de minim tehnic și nume
roși alți tineri.

Creșterea cantității de produse 
și a cîștigului muncitorilor re
prezintă fără îndoială rezultate 
importante ale ridicării calificării 
muncitorilor. Lucrurile nu se măr
ginesc însă la atît. Perfecționa
rea permanentă a cadrelor are o 
mare importanță 
rea necontenită 
duselor. In afară 
nui utilaj bun și
prime corespunzătoare, calitatea 
produselor este condiționată și 
de gradul de calificare al mun
citorilor, tehnicienilor și ingine
rilor.

îmbunătățirea calității produ
selor are o mare importantă. 
Este îndeobște cunoscut că 
obiect de calitate superioară 
o durabilitate mai mare, este 
trumos, dă un randament 
bun. In industria ușoară și
mentară — îmbunătățirea cali
tății produselor duce în mod di
rect la ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Ridicarea calificării contribuie

în îmbunătăți- 
a calității pro- 
de folosirea u* 
a unei materii

un 
are 
mai 
mai 
aii-

Ia sporirea productivității mun
cii, nu numai prin realizările mai 
mari pe care le obțin muncitorii 
în producție in ceea ce privește 
îndeplinirea planului — ci și prin 
faptul că fiind mai calificați — 
pot contribui tntr-o măsură mai 
mare la perfecționarea tehnicii. 
Intre dezvoltarea tehnicii șl ridi
carea calificării cadrelor există o 
strînsă legătură. Perfecționarea 
tehnicii necesită de asemenea 
continua ridicare a calificării oa
menilor muncii. Pe de altă parte 
un personal cu calificare mai ri
dicată poate aduce o contribuție 
mai substanțială la noi descope
riri tehnice, la inovații, raționa
lizări etc. Acest fenomen este 
ilustrat de întreaga dezvoltare 
industrială a țării noastre tn anii 
regimului democrat-popular. El 
poate fi urmărit și la uzinele „23 
August" despre care am vorbit 
mai sus. Numai tn primul tri
mestru al anului 1957 s-au făcut 
aci 262 propuneri de inovații — 
Ceea ce socotit în procente În
seamnă 170 la sută fată de tri
mestrul corespunzător al anului 
1956. Economiile pentru inovații
le aplicate tn primul trimestru at 
anului 1957 sînt cu 10 la sută 
mai mari decît în trimestrul 1 al 
anului 1956. Tineretul a adus o 
contribuție prețioasă Ia dezvolta 
rea tehnicii în uzină. Astfel, anul 
trecut comitetul U.T.M. sub în
drumarea comitetului de partid 
și In colaborare cu organele sin
dicale a avut o lăudabilă iniția
tivă organizînd „Luna tinărului 
inovator" la care au participat 
numeroși tineri. Printre tinerii 
inovatori se numără tovarășii;
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Am cunoscut-o pe Veturia prin- 
tr-un prieten apropiat. Sînt 4 ani 
de atunci. Pe vremea aceea era 
o fetișcană timidă, cu ochii blînzi 
și frumoși. Două cosițe boga
te îl atîrnau pe piept. Era într-o 
seară din vara anului 1953. Mă 
aflam împreună cu prietenul meu 
— Leonida Dănescu — în fața 
cinematografului „Tineretului" 
din Deva.

— îmi aștept prietena, îmi des
tăinui el într-un tîrziu.

— E din Deva ? — l-am între
bat eu.

— Nu, dar e în ultimul an la 
o școală din localitate.

La un moment dat s-a apropiat 
de noi o fetișcană brună. S-au 
salutat și apoi Leonida a făcut 
prezentările.

— Voturia, 
fata.

Doi bujori i 
brajii fragezi, 
copil se citea timiditatea.

In perioada ce a urmat o ve
deam rar, plimbîndu-se cu prie
tenii, sau cu colegele de școală. 
Apoi, după ce am părăsit Deva, 
nu i-am mai văzut de loc.

După un an factorul poștal 
mi-a adus o scrisoare. Leonida 
îmi scria cîteva rînduri. Atit. Cî- 
teva rînduri, dar care m-au im
presionat adine.

„Sînt fericit dragă prietene, 
nespus de fericit...! Iți aduci a- 
minte de Veturia, fata cu care 
ți-am făcut cunoștință la Deva ? 
Acum îmi poartă numele. împre
ună am început să punem temelia 
unui cămin în care domnește bu
curia, 
zuim 
vrem 
dență

Doi 
Doi tineri și-au făurit visuri minu
nate. O stea licărea la orizont lu- 
minîndu-le calea. La lumina aces
tei stele, amîndoi au pornit la 
drum spre realizarea visurilor.

★
Au trecut luni și ani. Din par? 

tea tinerilor căsătoriți nu am mai 
primit nici o veste, nici un răs
puns la numeroasele mele seri4' 
sori.

Intr-o zi mi-a fost dat să aflu 
o parte din cauzele tăcerii.

La ștrandul din Oradea, lume 
multă. Pe un scaun de la terasă 
mi se păru că văd o Tigură cu
noscută. Dar patru ani nu sînt 
patru luni. Omul se schimbă. 
Nu-1 recunoști ușor. Insă toc
mai cînd voiam să privesc mai 
bine, persoana. în cauză dispăru 
ca prin farmec și se pierdu în 
mulțime.

Seara mi-am revăzut cunoștin
ța Ia restaurantul „Transilvania". 
Se așezase chiar lîngă masa noa
stră. A comandat un pahar cu 
amalfy și icre de Manciuria. A 
aprins apoi o țigară și a început 
să fumeze nervoasă, lăsînd fumul 
să se înalțe în cercuri mari spre 
tavan. Rochia ei de tafta, de cu
loare neagră, îi lăsa o parte din 
piept neacoperită. Privirile-i „ne-

s-a recomandat

s-au aprins în o- 
Pe fața ei ca de

Și, îți mai spun ceva. Nă- 
spre un țel îndrăzneț: 

să urmăm prin corespon- 
institutul de agronomie..." 
tineri și-au unit viețile.

astîmpărate" făceau des ocolul 
localului, iar ceasul solicitat des. 
Simula probabil o întîlnire „sta
bilită".

Un cetățean de la o altă masă, 
după aparență din altă localitate, 
s-a apropiat de masa ei și a în
trebat politicos

— Mai aveți un 
duie ?

„Duduia", după 
clipă cu seriozitate, ___  _____
tic, puțin forțat, și-l pofti să o- 
cupe loc. După un scurt schimb 
de cuvinte, după cum era și de 
așteptat, s-a petrecut „obișnuita" 
cunoștință. Omul care avea a- 
proape 40 de ani se recomandă 
scurt :

— Lazăr... Duduia ?
— Veturia, îi răspunse ea schi- 

țînd un gest de „politețe" prin 
ridicarea mîinii pe care noul 
ei cunoscut i-o sărută îndelung.

îmi era clar. Aceasta era Vetu
ria. Dar desigur o altă Veturie. 
Nu mai avea îmbrăcămintea mo
destă, de altădată, nu mai avea 
bogăția celor două cosițe, nu 
mai avea aceiași ochi blînzi și 
nu i-au mai apărut bujorii în o- 
brajii fragezi în momentul cînd 
a făcut cunoștință... Era cu totul 
alta, trecută prin sita vieții.

Voiam însă să aflu de exis
tența lui Leonid. Prilejul mi s-a 
oferit la închiderea restaurantu
lui cînd „străinul" s-a dus la ho
tel, probabil să-și ia ceva, iar Ve
turia a rămas în stradă. Am ce
rut permisiunea colegilor și m-am 
apropiat de ea.

— Scuzați-mă, nu sînteți cum
va Veturia Dănescu ? Mă privi 
cu îndrăzneală, poate și curioasă 
și-mi răspunse :

— Am fost! Acum sînt din 
nou domnișoara Veturia Stanciu, 
veni răspunsul rece și fără sfi
ală. Și eu te-am recunoscut. îmi 
aduc aminte că mi-a făcut Lică 
cunoștință... Ah, Llcă... Nici nu-mi 
place să rostesc acest nume.

— Iartă-mă, ați divorțat 
mult ?

— Aproape de un an...
S-a întors însă Lazăr căruia 

i-a cerut scuze ca să-mi spună 
„unele lucruri".

„Știi, e neplăcut să-ți spun, dar 
o fac pentru că am fost o soție 
ideală. După ce m-am căsătorit, 
Ia scurt timp el a plecat militar. 
Ne-am scris, dar de la o vreme 
el mă acuza că umblu cu bărbați 
la restaurant, că vin tîrziu aca
să, că las copilul singur. I-am 
spus însă că lumea e rea și vor
bește din invidie, dar nu m-a cre
zut. Dacă a făcut pe încăpățîna
tul, am făcut și eu cu adevărat 
tot ce mi se punea în circă. Și 
ca urmare eu am fost aceea care 
am înaintat divorțul. E drept că 
a venit la mine și a insistat să 
uităm ce a fost, să reîncepem o 
nouă viață, dar nu am acceptat 
pentru că nu sînt femeia care 
să-mi calc pe inimă..."

— Și acum ?
— După cîte vezi...liberă. Plec 

la Cluj să-mi aranjez un post...

Ioc liber, du-

ce îi privi o 
zîmbi sarcas-

de

TELEGRAMĂ

Excelenței Sale Dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București
Binevoitorul mesaj pe care mi l-a adresat Excelența Voastră 

cu ocazia zilei de 14 iulie mi-a produs o mare bucurie.
Exprim Excelentei Voastre, odată cu mulțumirile mele, urări 

pentru fericirea Dv ., și a poporului romîn.

RENE COTY 
Președintele Republicii Franceze

Drăgulin Mircea, Rocaci Ion, Nae 
Alexandru și mulți alții. Lista 
poate fi mult continuată.

Tinerii ingineri 
pot sprijini ca ificarea 

muncitorilor
Un rol important în răspîndi- 

rea cunoștințelor tehnice în rîn- 
dul tineretului, în organizarea 
procesului de producție și în per
fectionarea tehnicii producției îl 
ait tinerii intelectuali — tehni
cieni și ingineri care lucrează în 
fiecare fabrică. Tinerii intelec
tuali ajutați de regimul demo
crat-popular să studieze în dife
rite școli și facultăți — au acu
mulat un însemnat bagaj de cu
noștințe tehnice și economice.

Datoria lot este de a da totul 
pentru întărirea economică a pa
triei, de a aplica în practică cu
noștințele pe care le au, de a 
ajuta permanent și pe ceilalți ti
neri să cunoască mai mult, ■ să 
lucreze mai bine. Intelectualii ti
neri pot ajuta, pe inovători să 
perfecționeze inovațiile sau pot 
să devină ei înșiși inovatori. La 
uzinele „23 August" există un 
sector încredințat în întregime ti
neretului — „Forja tineretului" 
— unde se prelucrează materiale 
care cer o atenție deosebită. Con
ducătorul „Forjei tineretului" este 
tov. ingirtet Gărduș Virgil, mem
bru în biroul organizației de secție 
U.T.M. al sectorului respectiv. 
Tovarășul Gărduș Virgil nu lu
crează de multă vreme în pro
ducție. Totuși datorită perseve 
renței șl inițiativei de care a dai 
dovadă, datorită faptului că s-a 
dovedit a fi bine pregătit — a 
reușit în scurtă vreme să
bucure de stima și aprecierea tu
turor. El a adus o contribuție se
rioasă la succesele importante pe 
care le-a obținut „Forja tineretu
lui" în domeniul creșterii pro
ducției și productivității muticii, 
al îmbunătățirii calității produ
selor, la progresul tehnic în sec-

se

torul respectiv. Tovarășul Găr- 
duș se străduiește să ajute și pe 
alți tineri să lucreze mai bine să 
obțină o calificare mai înaltă.

O problemă importantă care 
stă în fața organizațiilor de bază 
U.T.M. o constituie situația unor 
tineri care deși lucrează de mai 
multă vreme în producție, fie că 
nu sînt calificați deloc, fie că 
sînt slab calificați și din acest 
motiv dau rezultate proaste în 
muncă și cîștigă puțin. Industria 
noastră se dezvoltă necontenit, 
pretențiile cresc permanent, ni
velul de viață al poporului nos
tru devine din ce în ce mai ridi
cat. In aceste condiții, existența 
unui număr de tineri necalificați 
sau slab calificați, reprezintă un 
minus pentru activitatea organi
zațiilor de bază U.T.M. Din pă
cate asemenea exemple nu sînt 
greu de găsit. Asemenea exem
ple sînt și la uzinele „23 August'*, 
unde există în general preocupa
re pentru calificarea tineretului. 
La sculărie — lucrează tînărul 
Topîrceanu Ion. Acest tovarăș 
deși vine regulat la lucru, din 
cauza slabei calificări nu izbuteș
te de regulă să îndeplinească 
planul de producție.

Pentru colectivul din care face 
parte, el reprezintă deocamdată 
un balast — un om care consu
mă mai mult dccît produce. In 
felul acesta nu poate trăi o viață 
întreagă. Organizația de bază 
U.T.M. și conducerea secției au 
datoria să se ocupe de el, să-l 
ajute cu răbdare și perseverență 
să devină un bun meseriaș, un 
om de nădejde pe care să se 
poată pune bază.

Din cele spuse pînă aci feiese 
în mod clar că ridicarea califi
cării dezvoltă gîndirea creatoare 
a tinerilor muncitori, sporește 
participarea acestora la realiză
rile obținute în domeniul pro
ducției, îi ajută să obțină o pro
ductivitate mai .mare, produse de 
calitate superioară și cîștiguri 
mai bune,

P. N1SIRIUS

Mă scuzi, „prietenul" mă așteap
tă.

— ...?
Am mai auzit-o spunînd doar 

atît: „Lică va fi în curînd ingi
ner agronom". Chiar dacă mi se 
spuneau mai multe lucruri, era 
inutil.

In minte mi-a apărut chipul li
niștit și demn al lui Leonida. 
Mi-am adus aminte cît de fericit 
era atunci cînd a terminat cursul 
special de contabili. Atunci a cu
noscut-o și pe Veturia, după cîte 
știu într-o excursie. Apoi această 
cunoștință s-a soldat cu căsătoria. 
De aici au început visurile. Ale 
Veturiei s-au izbit de zidul de 
granit al prăpastiei unei vieți re
trograde și s-au risipit. Ale lui 
Lică îl călăuzesc mai departe pî
nă la steaua aceea de la orizont. 
Lică însă nu e singur. Are ală
turi de el o ființă ruptă din tru
pul și sîngele lui, pe care o fe
meie ce nu și-a „călcat pe inimă" 
a părăsit-o. A părăsit-o în timp 
ce Leonida își făcea datoria către 
patrie... studiind agronomia în 
serile tîrzii. In aceste seri, Vetu
ria stătea amețită în localurile 
timișorene, în timp ce un copilaș 
rămas singur, suspina înecat de 
plîns, așteptînd ocrotirea mamei 
plecată să hoinărească.

Veturia nu 
mă pentru că 
rile. Luată de 
turi ușuratece 
„domnișoara

și-a călcat pe ini- 
au atras-o aventu- 
iureșul unor aven- 
a devenit din nou 
Veturia Stanciu". 

Leonida însă va fi în curînd in
giner agronom. Este și continuă 
să rămînă un tată credincios, care 
își iubește copilul, se gîndește la 
viitorul Iui...

Veturia trebuie să se gîndeas- 
că: Va continua drumul pe care 
se ivesc zilnic cunoștințele „ne
prevăzute", ori va păși pe dru
mul unei vieți cinstite, adevărate.

Pe acesta din urmă urmează-1 
Veturia 1 Ești încă tînără. Poți 
să-ți mai recapeți dreptul de ma
mă. Mamă ! Ce măreț sună acest 
cuvînî! Ce simbolic și înălțător 
este! Pentru binele tău poți sa 
devii încă un om util societății.

Altfel te va disprețui copilul 
căruia tu i-ai dat viață. Te vor 
disprețui oamenii. Gîndește-te Ve
turia... încă nu-i tîrziu...

DUMITRU GIȚA
Oradea

0 REVĂRSARE SPLENDIDĂ
DE TINEREȚE ȘI ENTUZIASM

O zi minunată de iulie, o 
vărsare splendidă de tinerețe 
entuziasm, un stadion extrem 
primitor și pitoresc — iată 
citeva cuvinte, cadrul în care
desfășurat prima zi a finalelor. 
Cei peste 1.200 de băieți și fele 
care și-au dat întîlnire la Bucu
rești pentru a tranșa aici definitiv,

re-

de 
în 

s-a

au atras cea mai mare parte a 
spectatorilor. La început voleiba
liștii timișoreni ne-au creat iluzia 
unei înfrîngeri a bucur eștenilor. 
Dar aceștia, bine conduși de an
trenorul lor, au remontat diferența 
de puncte și au cîștigat o întîlnire 
care părea pierdută. întrecerile au 
continuat și î/i

olna are momente de spectaculozitate.Și

CINEMATOGRAFE : Patria, 1. C. 
Frimu (sală și grădină), înfrățirea 
intre popoare: Noapte de carna
val ; Republica, Elena Pavel (sală 
și grădină). Al. Popov, Libertății: 
0 dată în viață ; Magheru, Bucu
rești, Grădina Progresul, Gh. Doja, 
1 Mai (sală și grădină): Till Buho- 
glindă ; V. Alecsandri, Doina: In
fernul îngerilor; Lumina, M. E- 
minescu : Stan și Bran studenți la 
Oxford; Central: Pasărea furtunii; 
complectare, Scurtă istorie; Ma
xim Gorki; Africa (seria a Il-a); 
Tineretului: Cio Cio-san ; Timpuri 
Noi: Praga lui Mozart; Copilul 
meu ; Fluierașul ; Grivița, Arta 
(sală și grădină): Jocul cu viața; 
Vasile Roaită, Popular: înălțimi ; 
Cultural: Un pichet în munți ; 
Unirea (sală și grădină): Floarea 
de piatră ; Alex. Sahia (sală și 
grădină): Richard al III-lea (am
bele serii); Flacăra, Aurel Vlaicu: 
Dacă toți tinerii din lume ; T. Vla- 
dimirescu : Aida ; Munca : Vaga
bondul (ambele serii) ; Miorița, N. 
Bălcescu (sală și grădină): între 
două femei ; Moșilor (sală și gră
dină): încotro?; Donca Simo 
(sală și grădină): Din nou împre
ună ; Ilie Pintilie (sală și grădină): 
Dispărut fără urmă ,

după citeva luni de întreceri pa
sionante, întîietatea republicană la 
atletism, volei, ciclism, înot, trîntă, 
oină, și handbal, au început ieri 
lupta lor pentru afirmare.

Festivitatea de deschidere, des
cătușată de astădată de obișnuita 
rigiditate protocolară, a însemnat 
un spectacol plăcut, atractiv. Chi
purile arse de soare, strălucitoare, 
ale celor de la „Recolta**, trenin
gurile elegante ale ieșenilor, blu
zele ingenioase ale craiovenilor, 
dar mai ales pasul energic, apăsat 
al sutelor de sportivi cărora 
Spartachiada le-a deschis drun\ 
liber spre afirmare, ne-au impre
sionat prin magnetismul acesta for
midabil pe care-l exercită sportul 
asupra zecilor și sutelor de mii de 
sportivi.

...Pe terenul de fotbal este încă 
răcoare. Zăduful n-a apucat să 
coboare; de acest lucru au profitat 
handbalistele. în prima lor în
tîlnire din București, reprezentan
tele regiunii Timișoara le-au în
trecut pe ploieștence cu 5—1 
(3—1). Zadarnic am încercat să 
prind o imagine spectaculoasă la 
poarta timișorencelor. Gătz Bri- 
gide portarul echipei m-a asigurat 
că-mi pierd timpul așteptînd acest 
lucru, deoarece echipa sa are o 
apărare foarte bună. Nu-i nimic! 
Promitem simpaticei jucătoare ti- 
mișorence s-o urmărim și în zilele 
următoare și cine știe... poate, 
poate că se va găsi o înaintare care 
să ne ofere fotografia pe care n-am 
realizat-o ieri. Pînă atunci m-am 
mulțumit să înregistrez un gol la 
poarta ploieștencelor.

Unul dintre punctele de atracție, 
putem chiar zice capul de afiș al 
zilei, l-au deținut întrecerile de 
oină. ......................
(Baia Mare) confirmîndu-ne aștep
tările, au făcut o partidă bună, 
surclasîndu-și adversarul. Craiovenii 
n-au avut încotro și au trebuit să 
părăsească terenul învinși la o di
ferență apreciabilă de puncte.

Jocurile de volei disputate de 
asemenea pe Stadionul Tineretului

ți doua jumătate 
a zilei, după fe
stivitatea de des
chidere oficială 
a finalelor. Cu 
acest prilej fina- 
liștii au fost sa
lutați în numele 
Comisiei Centra
le de Organizare 
a Spartachiadei 
de vară a tine
retului, de tov. 
Petre Gheorghe 
secretar al C.C. 
al U.T.M. Doi 
tineri care ne-au 
atras atenția prin 
frumoasa confor
mate a fizicului 
lor, au înălțat 
pe catarg dra
pelul, vestind 
deschiderea ofi
cială a jocurilor. 
Am fost curios 
să aflu cine 
tineri. Antohi 
aceasta atit de 

, căreia cu greu 
ste profesoară 
la Bistrița și

sînt cei doi 
Mariana — fata 
frumos bronzată, 
ii poți, da 19 ani, este 
de educație fizică L. 
căpitanul echipei de volei a re-

Qrttwni
Institutul Meteorologic Central a- 

nuntă pentru zilele de 20, 21 și 
22 iulie următorul timp probabil:

In țară: Vreme schimbătoare și 
relativ călduroasă cu cer variabil, 
mai mult noros. Temporar ploi 
parțiale însoțite de descărcări elec
trice mai frecvente în jumătatea 
de nord a țării. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară în pri
ma parte a intervalului, apoi sta
ționară. Minimele vor fi Cuprinse 
noaptea între plus 8 și plus 18 
grade, iar maximele ziua între 
plus 20 și plus 28 grade. Condi
țiile devin favorabile căderilor lo
cale de grindină în Ardeal.

Voleibaliștii din Timișoara 
au jucat mai frumos, dar bucu- 
reștenii... au cîștigat. Se mai 
Intîmplă...

lată acum cîteva rezultate 
în prima zi de întreceri

PROGRAMUL ZILEI 
DE 19 IULIE

VOLEI:
Băieți: reg. Stalin—reg. Iași 

2—0; București—reg. Timișoara 
2—1.

Fete: reg. Hunedoara—reg. Iași 
2—1; reg. Pitești—reg. Timișoara 
2—1; R.A.M.—Cluj 2—1.

HANDBAL:
R.A.M.—reg. Stalin 3—2 (0—1); 

teg. Timișoara—reg. Ploești 5—1 
(3-1).

OINĂ:
Reg. Cluj—reg. Bacău 6—5 ;

Baia Mare—reg. Craiova

Stadionul Tineretului

Orice gest al portarului este 
de prisos. Handbalistele din reg. 
Timișoara au marcat un nou gol 
în poarta echipei regiunii Ploești.

giunii Cluj, iar băiatul acesta 
înalt, cu trăsături de atlet este 
Ion Boatcă — reprezentant al ora
șului București; el se prezintă cu 
o frumoasă „carte de vizită**: 13 
metri la aruncarea greutății.

M. ZON1S

ATLETISM — orele 9—12: lun
gime (seniori); greutate juniori, și 
înălțime junioare; 1.000 m. juniori, 
500 m. senioare și 500 m. junioare; 
100 m. seniori; lungime senioare 
și înălțime juniori, înălțime ju
niori, greutate junioare, 100 m. 
senioare, 100 m. juniori și 80 m. 
junioare. După-amiază vom putea 
urmări în continuare întrecerile 
de atletism.

TRÎNTĂ: sala „Dante Gher
man" — turul II pentru catego
riile 57 kg. și peste 79 kg.

HANDBAL: „Stadionul Tinere
tului" orele 9—9,45, apoi 17 și 18.

Continuă jocurile de oină și 
volei. Natația la bazinul „Dante 
Gherman".

Tragerea la sorți a echipelor 
la turneul de fotbal de la Moscova

- . M . La 18 iulie a avut loc la Citi-
ă. Jucătorii din^ Tg. Lăpuș bul central de șah din Moscova 

—• tragerea la sorți și repartizarea
în grupe a echipelor care vor 
participa la turneul de fotbal din 
cadrul Jocurilor internaționale 
prietenești.

Cele 16 echipe înscrise în tur
neul de fotbal au fost împărțite 
în patru grupe după cum urmea
ză : grupa I-a : Indonezia,
U.R.S.S., Sudan, Austria; grupa 
a Il-a : India, R.P. Ungară, Fin
landa, R.P. Chineză; grupa a 
IlI-a: Egipt, R.P.D. Coreeăîlă, 
R. P. Albania, R. Cehoslovacă ;

Echipa R.P.R. pe primul loc 
tn Turul ciclist ai iugoslaviei

Tinerii cicliști romîni, care 
participă la Turul Iugoslaviei, au 
realizat o performanță strălucită 
în etapa a Il-a disputată joi pe 
un traseu de 260 de km. Trei ci
cliști romîni: C. Moiceanu, I. 
Braharu și P. Gane au sosit 
în plutonul fruntaș cu un mare 
avans față de favoriții cursei. 
Echipa noastră a cîștigat detașat 
această etapă și a trecut în frun
tea clasamentului pe țări.

Clasamentul pe țări: I. R. P. 
Romînă 33h. 45’22”; 2. R. P. 
Polonă la 14’37”; 3. R. D. Ger
mană la 28’41”.

Astăzi se desfășoară etapa a 
treia Belgrad-Valjevo-Belgrad 
(186 km).

grupa a IV-a: Siria, Ceylon, R.D. 
Germană, R.P. Romînă.

Meciurile din cadrul grupelor 
se vor disputa sistem turneu la 
28 iulie, 31 iulie și 2 august. In 
prima partidă echipa R.P. Romî- 
ne va întîlni echipa Siriei. Pri
mele două clasate în fiecare serie 
se califică pentru sferturile de fi
nală, etapă în care meciurile sînt 
eliminatorii. Sferturile de finală 
vor avea loc la 4 și 5 august, 
semifinalele la 6 și 7 august, me
ciul pentru locul trei la 9 august 
și finala la 10 august.

NICI O MILA PENTRU HOȚI
Șl DELAPIDATORI

(Urmare din pag. l-a)

banale față de jefuitorii bunului 
obștesc.

S-ar putea spune că din punctul 
de vedere al lui Iosif Rotkell, 
Ghcorghe Sîrb, Rus Alexandru, Pe
tre Mirodan și al celorlalți condam
nați citați aici — a fura din avu
tul obștesc înseamnă a face o afa
cere bună, rentabilă. Rotkell Iosif 
de pildă stă timp de 8 luni în 
„pensiunea** statului și fără să-și

Există posibilități de schimburi comerciale 
între Japonia și Romînia

Recent țara noastră a fost vi
zitată de dl. Masahiro Inouye, 
directorul întreprinderii 
ciale Sansho Co. L. td — Japan, 
una dintre cele mai mari societăți 
comerciale japoneze. înaintea ple
cării oaspetele japonez a făcut 
următoarea declarație pentru pre
să :

„Aceasta este prima mea vizi
tă în Europa. Am făcut-o la invi
tația președintelui Cametei de 
Comerț a Poloniei care pe cînd 
se afla în vizită în Japonia m-a 
invitat să-i vizitez țara.

După ce am vizitat Polonia — 
cu ocazia Tîrgului de la Poznan 
— am venit în țara dv. invitat 
fiind și de președintele Camerei 
de Comerț a R.P.R., Mihail Cio- 
banu, pe care l-am întîlnit în luna 
mai la Tîrgul industrial de la 
Tokio.

Dat fiind că între țările noastre 
nu există relații diplomatice — a 
subliniat în continuare dl. Masa

comer-
Declarațiile directorului D„e exemplu, noi am putea cum- para rlîn UrvtTiînîn unolo rirr»rllicA 
uneia dintre cele mai

mari societăți comerciale posibilitatea de a vă vinde o
■ | «r»rio rip nrnntica înriiictriole» lann.

din Japonia

păra din Romînia unele produse 
agricole și industriale și vedem

hiro Inouye — părerea mea este 
că noi trebuie să încercăm de a 
le relua. Eu am venit în 
Romînia cu scopul de a vedea 
care sînt posibilitățile de export 
și import între țările noastre. Am 
avut posibilitatea, cu ajutorul 
prețios al Camerei de Comerț a 
R.P.R., să am diferite întrevederi 
cu diferite întreprinderi de stat 
pentru comerțul 
„Romîno-export“, 
„Petrolexport**,
„Romtrans** și altele și am ajuns 
la concluzia că într-adevăr există 
posibilități de schimburi comer
ciale între Japonia și Romînia.

exterior ca: 
„Metalimport“, 
„Chimithport**,

serie de produse industriale japo
neze și bunuri de larg consum.

Reîntors în Japonia voi încerca 
să conving guvernul japonez de 
a da viață comerțului dintre țări
le noastre. Consider de asemenea 
că există și mari posibilități pen
tru un scnimb cultural între Ja
ponia și Romînia.

Ca impresii personale — a de
clarat în încheiere dl. Masahiro 
Inouye — pot să spun că am fă
cut cunoștință aici cu o țară fru
moasă și cu un popor care se 
bucură de o viață pașnică. M-am 
simțit bine în țara dv., mi-a plă
cut muzica romînească și am gă
sit că Bucureștiul este un oraș 
frumos care te face să dorești a-1 
vizita din nou

(Agerpres)

mai obosească nici măcar un de
get realizează un „venit** lunar de 
cca. 12.570 lei, cam tot atîta cît 
cîștigă muncind cinstit un an în
treg mulți tineri muncitori din 
țara noastră. în acest fel, cu o ast
fel de „morală** ploșnițele bipede 
de teapa celor citați, nu se ruși
nează deloc să trăiască — și de
loc prost (vezi suma) — pe spi
narea oamenilor cinstiți, pe spi
narea oamenilor muncii. Dar dacă 
nu ne poate mira „morala** hoți
lor și a delapidatorilor, ne miră 
indulgența instanțelor judecătorești 
citate care își permit să nu apere 
cum se cuvine interesele poporu
lui muncitor, manifestînd o îngă
duință fără de principii față de 
asemenea elemente dușmane socie
tății noastre, îngăduință fără doar 
și poate încurajatoare pentru hoți.

Oare cu ce este mai bun și mai 
demn de clemență judecătorului 
un hoț sau un delapidator, decît 
un sabotor ? Prin consecințele 
sale sociale, politice și economice 
activitatea celui ce fură din avu
tul obștesc, activitatea delapidato
rului banului public, nu se deose
bește prin nimic de activitatea sa
botorului, dușman înrăit al po
porului. Și delapidatorul șl sabo
torul, lovesc în aceeași măsură în 
eforturile noastre constructive, lo
vesc în aceeași măsură construcția 
noastră măreață.

Nici o milă pentru hoți și dela
pidatori ! Pentru ei, ca și pen
tru toate elementele necinstite și 
dușmane — toată asprimea legi
lor noastre!

Asta cere partidul și în rezo
luția ultimei plenare, asta cer oa
menii muncii fiecărei instanțe ju
decătorești și tuturor organelor 
justiției noastre populare.

Nici băutura n-a lipsit. E adevărat că n-am găsit pe Planeta 
Oceanelor nici struguri pentru vin, nici prune petitru țuică. în 
schimb, Francesco a obținut din fructe sălbatece un must dulce 
cu o aromă puternică (l-a pus de altfel la fermentat și speră că 
peste două-trei luni vom avea un vin gen „Malaga** și drojdia atît 
de necesară „brutăriei** sale).

După masă, au răsunat acordurile ghitarei lui Francesco. Paha
rele cu must au fost închinate pentru cei dragi, pentru succesul 
muncii noastre științifice și, mai ales, pentru o cît mai grabnică 
sosire a expediției de salvare, de care sîntem siguri că a și fost 
organizată de Lupu.

Acum îmi vine în minte că n-am notat textul mesajului pe care 
l-am adresat fostului meu asistent. Iată-1:

— Atenție, Lupu! Pătrundem într-o zonă impermeabilă la unde 
electromagnetice. Transmisia radiofonică se va întrerupe. Racheta 
e avariată și nu vom putea reveni pe Pămînt cu mijloace proprii, 
încercăm să aterizăm pe o planetă din sistemul solar Beta — 5...

Aci legătura s-a întrerupt.
La sfîrșitul cinei l-am citit tovarășilor mei.
Cuvintele mesajului, rostite cu paharul ultimului toast în mînă 

au răsunat grav în încăpere. Nu știu nici eu de ce. Poate fiindcă 
reprezintă cele din urmă cuvinte schimbate cu un pămîntean, 
poate fiindcă le auzim în această cameră împodobită pentru în- 
tîia oară sărbătorește.

A pleznit o strună la chitara lui Francesco... de bună seamă 
pentru că degetele lui au smuls în loc să mîngîie...

Tot Francesco se străduiește însă să risipească tristețea care 
ne-a cuprins pe toți.

îmi închipui ce vîlvă s-a iscat pe Pămînt în urma mesajului 
nostru. Desigur că s-au alcătuit zeci de comitete de acțiune
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pentru organizarea uneia sau chiar a mai multor expediții de sal
vare. Și în fruntea tuturor Lupu, neobosit, plin de inițiativă și 
hotărîre. Așa trebuia să fi fost... Cu cît am fi însă mai senini 
dacă am ști tot ce s-a întreprins 1

Francesco are dreptate. Și eu sînt sigur că Lupu va fi.în frun 
tea salvatorilor mult așteptați 1

29 noiembrie
Am populat iazul cu animale acvatice. Deocamdată nu pes- 

cuim aci, ca să nu le stînjenim înmulțirea.
S-au mai copt și alte culturi. Am cules roadele, parte pentru 

hrană, parte pentru semințe. Arăm pămîntul cu un plug fabricat 
de Ifrim, remorcat de autotractor.

Cerealina semănată a răsărit ici-colo, dar se dezvoltă foarte 
greu. Este limpede că-i lipsește ceva. Trebuie să analizam solul 
din Valea Turmelor și să precizăm ce conține în plus față de 
solul podișului nostru. Nu trebuie uitat că numai în acea vale 
am găsit cerealină.

Porcanii par să se Simtă destul de bine în captivitate. Acum 
două zile, o femelă a și fătat patru pui, albi ca o coajă de ou

Viața noastră a devenit mai bogată și totodată mai organizată. 
Activitatea de cercetare și munca gospodărească sînt limitate 
la șase ore pe zi (mai mult ar fi obositor pe această planetă). O 
oră este consacrată sportului, îndeosebi atletismului și de cînd s-a 
format lacul, înotului. Odată pe lună organizăm un campionat 
(ne place să-i spunem „planetar") de șah și, la două-trei zile, 
ascultăm cîteva benzi cu muzică simfonică.

Ifrim cam obișnuiește să încalce regula stabilită, comițînd de 
lictul pe care l-am denumit, în glumă, „abuz de muncă*. Nu © 
face pe față, ci alegîndu-și diferite îndeletniciri pe care le pro 
clamă sus și tare „divertismente*. Se apucă de pildă să cioplească 
în lemn sau să încrusteze o vază de flori, mai găsește ceva de 
îmbunătățit la o mobilă din casă... II mustram uneori, dar am 
impresia că nu se sinchisește.

55

3 decembrie
Ne-am dus în Valea Turmelor luînd cu noi aparatajul pentru 

analiza chimică a pămîntului. Rezultatul a fost concludent. Solul 
este acolo foarte bogat în azotați, care în alte regiuni insulare 
și mai ales pe podișul unde ne aflăm, se găsesc în cantități re- 

azotați, 
normal.

duse. Va fi de ajuns să îmbogățim ogoarele noastre cu 
pentru ca foarte curînd cultura cerealinei să se dezvolte

5 decembrie
Cum cea mai mare parte a cerealinei s-a uscat, arămCum cea mai mare parte a cerealinei s-a uscat, arăm terenul, 

apoi determinăm o reacție catalitică a azotului cu oxigenul și 
hidrogenul din sol, ceea ce duce la formarea de azotat de amo
niu.

Pe Pămînt am fi putut folosi în același scop obișnuitele îngră
șăminte anorganice azotoase, culturi de plante producătoare de 
azot (ca mazărea) sau îngrășarea cu bălegar. Aici însă nu dispu
nem de aceste mijloace, care de altfel sînt și mai puțin avan
tajoase.

Să nădăjduim că acum ne-am asigurat „pîinea noastră cea de 
toate zilele**, cum spune Francesco. Pînă la prima recoltă, ne 
vom duce de două ori pe lună în Valea Turmelor, pentru a cu
lege boabe de cerealină.

Am început să reînsămînțăm și terenurile de pe care am cules 
prima recoltă. Mai înainte, am selecționat, bineînțeles semințele 
și le-am tratat prin iradiere, ceea ce nu numai că le va mări 
productivitatea, dar le va imuniza și împotriva bolilor.

Avem, acum experiența primei perioade de cultură și știm mai 
bine cum să procedăm. Pînă acum am semănat în rînduri prea 
rare și aceasta trebuie îndreptat

Terenul cultivabil va fi mărit la vreo șase hectare. E îndeajuns 
pentru trebuințele noastre. Vom putea face provizii, căci pe 
această planetă se pot strînge cu ușurință trei recolte într-un an.

Ne-am decis să reducem orele de muncă la cel mult cinci pe 
zi. In ultimele săptămîni, Ifrim a constatat la toți o creștere a
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tensiunii arteriale, pe care o pune pe seama gravității și a presi
unii atmosferice ridicate.

Neplăcut lucru ! O boală afurisită și destul de greu de tratat,

6 ianuarie 2 017
Luna care a trecut a fost ploioasă. Cantitățile mari de apă 

“ ’*/ ,i creșterea plantelor. Cerealina se
dezvoltă acum excelent și parcă 
e mai frumoasă decît cea din 
Valea Turmelor : mina omului 
și tehnica lui se fac simțite.

In urma unui nou cutremur, 
în imediata apropiere a rache
tei (pe care de altfel am golit-o 
de mai tot ce ne putea fi de 
folos) a apărut încă o crăpătură.

S-a întîmplat tocmai de ziua 
lui Francesco. împlinea 36 de 
ani, l-am sărbătorit, închinînd 
în sănătatea lui. El a ridicat pa
harul pentru... o cît mai grab
nică plecare spre insula încă 
neexplorată. Oare să-l fi apu
cat din nou dorul de ducă ? 
Cred că abia peste patru-cinci 
luni ne vom putea îngădui să 
plecăm. Pînă atunci mai sînt 
atîtea de făcut: cercetări im
portante, o mai bună organizare 
a gospodăriei noastre și cîte și 
mai cîte.
semnal izolat pe unde medii,

căzute au grăbit încolțirea și

Am recepționat întîmplător un
emis de la o distanță de 2—3 kilometri I

(Va urma)

Desen de L. DARIAN
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Vizita președintelui Ho Și Min 
la Praga

PRAGA 18 (Agerpres). — 
Ceteka transmite: în după-amiaza 
zilei de 17 iulie Ho Și Min, pre
ședintele Republicii Democrate 
Vietnam și persoanele care îi în
soțesc, au vizitat monumentul-mu- 
zeu al eliberării de pe muntele 
Vitkov.

Președintele Ho Și Min a depus 
coroane de flori la mormîntul 
Eroului necunoscut și la mausoleul 
lui Klement Gottwald.

în aceeași zi Ho Și Min, preșe
dintele Republicii Democrate Viet
nam și secretar general al Comi
tetului Central al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam și 
Hoang Van Houan, membru al

Biroului Politic, au făcut o vizi
tă lui Antonin Novotny prim se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslo
vacia.

La 18 iulie Antonin Zapotocky, 
președintele Republicii Cehoslova
ce a vizitat pe președintele Ho Și 
Min la reședința sa de la Hradul 
din Praga.

Președintele Ho Și Min a avut 
cu președintele A. Zapotocky o 
convorbire îndelungată care a de
curs într-o atmosferă cordială.

în dimineața zilei de 18 iulie 
președintele Ho Și Min și persoa
nele care îl însoțesc au vizitat clă
direa vechii primării din Praga.

Vizita la Moscova a lui Muhammed Zahir 
Șah, regele Afganistanului

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
în dimineața zilei de 18 iulie Mu
hammed Zahir Șah, regele Afga
nistanului a făcut o vizită lui K. 
E. Voroșilov, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., precum și. lui N. A. 
Bulganin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S,.

A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., l-a 
primit pe Sardar Muhammed 
Naim, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al A- 
facerilor Externe al Afganistanu
lui.

In aegeași zi, K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., a oferit 
în marele palat al Kremlinului 
un dejun în cinstea regelui Af
ganistanului. La dejun au parti
cipat de asemenea Sardar Mu
hammed Naim, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și minis
tru al Afacerilor Externe al Af
ganistanului, și ceilalți oaspeți 
afgani.

Din partea sovietică la dejun 
au participat: A. B. Aristov. N. I. 
Beliaev, N. A. Bulganin, E. A.
Furțeva, N. S. Hrușciov, O. V.
Kuusinen, A. I. Mikoian, N. M.
Șvernik, A. N. Kosîghin, M. G.
Pervuhin. A. A. Gromîko, minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
și alte personalități oficiale.

Tot la 18 iulie, regele Afga
nistanului și persoanele care-1 în
soțesc au vizitat Mausoleul lui V. 
I. Lenin și I. V. Stalin unde au 
depus coroane.

Cu prilejul vizitei lui Muham
med Zahir Șah și a persoanelor 
care-1 însoțesc la Universitatea 
de stat din Moscova, oamenii de 
știință, profesorii 
cestei universități 
cu dădură.

Seara, regele 
Muhammed Zahir
nele care îl însoțesc au asistat 
la Teatrul Mare al U.R.S.S. la 
spectacolul de balet „Gaianeh“ de 
Haciaturian.

și studenții a- 
i-au întîmpinat

Afganistanului
Șah și persoa-

Poporul Mongoliei 
își făurește o viață fericită

Interviul acordat de I. Țedenbal unui trimis 
al Agenției Romîne de Presă

Convorbirea dintre 
N. S. Hrușciov 
și Todor J ivkov

MOSCOVA 18 (Agerpres).
TASS transmite: La 17 iu’.ie N.
Hrușciov, prim-secretar al Q.C. al 
P.C.U.S., a primit pe Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Comunist Bulgar, care se 
află la odihnă in Uniunea Sovie
tică, și a avut cu el o convorbire 
prietenească.

Convorbirea dintre 
N. S. Hrușciov, 

E. Kardelj 
și A. Raukovici

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 18 iulie 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S. a primit pe E. 
Kardelj, și A. Rankovici, vicepre
ședinți ai Vecei Executive Fede
rative a Iugoslaviei, membri ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, care își petrec concediul 
de odihnă în Uniunea Sovietică. 
Convorbirea care a avut loc s-a 
desfășurat într-o atmosferă since
ră și prietenească.

La convorbire a participat V. 
Miciunovici, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Federative Iugo
slavia in U.R.S.S.

Vii
l.s.

in

dezbateri în Adunarea 
Nafională Franceză 

legătură cu „împuternicirile speciale1' 
cerute de guvern

O delegafie a P C. Italian 
vizitează U R S.S.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova a 
sosit delegația Partidului Comunist 
Italian în frunte cu Luigi Longo, 
secretar general adjunct al P.C 
Italian.

In timpul vizitei în Uniunea 
Sovietică, delegația Partidului Co
munist Italian va lua cunoștință 
de viața poporului sovietic, de 
activitatea organizațiilor de partid, 
sovietice

PARIS 18 (Agerpres). — în 
continuarea dezbaterilor din Adu
narea Națională Franceză în le
gătură cu proiectul de lege prin 
care guvernul Bourges-Maunoury 
cere „împuterniciri speciale" în Al
geria și extinderea lor asupra te
ritoriului Franței, în noaptea de 
17 spre 18 iulie Comisia pentru 
problemele interne a Adunării a 
luat în discuție din nou textul 
proiectului. După cum se știe, zi
lele trecute această Comisie a 
respins în doua rînduri acest pro
iect. Textul discutat miercuri 
noaptea cuprinde linele amenda
mente propuse în timpul dezba
terilor. Prin aceste amendamente 
se reduce durata arestului pre
ventiv pe care-l poate ordona gu
vernul pe teritoriul Franței potri
vit împuternicirilor speciale ceru
te și se prevede că aceste împuter
niciri se acordă numai pe durata 
activității actualului cabinet.

în această formă C.omisia pen
tru problemele interne a Adunării 
Naționale a adoptat textul proiec
tului de lege cu 19 voturi pentru, 
17 contra și 5 abțineri.

Revenit târziu noaptea în fața 
Adunării pentru discuții, textul 
proiectului de lege a fost supus 
unor critici violente din partea 
deputaților aparținînd diferitelor 
grupuri politice. în special artico
lul 2, privind instituirea domici
liului forțat pentru „suspecți", a 
fost viu criticat. Trecîndu-se la 
vot asupra acestui articol, el a 
fost respins cu 350 de voturi con
tra zero. în felul acesta întregul 
proiect de lege își pierdea vala
bilitatea. După tratative îndelun
gate, guvernul a acceptat un amen-

dament propus de un deputat a- 
parținînd grupului „U.D.S.R." prin 
care se restrîng într-o oarecare 
măsură împuternicirile guvernului 
în ce privește fixarea de domiciliu 
forțat.

La reluarea ședinței, în dimi
neața de 18 iulie, raportorul Co
misiei pentru problemele interne, 
deputatul Brocas, a anunțat că 
Comisia a adoptat în a doua citire 
textul proiectului cu amendamen
tele propuse.

Imediat după aceasta, primul 
ministru Bourges-Maunoury a a- 
nunțat că pune chestiunea de în
credere pentru adoptarea proiec
tului de lege privind acordarea de 
„împuterniciri speciale" în Alge
ria și extinderea acestor împuter
niciri și asupra teritoriului Fran
ței. Votul urmează să aibă loc, pe 
articole și pentru ansamblul pro
iectului, în după-amiaza de 19 iu
lie.

ULAN BATOR 18 «(Agerpres). 
— în cadrul unui interviu acordat 
unui trimis al Agenției Romîne de 
Presă „Agerpres", I. Țedenbal, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Mongole, a răspuns 
la o serie de întrebări privind une
le probleme ale dezvoltării econo
mice a Mongoliei și poziția aces
tei țări față de cîteva probleme in
ternaționale actuale.

Vorbind despre problemele ac
tuale ale economiei Mongoliei în 
legătură cu desăvîrșirea planului 
cincinal și proiectul noului plan 
trienal de dezvoltare a țării, I. 
Țedenbal a subliniat la început că 
Mongolia populară a moștenit de 
la vechiul regim un mod primitiv 
de exploatare a creșterii animale
lor și absența totală a oricărei in
dustrii. In anii puterii populare, 
cu ajutorul Uniunii Sovietice a 
fost creată industria, a apărut cla
sa muncitoare, există un transport 
modern, a avut loc o adevărată 
revoluție culturală.

Una din principalele sarcini ale 
planului trienal este dezvoltarea 
agriculturii. Suprafața însămînțată 
va fi extinsă de peste două ori.

Răspunzînd unei 
Țedenbal 
specifică 
lichidarea 
de viață, 
existenței o 
terea animalelor. Aceasta presupu
ne asigurarea unei hrane cores
punzătoare și folosirea pășunilor. 
Poporul mongol este obișnuit cu 
viața nomadă. Noi am lichidat în 
mare parte aceasta, dar nu cu de
săvârșire. Lichidarea vieții noma
de presupune eforturi intense, mij
loace, timp. Ne-am propus în pre
zent crearea unor uniuni perma
nente agricole. Aceasta va însem
na și înființarea de. școli și aju
tor medical și cluburi și case pen
tru membrii uniunilor agricole. In 
cursul planului trienal vor fi de 
exemplu create 150 de astfel de 
uniuni agricole.

I. Țedenbal a declarat apoi 
printre altele că în viitorul plan 
trienal se vor desfășura mari lu
crări de prospectare a solului și 
subsolului Mongoliei ale cărei bo
gății nici nu sînt încă bine cunos
cute.

In domeniul industriei, o mare 
parte din investiții vor fi orienta
te spre crearea de întreprinderi 
care să deservească agricultura.

Pentru agricultură vor fi aloca
te 18,5 la sută din totalul inves
tițiilor. Acestea constituie cu 35 
la sută mai mult decît în cursul 
celor două planuri cincinale. Noul 
plan trienal prevede o largă ex
tindere a construcției de locuin
țe și de clădiri de folos obștesc. 
Pentru aceste lucrări vor fi alo
cate 21 la sută din totalul inves
tițiilor. Se prevede că suprafața 
totală a spațiului locativ construit 
în cursul planului trienal se va 
ridica la 150.000 m.p.

In îndeplinirea planului trienal 
ne vom sprijini pe ajutorul 
U.R.S.S., R. P. Chineze și al ce
lorlalte țări de democrație popu-

va «wr sumăm
MOSCOVA. De la 16 iulie la 

Moscova se află o delegație a Par
tidului Comunist din Belgia în 
frunte cu Van Moerkerke, secretar 
al Comitetului Central.

NEfV YORK. Joi dimineață a 
fost depusă la secretariatul O.N.U. 
cererea ca problema algeriană să 
fie înscrisă pe ordinea de zi a vii
toarei sesiuni a Națiunilor Unite. 
Cererea însoțită de un memoran
dum explicativ poartă semnătura 
reprezentanților a 21 de țări afri
cane și asiatice.

A J®

vizitează 
la plecare să 

___  __ amintiri. Unde
*_•£ ? Orice moscovit v-o 

: bineînțeles, pe strada Ar-

Natural, că cine 
cova, dorește ca 
ducă cu sine unele 
le puteți găsi 7 C.i 
spune : 
bat.

De multă vreme strada Arbat 
este un fel de centru comercial 
al Moscovei. Cînd am străbătut-o 
întâia oară, mi s-a părut că sînt 
pe strada Lipscani. Mi s-â părut, 
căci, închipuiți-vn o stradă Lips
cani de 2—^3 ori mai lată și de 
8—10 ori mai lungă, mărginită de 
o parte și de alta de tot felul de 
magazine, înșiruite unul lingă al
tul. Pentru acela care obișnuiește 
să colinde prăvăliile și să cumpere 
tot felul de lucruri, strada Arbat 
este îneîntătoare. Ce nu găsești 
aici ! Broșe și colecții de repro
duceri după tablouri, plăci de pa
tefon și bibelouri, par fumuri, bi
juterii, ustensile pentru pictură și 
— desigur — haine, cărți, radiouri, 
mobilă, într-un cuvînt — tot ceți 
dorește inima.

PE SADOVAIA

La una din extremități, strada 
Arbat se întâlnește cu Sadovaia. 
Vreți să străbateți această arteră 
de la un capăt la altul ? Puteți 
porni fie la dreapta, fie la stin
gă, pînă la urmă veți ajunge de 
unde ați plecat. Sadovaia are for
ma unui inel — - chiar așa-i cu-

noscută — inelul Sadovaia, 
timpurile străvechi pe aici era 
marginea orașului. Astăzi e plin 
centru și pînă la periferie mai e 
cale lungă.

Mergînd pe Sadovaia unde ad
mirăm minunate construcții în stil 
nou, sovietic, în care se îmbină 
armonios vechiul stil rus cu linia 
modernă, la un moment dat în- 
tîlnim cunoscuta piață Maiakovski. 
De ce e vestită această piață ? Mai 
întîi pentru că aici se află fru
moasa sală de concerte care poar
tă numele compozitorului Ceai- 
kovski. Pe estrada acestei săli aU 
concertat și concertează Oistrah, 
Oborin, Ghilels, Șafran, numeroșii 
artiști străini care vizitează capi
tala sovietică. Aici a dirijat Geor
ge Enescu și tot aici au prezentat 
spectacolele lor ansamblurile ro- 
mînești de muzică și dansuri 
populare. Ori cit ar pare de cu
rios, o faimă nu mai puțin mare 
i-a adus-o sălii și sportul. Nu vă 
mirați : aici s-au desfășurat cam
pionatele mondiale de șah ținute 
Ia Moscova. Cei ce au urmărit bă
tăliile îndirjite date pe tabla de 
șah de către Botvinik și Smîslov, 
către această sală și-au îndreptat 
zilnic — în .vremea campionate
lor — atenția.

Peste drum se află încă o insti
tuție culturală vestită, peste hota
rele Uniunii Sovietice: teatrul cen
tral de păpuși condus de artistul 
Serghei Obrazțov. Am vizionat aici 
cîteva spectacole, unele dintre ele 
le-am revăzut la București și

i întrebări, I. 
a arătat că problema 
a satului mongol este 
totală a modului nomad 
Timp de milenii baza 
mongolilor a fost creș-

DJAKARTA. După cum anunță 
agenția Antara, în Indonezia a 
fost creat un nou partid, partidul 
„Pantja Sila" („cele cinci principii 
ale coexistenței pașnice" — în 
limba indoneziana).

DJAKARTA. Rezultatele preli
minare ale alegerilor pentru Con
siliile municipale și provinciale 
din Jawa centrală, care au avut 
loc la 17 iulie, arată că în frunte 
se află Partidul Comunist din In
donezia. Astfel, în alegerile pen
tru Consiliul municipal din Sa- 
marang, partidul comunist a ob
ținut 8.076 voturi, partidul națio
nal — 1.206, iar partidul Ma- 
șumi — 503.

mi-am dat seama că pretutindeni 
ele sînt la fel de apreciate și de 
bine primite de public. în apro
pierea pieții Maiakovski mai sînt 
și alte teatre, printre care și tea
trul de satiră; pe unul din afișele 
sale am putut citi cu o justificată 
mîndrie: „O scrisoare pierdută" 
de I. L. Caragiale.

în sfîrșit, în piața Maiakovski 
se află și stația de metro care 
poartă numele marelui poet. In 
toiul războiului, pe cînd hitleriștii 
se aflau la porțile Moscovei, în a- 
ceastă stație subterană 
ședință festivă de 
„7 Noiembrie" la 
care au participat 
conducători ai par
tidului și guvernu
lui Uniunii Sovie
tice.

s-a ținut o

GRĂDINI, 
PARCURI

Pe o stradă din 
apropierea inelului 
Sadovaia se găseș
te grădina „Ermi
taj" —— un frumos 
loc de odihnă — 
care deși se întinde 
pe o suprafață rela
tiv mică — este a- 
greeată de mosco- 
viți. în mijlocul 
grădinii se găsesc 
un cinematograf și

Iară. Noi ne bizuim pe ajutorul 
țărilor frățești și ne propunem să 
folosim cît mai bine acest ajutor.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole a vorbit 
apoi printre altele despre cîteva 
probleme internaționale actuale.

Experiențele atomice, a spus 
tov. I. Țedenbal, reprezintă un 
pericol în orice parte a lumii.

In ce privește măsurile care ar 
trebui luate pentru consolidarea 
păcii în Asia, a spus printre al
tele președintele Consiliului de 
Miniștri, consider că principala 
condiție a consolidării păcii în 
Asia — și nu numai în Asia — 
o constituie desființarea grupări
lor militariste ca S.E.A.T.O., pac
tul de la Bagdad și altele ; lichi
darea bazelor militare pe teritorii 
străine ; retragerea trupelor stră
ine din diverse țări, abrogarea 
tratatelor inegale încheiate de pu
terile occidentale cu diverse țări 
din Asia ; consolidarea principiilor 
Bandungului; lărgirea colaborării 
multilaterale a țărilor Asiei; lupta 
pentru pace și prietenie între po
poare.

In încheierea interviului său, 
Țedenbal a răspuns la unele în
trebări privind colaborarea Mongo
liei cu țările socialiste.

An de an, a spus el, relațiile 
noastre cu U.R.S.S., R. P. Chineză 
și alte țări de democrație populară 
se întăresc. Noi avem un țel co
mun și sîntem uniți prin sarcini 
comune — construirea socialismu
lui și a comunismului.

An de an, între R. P. Mongolă 
și R. P. Romînă s-au dezvoltat și 
întărit relații frățești, axate pe 
principiul internaționalismului pro
letar. In acești ani între țările 
noastre au avut loc schimburi de 
delegații culturale, precum și de 
delegații ale organizațiilor obștești. 
In 1956, la invitația noastră, Mon
golia a fost vizitată de conducători 
ai Partidului Muncitoresc Romîn 
și ai guvernului R. P. Romîne în 
frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej. In curînd delegația noastră 
guvernamentală va vizita Romînia, 
la invitația guvernului romîn. 
Toate acestea constituie un aport 
la întărirea relațiilor prietenești în
tre țările noastre. începînd din 
1958 va fi posibilă stabilirea re
lațiilor comerciale cu Romînia.

Poporul mongol se bucură de 
marile succese ale poporului ro
mîn în construirea socialismului. 
Urez din toată inima poporului 
frate romîn succese continue în 
construirea socialismului, în lupta 
pentru pace în întreaga lume.

IN PORTUL JAPONEZ 
NINGATA

La conferința internațională 
a filozofilor

VARȘOVIA 18 Corespondentul 
Agerpres transmite : După cum 
s-a mai anunțat, la 17 iulie s-a 
deschis Ia Varșovia conferința in
ternațională a filozofilor organiza
tă de Institutul internațional de 
filozofie din Paris.

La conferință participă delegați 
din numeroase țări printre care și 
din țara noastră.

în numele locuitorilor Varșo
viei, conferința a fost salutată de 
Z. Dworakowski, președintele Pre
zidiului Consiliului Popular din 
Varșovia.

După cuvîntarile oficiale, confe
rința și-a început lucrările. Prima 
ședință a fost prezidata de prof. 
Galogero (Italia).

Prof. Pelerman (Belgia) a pre
zentat o lucrare despre corelații 
teoretice dintre gîndire și acțiune.

La discuții au participat prof. 
Nikkam (India), prof. Rieger (Ce
hoslovacia), prof. Barzin (Belgia), 
prof. Gorioly (Saar), prof. Schot- 
tlander (R.F.G.) și prof. MacKeon 
(S.U.A.).

Ședința din dimineața de 18 iu
lie a fost prezidată de N. A. Nik
kam (India).

un teatru de vară, dar cei mai 
mulți spectatori se adună aici în 
zilele cînd sînt... meciuri de fotbal 
interesante pe stadioanele „Dina
mo" și „Lujniki". Să nu credeți 
că parcul se află în apropierea 
stadioanelor și spectatorii urmă
resc fazele cățărați pe copaci. 
Dimpotrivă, ei stau comozi într-o 
sală, pe scaune și privesc pe un 
ecran mare, aproape cît un ecran 
de cinematograf, tot ce se întîm- 
plă pe stadion. Cum asta? Foarte 
simplu: pe ecran se reflectă—mult 
amplificate — cu ajutorul unui 
sistem de oglinzi — imaginile re
cepționate de un televizor. Astfel, 
aproape o mie de pasionați ai fot
balului care n-au mai găsit bilete, 
văd meciurile ca și cum ar fi pe 
stadion. Dacă veți fi la Festival și

într-o zi nu veți mai găsi locuri 
pe stadion, vă sfătuim să le ur
mați pilda.

...Tot hoinărind pe străzile Mos
covei, am ajuns la grădina zoolo
gică. Cînd am pășit prima dată pe 
aleile ei, nu știu de ce mi se pă
rea că ceea ce se vede acolo nu 
poate interesa decît pe copii. Cu- 
rînd mi-am dat seama că mă înșe
lasem. în fond, cui nu-i place să 
privească ghidușiile maimuțelor, 
să admire eleganța lebedelor negre 
sau multicolorii papagali, care te 
asurzesc cu țipetele lor. Mulți vi
zitatori se opresc la familia de ele
fanți aclimatizați în Moscova, mai 
ales pentru a privi pe cei doi pui 
de^ elefanți care s-au născut în 
grădina zoologică. Unul dintre pui 
chiar a și fost botezat „Moskvici" 
— „Moscovitul". O adevărată în- 
cîntare oferă însă privirilor peștii 
expuși în pavilionul — acvarium. 
Sînt de o varietate de culori, de

—
Avancronica
Festivalului

La 16 iulie a sosit în portul 
japonez Ningata vaporul sovie
tic „Aleksandr Mojaiski" care va 
transporta în U.R.S.S. delegația 
tineretului japonez la cel de-al 
VI-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților. Sosirea va
porului sovietic s-a transformat 
într-o manifestație a prieteniei 
dintre popoarele sovietic și japo
nez. Pe chei s-au adunat sute de 
locuitori ai orașului, printre care 
reprezentanți ai autorităților lo
cale, ai sindicatelor, ai Asociației 
„Japonia-U.R.S.S.", ai Comitetu
lui japonez de pregătire a Festi
valului și alții. Marinarilor sovie
tici li s-au oferit buchete cu flori. 
A avut loc un miting la care 
au luat cuvîntul reprezentanți ai 
autorităților locale și căpitanul 
adjunct al vasului sovietic, T. 
Cehovici.

Olanda, Belgia, Canada, Egipt, 
Ungaria. Delegația artistică co
reeană care cuprinde 200 de per
soane va participa la aproape toa
te concursurile. Concursurile vor 
începe la 30 iulie și se vor des
fășura în 12 din cele mai mari 
săli de concerte din Moscova.

AMINTIRI

Toți participanții la Festivalul 
de la Moscova vor duce cu ei 
la întoarcere ca amintire publi
cații speciale editate cu prilejul 
Festivalului. Una din acestea 
este Carnetul participantului la

nă a r.'erat descinderi la locuin- 
țele unei serii de membri ai a- 
cestui Comitet printre care la 
locuința lui J. Aufhauser, profe
sor la Facultatea de teologie a 
Universității din Munchen, la 
ziaristul G. Redl și alții. A în
ceput „ancheta cazului" profe
sorului F. Schneider, președintele 
Comitetului. Poșta sosită în ulti
mele zile pe adresa lui a fost 
interceptată de poliție, 
de asemenea confiscat 
Comitetului vestgerman 
ca de stat din Bavaria.

După cum arată 
A.D.N., în ultimele zile

A fost 
contul 

la Ban-

agenția 
membrii

O parte a străzii Sadovaia
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La 8 august — ce-a de-a 12-a 
zi a Festivalului — va avea loc 
o serbare nautică pe rîul Mos
cova, la care vor participa 4.000 
de tineri. La parada pe rîul Mos
cova vor participa 300 de bărci 
sportive. Serbarea nautică se va 
termina cu un carnaval și cu un 
grandios foc de artificii.

în aceeași zi în grădina Er
mitaj se va desfășura o întîlnire 
a delegațiilor țărilor din America 
Latină.

La Casa Centrală a lucrători
lor din domeniul artelor va fi 
organizată o serată consacrată 
marelui poet și scriitor indian 
Rabindranath Tagore.

La Clubul internațional tine
retul va face cunoștință cu emi- 
nenți fruntași ai mișcării parti
zanilor păcii.

în sala mare a Muzeului poli
tehnic va avea loc o seară a 
tehnicii.

în sala de spectacole a Uni
versității din Moscova va avea 
loc un concert studențesc inter
național cu concursul tinerilor 
din Canada, Danemarca, Bulga
ria și Tunisia. în această zi vor 
avea loc de asemenea 14 concer
te date de ansamblurile sovie
tice.

8 AUGUST LA MOSCOVA

POARTA APUSEANA 
A FESTIVALULUI

Orașul Brest a primit denumi
rea de Poarta apuseană a Festi
valului de la Moscova. “ 
vor intra pe pămîntul sovietic, 
între 23 și 27 iulie, primii soli 
din numeroase țări care pleacă la 
Festivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților. Prin Brest vor 
trece nu numai participanții la 
Festival care sosesc din țările eu
ropene, ci și delegațiile din ță
rile Africii și Americii Latine. Din 
Brest delegații vor pleca cu tre
nuri speciale la Moscova.

CONCURSURI INTERNA
ȚIONALE ARTISTICE

Pe aci

laIn timpul Festivalului de 
Moscova vor avea loc concursuri 
internaționale la 20 de genuri 
de artă. Profesioniști, studenți și 
amatori din 40 de țări ale lumii 
vor concura la diferite instru
mente muzicale. Se vor produce 
de asemenea coruri de amatori, 
orchestre de jaz și ansambluri de 
cameră.

Componența participanților la 
concursuri este foarte variată. 
Cîntăreți, dansatori și muzicanți 
din Japonia vor prezenta dansuri 
populare clasice; pianiști, cîn
tăreți și dansatori vor sosi din

Festival care informează pe oas
peții străini începînd de la pro
gramul Festivalului pînă la des
crierea monumentelor din Mos
cova, adrese de restaurante și de 
ateliere pentru repararea apara
telor fotografice. Acest carnet va 
fi editat în șase limbi. O altă 
publicație este Ghidul Moscovei 
cuprinzînd un • plan al orașului 
și un program al Festivalului pe 
zile. După terminarea Festivalu' 
lui, fiecare delegat va primi un 
album consacrat Festivalului cu
prinzînd fotografii ale diferitelor 
evenimente car? s-au desfășurat 
în cadrul Festivalului.

PESTE 1.000 DE CORES
PONDENȚI LA MOSCOVA

Peste 1.000 de corespondenți 
sovietici și străini — reprezen
tanți ai agențiilor, ziarelor, revi
stelor, radioului, cinematografiei 
și televiziunii — vor participa 
la cel de-al VI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților 
de la Moscova.

Presa străină va fi reprezentată 
prin aproape 600 de ziariști — 
corespondenți a 190 de organe 
do presă din peste 60 de țări — 
printre care se numără Anglia, 
Austria, Ungaria, S.U.A., Franța, 
Japonia, Polonia și numeroase 
alte țări. Corespondenți speciali 
vor trimite la Moscova marile 
ziare și reviste de tineret: 
„Challenge" (Anglia), ,,L’Avant- 
garde" (Franța), „Mlada Fronta" 
(Cehoslovacia), „Magyar Ifjusâg" 
(Ungaria), „Narodna Mlade)’* 
(Bulgaria) și altele.

Revista „Tineretul Lumii", or
ganul Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat, trimite la 
Festival un mare număr de zia
riști : germani, suedezi, spanioli, 
francezi, polonezi.

400 de corespondenți sovietici 
vor reprezenta republicile unio
nale, presa centrală, toate ziarele 
și revistele de tineret care apar 
în U.R.S.S.

Pentru deservirea ziariștilor 
care vor locui mai ales la ma
rele hotel „Moscova" a fost în
ființat un Centru de presă al 
Festivalului care a și început să 
funcționeze. Centrul de presă va 
ajuta ziariștilor să se informeze 
mai bine asupra programului va
riat al sărbătorii tineretului. La 
biroul de informații speciale se

i va putea obține răspuns la orice 
întrebare în orice limbă străină. 
Biroul de deservire va pune la 
dispoziția corespondenților stră
ini, la dorința lor, interpreți, le 
va elibera bilete pentru specta
cole și le va acorda alte servicii, 
în zilele Festivalului centrul de 
presă va edita un buletin infor
mativ în cinci limbi. La dispo
ziția corespondenților vor sta 
toate mijloacele de comunicații 
cu orice oraș din lume cu tarife 
reduse și după sistemul „Co
llect* (pe credit în cotitul celui 
avizat).

Centrul de presă dispune de 
autobuse și automobile speciale 
pentru transportul lucrătorilor 
din presă.

Celebra dansatoare Rocio Saga on din Mexic își va da concursul 
la programul artistic al Festivalului.

Comitetului vestgerman de pre
gătire a celui de-al VI-lea Festi
val Mondial au fost supuși unor 
atacuri calomnioase din partea 
presei reacționare vestgermane. 
Ca răspuns la această campanie 
de calomnii ei au dat publicită
ții o declarație în care sublinia
ză caracterul internațional al 
Festivalului de la Moscova și a- 
rată că participarea tineretului 
vestgerman la Festival va con
tribui la întărirea contactelor 
sale cu tineretul din toate țările.

DELEGAȚ1A SUDANEZA 
ÎMPIEDICATA SA PARTI

CIPE LA FESTIVAL

După cum anunță corespon
dentul din Khartum al ziarului 
„Al-Masa", Ministerul Afacerilor 
Interne al Sudanului a interzis 
delegației tineretului din Sudan 
să plece la Moscova pentru a 
participa la cel de-al VI-lea Fe
stival Mondial al Tineretului și 
Studenților.

Corespondentul anunță că a- 
ceastă hotărîre a provocat indig
nare și proteste energice în 
cercurile largi ale opiniei oublice 
din Sudan. Ziarele din Khartum 
publică articole în care se cere 
ca delegației sudaneze să i se 
dea posibilitatea să participe la 
Festival.

DIN EGIPT VOR VENI 
LA FESTIVAL 680 TINERI

forme și de o finețe uluitoare, in
cit — dacă nu s-ar mișca plini de 
vioiciune de colo pînă colo — ai 
putea crede că au fost plăsmuiți 
din mătase și nylon.

Și pentru că veni vorba de gră
dini, în încheierea plimbării de 
astăzi, să trecem prin două din 
cele mai frumoase parcuri mosco
vite : „Parcul Central de cultură 
și odihnă M. Gorki" și parcul So
kolniki. 'l

Primul e chiar în centrul Mos
covei. Una din laturile sale e uda
tă de rîul care trece prin oraș. Vi- 
zitîndu-l, e greu să te decizi la ce 
să te oprești mai întîi : la căișori 
sau la spectacolul de estradă ce se 
desfășoară pe una din numeroasele 
scene, la concertul dat de o or
chestră sau la avioanele „immel- 
man" care te învîrtesc, te sucesc 
și te dau peste cap, de parcă ai 
face loopinguri, la o partidă de 
volei sau la o plimbare cu barca? 
Nu-i ușor să alegi și cauți să vezi 
cît mai mult, să încerci de toate, 
să te distrezi cît mai bine. Iar 
cînd ai obosit, iei loc la una din 
mesele restaurantelor, care te îm
bie cu bere și suc (ah, ce suc de 
lămîie există acolo 1), cu prăjituri 
și — mai ales — cu minunata în
ghețată „plombir".

Sokolniki e situat mai către pe
riferia orașului, e foarte vechi, iar 
aleile străjuite de arbori bătrîni îi 
dă o intensă notă de lirism. Căutat 
de îndrăgostiți și de cei ce doresc 
liniștea și singurătatea, de cei în
clinați spre reverie, meditație, de 
poeți, parcul e adesea obiectul 
multor peisaje ieșite din penelul 
pictorilor. Și în acest sens, e su
ficient să amintim de minunuta 
pînză a neîntrecutului peisagist 
rus Levitan, în care Sokolniki e 
prins într-o splendidă zi de toam
nă arămie,

'T DAN LAZARESCU

La cel de-al VI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Moscova vor ple
ca 680 de tineri și tinere dia E- 
gipt. Conducător al delegației a 
fost numit Abdel Ibrahim Taher, 
secretar general al Consiliului 
suprem pentru problemele orga
nizațiilor de tineret.

Un grup de oameni de artă 
egipteni va participa la diferite 
concursuri de artă ale Festivalu
lui. Printre aceștia se numără : 
cunoscuta artistă de cinemato
graf Fatim Hammama, Ahmed 
Iusep, director general la depar
tamentul - ' —’ — 
rector al 
fizică.

La 16 .. r.
bului sportiv național din Cairo 
a început repetiția generală a 
manifestărilor artistice a delega
ției egiptene la Festival. La 20 
iulie membrii delegației vor ple
ca la Moscova.

artelor, El Gamfaui, di- 
Institutului de educație

iulie pe stadionul Clu-

DIN PROGRAMUL CULTU- k 
RAL-ARTISTIC VIETNAMEZ |

STAS 3453 - N

PIEDICI PUSE DELEGA
ȚIEI FRANCEZE

Autoritățile franceze încearcă 
să împiedice plecarea reprezen
tanților tineretului francez la 
Festivalul de la Moscova. Admi
nistrația Asociației naționale a 

i căilor ferate a respins cererea 
Comitetului festivalului de a se 

' acorda trenuri speciale pentru 
transportarea delegaților. In ace
lași timp administrația a refuzat 
să admită intrarea în Franța a 
unui tren special din Republica 
Cehoslovacă care să transporte 
membrii delegației franceze.

PERSECUȚII IN GERMA
NIA OCCIDENTALA

Delegația vietnameză la cel 
de-al VI-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților va pre
zenta la Moscova un bogat pro
gram cultural-artistic. Grupul 
de dansatori va prezenta printre 
altele caracteristicul dans vietna
mez al pălăriilor.

Femeile tribului Thai din 
nord-vestu.l Vietnamului poartă 
pălării albe confecționate din 
frunze albe de pșlmier. Dansul 
— avînd o vechime de mai mul
te secole — se execută cu aju
torul acestor pălării în fiecare 
an, în cadrul unor mari festivi
tăți organizate în cinstea noii 
recolte. Cu această ocazie fiecare 
femeie se prezintă cu o pălărie 
nouă, deosebit de frumoasă. Fe
tele din cadrul delegației vietna
meze așteaptă cu nerăbdare să 
prezinte la Festival „Dansul pă
lăriilor".

DARURI PENTRU 
FESTIVAL

Agenția A.D.N. relatează des
pre persecuțiile la care sînt su
puse în Republica Federală Ger
mană persoanele care fac parte 
din Comitetul vestgerman de 
pregătire a celui de-al VI-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților.

La 16 iulie poliția vestgerma-

Tinerii muncitori de b fabrica 
de unelte agricole din Szent 
Gotthârd pregătesc cu însuflețire 
daruri pentru Festival. Ei lu
crează la fabricarea unor florete 
de calitate superioară, precum și 
a unor bibelouri reprezentînd 
potcoave minuscule „aducătoare 
de noroc".

Tinerii comuniști de la minele 
de bauxită din Iszkaszentgyorgy 
pregătesc pentru Festival ma
cheta unui funicular.


