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de dîrz și de perseverent afirmată, într-o atît de năval
nică și vertiginoasă creștere ? Și cine n-ar fi socotit-o de 
domeniul utopic al himerelor, atunci cînd, în statele ca
pitaliste, prin toate mijloacele, prin școală, prin studii, 
prin educație, prin cărți, prin literatură, prin artă, pînă 
și prin jucăriile copiilor, generațiile erau crescute în cul
tul metodic al urei pentru a se întreueide periodic și 
a se extermina reciproc ? Pentru a sluji drept carne de 
tun în războaiele agresive și pentru a presăra hotarele 
țărilor cu mormintele anonime ale acelorași și acelorașip

de acad. CEZAR PETRESCU
Astăzi, mesagerii tineretului din întreaga lume se 

află prezenți la Moscova Festivalului Mondial al Tine
retului și al Studenților, care se desfășoară sub sem
nul Păcii și al Prieteniei între popoare.

Unii erau plecați din cele mai îndepărtate unghere 
ale celor cinci continente încă de acum o lună. Mulți 
au purces a străbate încă de-atunci mări și oceane, 
munți și deșerturi, tocmai de sub cercul polar și din 
arhipelagurile Pacificului, de dincolo de codrii Ecuato
rului, de pretutindeni unde Festivalurile precedente au 
sădit numai în cîțiva ani o nouă și irezistibilă conștiință 
planetară, o nouă și irezistibilă solidaritate în cugetul 
tineretului de azi. Iar în urma lor, a acestor privilegiați 
mesageri, milioane și milioane de alți tineri rămași a- 
casă i-au petrecut și îi petrec cu gîndul, cu inima lor 
caldă, cu efervescenta lor însuflețire.

Căci doar nu e vorba numai de-o efemeră sărbătoare 
tinerească a cîntecelor și a jocului, a competițiilor spor
tive și a nenumăratelor manifestări artistice, fie ele ori- 
cît de strălucite și de atrăgătoare ! Ci e vorba în primul 
rînd de ceva mai mult și cu un tîlc mai adine.

E vorba tocmai de această grandioasă afirmare a so
lidarității, a voinței de Pace și de Prietenie, de acest 
nou și decisiv semn al vremurilor noastre.

Tineretul lumii de astăzi își apără astfel viitorul. 
Iși apără dreptul la viață, dreptul său la ciclul realiză
rilor creatoare și constructive, care să inaugureze cu 
adevărat era cea nouă a omenirii 
așa cum o numesc pe drept cuvînt savanții și cum o 
va înregistra fără îndoială istoria de mîine.

Pînă acum cincisprezece ani, cine și-ar fi putut ima
gina o asemenea solidaritate mondială a tineretului atît
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Mîndria noastră CU ft I N IU L LA FESTIVA
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„Viitor de aur țara noastră are 
Și prevăd prin secoli a ei înălțare" 

spunea poetul acum mai bine de o sută de ani. Dar care patriot 
adevărat nu dorea și nu spera un asemenea viitor țării sale 
dragi ? Și cțre patriot adevărat nu se bucură că trăim acum vre
murile în care profețiile entuziaste ale poetului se împlinesc ? j 
Despre aceasta vorbesc nu numai marile realizări în toate do- J 
meniile, nu numai viața nouă a poporului nostru, --——v-A 
ci vorbesc toți acei care ne cunosc, confirmă a- 
ceasta — unii cu bucurie, alții obligați de faptoJe 
ce nu pot fi contrazise — sute, mii de oaspeți 
străini, de oameni din alte țări care au venit în 
contact cu succesele noastre.

Nu e de mirare deci eă peste tot în străină
tate, trimișii noștri pășesc mîndri, cu capul sus; 
ei știu că sînt priviți cu simpatie și chiar cu ad
mirație. Această mîndrie justificată se va citi în 
ochii delegaților noștri la Festival, în fiecare din 
faptele lor de acolo, care vor întări la rîndul lor 
prestigiul țării noastre, dincolo de granițele sale, 
în inimile miilor de reprezentanți ai tineretului 
din lumea întreagă care privesc cu încredere și 
dragoste la vlăstarele poporului nostru ca la ti- 
năra generație a unei țări libere care construiește 
cu avînt socialismul. Acest tineret știe că la toate 
festivalurile delegațiile noastre au oglindit — așa 
cum o picătură de apă reflectă, ca și tot oceanul, 
întregul cer — viața nouă și luminoasă a patriei 
noastre.

Pe vremuri țara noastră era reprezentată peste 
hotare de odraslele moșierilor și fabricanților ro- 
mîni feciori de bani gata, care beau în cîrciumile 
Parisului și pierdeau Ia ruleta Monte Carlo-ului 
sudoarea robilor lor. Cred că „reprezentată" e un 
cuvînt greșit. Ei nu aveau dreptul să vorbească 
în numele țării noastre. Dar azi, ia priviți. Cine 
pleacă peste hotare, cine face parte din delegația 
tineretului nostru ?

Tineri ca strungarul Gheorghe Chivu de la uzi
nele „I. C. Frimu" — Sinaia, minerul Furo Ale
xandru din Lupeni, muncitorul Gheorghe Ten- 
chiu de la hidrocentrala „V. I. Lenin" de la Bi- 
caz, oțelarul Toia Vasile de la Reșița, țăranul 
muncitor Ion Dumitru din comuna Racovița, stu
denții Tatiana Angelescu de la universitatea „C. 
I. Parhon" din București, Bela Tokos de la uni
versitatea „Bolyai" din Cluj, sculptorița Gabriela 
Odoc, scriitorii Dumitru Mircea, Hajdu Zoltain, 
Ștefan Iureș și alții. Fără îndoială că ei au drep- 
tfcl să vorbească, și încă cu cinste despre patria 
noastră.

Și vorbind despre patria noastră ei vor duce caldul mesaj al 
poporului și tineretului nostru care, construind o viață cum nu- ) 
mai în vise au visat strămoșii lui, are nevoie de pace și face tot J 
ce-i stă în putere pentru a apăra pacea, este dornic de prietenie | 
și bună înțelegere cu alte popoare și socotește că nimip nu ajută j 
mai mult la aceasta decît cunoașterea, schimbul de valori atît eco- j 
nomice cît și cultural-artistice, împărtășirea reciprocă din uriașele j 
tezaure de înțelepciune și frumos ale fiecărui popor.

In această pagină am încercat să arătăm cu ce sc prezintă ti- j 
neretul țării noastre la Festival, ce vor arăta delegații noștri tine- J 
rilor din lumea întreagă la Moscova, cu ce vom contribui noi la j 
traducerea în viață a marilor și generoaselor idei ale Festivalului, j

SOLI AI TINERETULUI ROMÎN
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Un bi lanț...

-aveți un bilet în plus?

ÎNTÎLNIRI
în jurul acelorași mese

Să ne amintim cîteva fapte. 
Fotoreporterul nostru a fost 
în comuna Siliștea la sfîrșitul lu
nii februarie. Are de acolo o fo
tografie: în căruțe trase de roibi 
focoși mai mulți tineri cîntă, 
chiuie, își aruncă căciulile în sus. 
Nuntă ? Nu, acești tineri sînt în 
drpm spre lotul Festivalului, la 
prima lor zi de muncă. Exemplul 
lor l-au urmat cei din Arțari, 
Bogdana, Cefa, Bîrza... Inițiati
va s-a răspîndit în toate colțu
rile țării. Timișorenii au răspuns 
inițiativei cam așa : 223 ha. po
rumb. Adăugați încă 230 ha. cul
tivate de tinerii din Regiunea 
Autonomă Maghiară, încă 504 
ha. „loturi ale Festivalului" în 
regiunea Craiova, și încă alte 
sute și sute de hectare din cele
lalte regiuni ale țării. La începu
tul lunii martie, la Bacău, într-un 
sediu de organizație se discuta 
astfel: „Să dăm în cinstea Fes
tivalului podoabe noi și orașului 
nostru". A doua zi, a treia zi și 
apoi mereu, pe străzi, în parcuri, 
tinerii văruiau pomi, plantau flori, 
înfrumusețau orașul lor. O mică 
întîmplare de atunci: Un cetățean 
aruncă neglijent pe trotuar un bi
let de autobus. Un altul îi atrage 
atenția. Contravenientul nu se 
supără: „Scuzați! E greu să te 
obișnuiești așa deodată. A doua 
oară n-o să se mai întîmple“.

Și inițiativa de la Bacău a por
nit la drum. 4.519.000 puieți au 
fost plantați numai în regiunea 
Oradea, iar în regiunea Ploești 
peste 9.000.000. Oare 
fric al unor fapte de 
putea spune totul ?

Dacă lingă cifra de 
fier vechi colectate 
Festivalului de tinerii din regiu
nea Oradea adaugi pe cele rea
lizate în celelalte regiuni, ea de
vine foarte mare. Ce ar reprezen
ta această cifră ? Anumiți tineri 
din întreprinderi industriale au 
cheltuit energie și au adunat fier 
nefolosit pe care l-au predat cen
trelor pentru revalorificare. Cifra 
nu poate, însă, înfățișa plastic pe 
tinerii de la C.F.R. Pașcani sau 
din altă parte, în timpul acestei 
activități. Un tînăr are după- 
amiază o întîlnire cu o fată, al
tul trebuie să vadă un film. A- 
mîndoi și mulți alții ca ei re
nunță la întîlnire, la film, la o- 
dihnă, la distracție și se apucă 
să cotrobăiâscă prin cotloane ui- 

' tate. O bucată de fier, încă o bu
cată și

3.000 de tone de oțel, am avea 
ppate un tablou și mai convingă
tor.

Dintre fotografiile de pe masă 
una atrage mai mult. Patru fete 
frumoase in jurul unor țesături 
de mătase. Sînt patru creatoare 
de modele de la „Mătasea Popu- 
lară“ și țesăturile — care sînt 
create și trimise pentru Festival 
— sînt marame și baticuri cu de
numiri semnificative: „Vis de 
primăvară", „Primul vals"... Gin
gășia acestor fete, gingășia îm
pletită în baticuri odată cu firele 
de mătase, poate fi înfățișată în
tr-un bilanț cifric ?

Gingășia țesătoarelor, dragos
tea tinerilor țărani din comuna 
Nojorid, abnegația minerilor din 
sectorul 4 de la mina Petrila, 
sentimente — putem spune : dă
ruite în „contul Festivalului" — 
cu greu pot fi înmănunchiate în
tr-un bilanț compus numai din 
cifre și date. Cifrele și datele re
prezintă — e adevărat — o enor
mă energie cheltuită, milioane de 
ore de muncă pasionată și încor
dată. Rezultatele activității tine
retului muncitor de la orașe și 
sate în cinstea Festivalului de Ia 
Moscova se pot vedea însă cel 
mai bine în inimile tinerilor noș-

de mii de prieteni ai noștri? 
Vom da două spectacole de 
20 de programe naționale și 
participa la "ți programe in-

„N-aveți un bilet în plus ?" In- 
chipuiți-vă această întrebare pe 
care ați auzit-o de zeci de ori în 
orașul dumneavoastră, răsunînd de 
mii de ori, în zeci de limbi în 
fața sălilor și grădinilor Moscovei 
unde vor avea loc spectacole ale 
artiștilor noștri. Mulți ați fost la 
Festivalul de la București și știți 
ce succes au avut programele ro- 
mînești pe care, fiind țară gazdă, 
le-am oferit din belșug. Faima noa
stră s-a răspîndit între timp și mai 
mult, și măiestria artiștilor noștri 
a crescut. Nu e de mirare deci că 
la Moscova vom avea un succes și 
mai mare, spectacolele noastre vor 
fi și mai asaltate de către tinerii 
lumii. Ce vom oferi noi miilor, ze
cilor 
lată.
gală, 
vom
ternaționale. Vom mai prezenta
programe și fragmente la diverse 
alte manifestări ca Ziua tinerelor 
fete. Sărbătoarea tineretului să
tesc, Programul internațional stu
dențesc, Carnaval, la zeci de întâl
niri cu delegațiile din toată lu
mea, ca să nu mai încercăm a 
ghici — ar fi și imposibil — ne
număratele reprezentații care se 
vor înjgheba spontan în piețe și 
pe străzi, pe stadioane, în vizită 
la prieteni etc.

Vocile cîntăreților noștri vor 
umple cele mai celebre săli din 
Moscova, pașii dansatorilor noștri 
vor evolua pe scenele cele mai în
drăgite ale marelui oraș : Teatrul 
Mare Academic de Artă — nemu
ritorul M.H.A.T., Sala conservato
rului „P. I. Ceaikovski", Casa 
Centrală de Cultură a Feroviarilor,

Teatrul în aer liber din parcul 
„Ostankino”. parcul „Gorki’* ți 
„Sokolniki", Teatrul „Mossoviet", 
Clubul „Dzerjinski", Teatrul de la 
Expoziția Agricolă Unională etc. 
Spectatorii de pe toate meridianele 
și paralelele vor admira, aplauda 
și bisa cele mai iubite melodii și 
dansuri populare, lucrări de mu
zică clasică și ușoară, cîntece de 
masă precum și pe cei mai buni 
dintre tinerii noștri artiști. Ei vor 
auzi trilurile „Ciocîrliei" ieșite de 
pe corzile viorii lui Budișteanu, 
„Hora stacatto" executată de or
chestra populară condusă de el, 
melodii de Enescu, Ciprian Porum- 
bescu, Paul Constantinescu, lori 
Chirescu, Gh. Dumitrescu, Matei 
Socor, Radu Palade, Dumitru Ca- 
poianu precum și de Mozart, 
Haydn, Rahmaninov, Grieg, Verdi, 
Rossini etc. interpretate de orches
tra „Doina" sub conducerea lui 
Dinu Stelian și de corul Ansam
blului Uniunii Tineretului Munci
tor, vor privi minunatele noastre 
dansuri populare din Oltenia, din 
Năsăud, din Bărăgan, din Țara 
Moților interpretate de dansatorii 
ansamblului „Doina" și de cei ai 
ansamblului U.T.M., vor asculta 
minunata voce a baritonului Nico
lae Herlea interpretând aria lui 
Figaro, o vor asculta pe Teodora 
Lucaciu interpretând cîntece de T. 
Brediceanu și aria Antonidei din 
„Ivan Susanin" de Glinka, vor as
culta pe simpaticii cîntăreți de 
muzică populară Ion Cristoreanu 
și Angela Moldovan, vor privi pe 
balerinii Irinei Liciu și Gabriel 
Popescu în „Melodia" de Gluck

etc. In afară de aceasta, din lotul 
nostru artistic — ce va cuprinde 
300 de persoane, dintre care 32 
soliști — publicul va admira o 
formație de muzică ușoară condusă 
de Teodor Cosma și numărîud 
printre alții pe cunoscutul pianist 
lancsi Kdrdsy care-i va oferi apre
ciatele noastre melodii cum sînt cele 
ale lui Ion Vasilescu, H. Mălinea- 
nu, Aurel Giroveanu, Stefan Kar- 
doș etc., o formație de 14 artiști 
de circ printre care jongleurii Eu
gen Munteanu și Steriu Vasile, 
acrobații Paul și Justin Ivanchin 
și alții, vor demonstra că vechea 
faimă internațională a circului ro- 
minesc este binemeritată și azi din 
plin. Este interesant să adăugăm 
că artiștii noștri de circ vor parti
cipa la un concurs internațional 
de circ. Cu multă bucurie vor fi 
de asemenea întâmpinați actorii 
neînsuflețiți — păpușile teatrului 
„Țăndărică" care, mînuite de 
membrii colectivului condus de 
tov. Margareta Niculescu, directoa
rea teatrului, vor culege aplauze 
nesfîrșite de la cei mai mici pînă 
la cei mai mari spectatori pre- 
zentîndu-le revista „Humor pe 
sfori", și piesele „Povestea porcu
lui", „Măriuca și merele de aur".

— „N-aveți un bilet în plus ?"
— Îmi pare rău, nu am — veți 

răspunde probabil. Să nu vă mi
rați dacă-l veți regăsi apoi pe cu
noscutul solicitant în aceeași sală, 
in fața aceleiași estrade ca și dum
neavoastră ; cu bilet sau fără bilet, 
el a ținut să vadă spectacolele ro
mînești și a făcut totul pentru a-și 
ajunge scopul. A avut și de ce.

LAUREAT
îgiunea
Ploești 

bilanțul ci- 
acestea va

228.000 kg. 
în cinstea

cată și sînt adunate miile de 
tone de fier atît de necesar tării.

După inițiativa tinerilor meta- 
lurgiști de la „Progresul“-Brăila, 
aproape pretutindeni au existat 
în cinstea Festivalului astfel de 
angajamente: să realizăm econo
mii egale cu prețul de cost al 
unor motoare electrice, tractoare, 
pompe etc. Ele au fost îndeplini
te. Arădenii — de pildă — au 
realizat economii egale cu prețul 
de cost a trei vagoane-clasă 
C.F.R.

Dacă s-ar putea organiza o 
trecere concretă în revistă a rea
lizărilor obținute de tineri, prin 
fața noastră ar trece un excava
tor, cîteva autocamioane, platfor
me cu utilaj greu, o turlă de fo
raj, o turbină și nenumărate alte 
bunuri industriale și de consum 
realizate de tineri în cadrul cam
paniei de economii. Spectacolul 
ar impune prin forță și măreție. 
Dacă totodată ni s-ar povesti fap
tele minerilor unui sector din 
Valea Jiului care a dat 2.000 de 
tone de cărbune peste plan, ale 
oțelarilor de la Reșița care numai 
j>înă la 1 mai au „fiert” în plus

AL FESTIVALULUI
DE LA MOSCOVA

a-Prezentatorul 
nunță solemn : 
Laureat al concursu
lui internațional de 
la Geneva... laureată 
a concursurilor celui 
de-al IV-lea Festival 
de la București... 
laureat al concursu
lui de la Verviers

JC(Belgia)... laureat ai 
concursurilor ce-—ce
lui de-al cincilea 
Festival de la Var
șovia. Nu-i așa că 
nu vă mai miră a- 
ceste titulaturi, că 
v-ați obișnuit cu vic
toriile tinerilor noș
tri artiști pe arena 
internațională ? Pro
babil că așteptați to
tuși cu emoție parti
ciparea reprezentan
ților noștri la con
cursurile acestui fes
tival și mai ales cli
pa cînd crainicul va 
spune pentru prima 
oară un nume romî- 
nesc urmat de for
mula : laureat 
concursului celui 
ai VI-lea Festival 
la Moscova.

Să vedem însă 
pînă atunci care sînt 
concursurile acestea 
și cum vom fi re- 
prezentați noi acolo. 
Dintre reprezentanții 
artistici romîni vor 
participa la con
cursurile internațio
nale : corul, soiiști 
vocali, instrumentiști, 
dansatori de dans 
clasic, dansuri de 
caracter și populare 
precum și o forma
ție de muzică ușoa
ră. Soliștii noștri 
merg cu entuziasm 
la concursuri deoa
rece s-au pregătit te-

ăl 
de 
de

meinic sub suprave
gherea unor maeștri 
reputați ca Florica 
Musicescu, Constan
tin Stroescu, Dago- 
bert Bucholtz, Dumi
tru Dinîcu, Garabet 
Avachian și Vasile 
Jianu. Dintre soliștii 
care vor concura re
ținem printre alții: la 
canto pe Loghin Va
lentin, Prisăcaru Ion, 
Stavru Cornel, Luca- 
ciu Teodora, la vi
oară pe Podlovschi 
Daniel și Cozîghian 
Varujan, la pian pe 
Brînduș Nicolae și 
Zorleanu Alexandra, 
la instrumente de 
suflat pe Gregorian 
Elisabeta și Guți 
Edy, la balet pe La
risa Șerban, Valenti
na Massini, 
Barbu, la 
popular pe 
Moldovan și 
reanu Ion 
instrumente populare 
pe Bob Stănescu.

Prestigiul de care 
se bucură țara noa
stră pe tărîm artis
tic se poate vedea și 
din faptul că o sea
mă de oameni de 
artă cunoscuți de la 
noi au fost invitați 
să participe ca mem
bri ai juriilor aces
tor concursuri. Iată 
cîteva nume: din 
juriul concursului de 
instrumente de coar
de va face parte ar
tistul emerit Dumi
tru Dinicu, din ju
riul concursului de 
coruri artistul eme
rit Constantin Ra
dulescu; la instru
mente de suflat îl 
vom regăsi în juriu 
pe profesorul Vasile

Gelu 
canto 

Angela 
Cristo- 
și la

Jianu, la dansuri 
populare pe Gh. Ba
ciu, laureat al “ 
miului de Stat, 
balet pe Anatol 
sajdi, directorul 
rei din Cluj, la 
to popular pe maes-I 
trul emerit al artei, 
compozitorul Paul I 
Constantinescu, la 
arte plastice pe pic
torița Ligia Macavei.S

Avem reprezentan- J 
ții noștri în jurii dar £ 
se înțelege, aceștia j 
vor fi cît se poate de 2 
exigenți și va fi o 
cinste deosebită pen
tru acei artiști romîni 
care vor fi premiați, 
știind că au fost a- 
preciați de niște ma
eștri foarte preten
țioși. Nu vrem decît 
să vă spunem prin
tre altele că, de pil
dă, din juriul de la 
balet va face parte 
celebra balerină so
vietică Galina Ula
nova, de patru ori 
laureată a premiului 
„Lenin“, iar din ju
riul de la dansuri 
populare, artistul po
porului din U.R.S.S. 
igor Moiseev, con
ducătorul ansamblu
lui care-i poartă nu
mele, cunoscut și a“ 
plaudat aproape în 
lumea întreagă.

încheind cu urarea: 
succes concursurilor 
internaționale ar
tistice de Ia Mos
cova, așteptăm 
primim vești 
nume romînești 
soțite de mîndra 
mula... „laureat 
concursurilor 
de-al Vl-iea Festival 
Mondial pentru Pace 
și Prietenie 
Moscova".

Pre
ia 

Chi- 
ope- 
can-

Fiecare delegație participantă la Festival dorește 
să prezinte prietenilor din lumea întreagă o imagine 
a patriei sale, a vieții și aspirațiilo-r popoarelor. 
Acesta este unul din rosturile întîlnirilor care vor 
avea loc între delegații tineretului lumii.

Dacă parcurgem programul Festivalului, întîlnim 
înscrise pentru ziua a II-a următoarele: „Teatrul 
Comsomolului — întîlnire între delegații — țări din 
America Latină — Romînia". Tinerii din delegația 
R. P. R. vor participa îa o seamă de întîlniri deose
bit de interesante. Ei vor afla în cadrul unei întîl
niri cu tineri din Cuba, Brazilia, Mexic și Chili lu
cruri mai puțin cunoscute despre viața tinerilor din 
America Latină. Cîte lucruri nu se pot afla ! Cum 
muncesc, în ce condiții învață, dacă există forme 
deosebite pentru petrecerea timpului liber, la ce 
activități culturale, artistice și sportive participă. 
De asemenea ei, la rîndul lor vor vorbi prietenilor lor 
despre viața nouă a tineretului din țara noastră, des
pre lupta sa pentru pace, pentru un viitor fericit.

Delegația R. P. R. și-a prevăzut un vast plan de 
întîlniri cu alte delegații. într-o după amiază de
legații din țara noastră vor sta în jurul aceleiași mese 
cu noii prieteni din țările africane. Vor discuta cu 
tineri din noul stat independent Ghana, din Maroc 
și Senegal. Vor afla chiar de la tinerii algerieni fapte 
de eroism din lupta tinerilor alături de întregul popor 
algerian, pentru independența țării lor.

In programul întîlnirilor delegaților din R.P.R. se 
numără și cea cu tineri din țările Orientului Mijlo
ciu și Apropiat. Egipt, Siria, Sudan, Liban, Iordania, 
Iran, Irak, Arabia Saudită, Yemen — sînt numele ță
rilor ai căror fii vor face schimb de daruri, de in
signe cu tinerii din delegația noastră.

Numeroși tineri romîni întrețin corespondență cu 
prieteni pe care i-au cunoscut la Festivalul Mondial 
al Tineretului din București. Aceștia sînt tineri elevi, 
studenți din Japonia, India. Indonezia, Franța, An
glia, Italia, Uniunea Sovietică, Danemarca, Suedia, 
Finlanda, R. P. Chineză, etc. Dacă ar fi să ținem 
socoteala acestei corespondențe, ar trebui să numim 
aproape toate țările globului. Mulți tineri delegați 
au fost rugați de cunoștințe ori prieteni să se inte
reseze de amici ai lor. Delegații noștri vor putea sa 
se intereseze pe îndelete. Tinerii din delegația noa- 
stră vor avea întîlniri speciale cu fiecare delegație 
din țările amintite, precum și cu un număr de încă 
10 țări.

Mai există un alt fel de întîlniri între tinerii dele
gați : cele pe profesii. Și aceste întîlniri vor cuprinde 
posibilități de cunoaștere a tineretului lumii. In ziua 
a treia a Festivalului, la orele 9,30, în sala de con
ferințe a Expoziției Agricole Unionale are loc des
chiderea întîlnirii tinerilor țărani, fermieri, arendași.

Cine-i reprezintă pe tinerii țărani muncitori din țara 
noastră ? Un grup de flăcăi și fete, vestiți în țara 
noastră prin munca lor. Una dintre delegatele noa
stre la această întîlnire este Magda Bordoș. Ea este 
o fată pricepută și harnică, apreciată mult de mem
brii gospodăriei colective milionare din Borș. Des
pre hărnicia ei vorbesc și cele 130 zilc-muncă. efec
tuate de ea în acest an. Așa se și explică de ce ani 
de-a rîndul utemiștii din organizația de bază au ales-o 
ea secretară.

După cum se știe, în delegația R.P.R. Ia Festival 
se numără zeci de tineri fruntași în producție și în
vățătură, care reprezintă o multitudine de profesii. 
Aceștia sînt reprezentanții tineretului nostru la întîl
nirea tinerilor muncitori din metalurgie, din poligra
fie, mineri etc. împreună cu tinerii din alte țări vor 
discuta despre munca lor, despre lupta pe care o duc 
pentru pace, condiții indispensabile pentru orice con
strucție.

La toate aceste întîlniri pe profesiuni se va orga
niza un interesant schimb de experiență, vor fi ex- 
Î(rimate noi puncte de vedere și orientări în meta- 
urgie, geologie, mecanică etc.

Există apoi un alt gen de întîlniri.
In delegația noastră se afla numeroși tineri pa

sionați pentru aeromodelișm. artă, pescuit, filatelie 
etc. Aceștia sînt tinerii amatori care se vor bucur 
în zilele Festivalului de întîlniri cu prieteni care i 
aceleași pasiuni. Aceste reuniuni de amatori sînt nu
mite. în limbajul programului „întîlniri pe afinități".

Iată un exemplu concret. La întîlnțrea de aeromo- 
delism participă și inginerul Georgescu Ionel, care 
prezintă un model original cu motor romîn I.A.R., cu 
eter. El este un cunoscut aeromodelist care în ulti
mii ani a cîștigat cîteva premii internaționale.

Secuiidantul său este un tînăr începător, talentat, 
Burja Viorel, de la Școala profesională metalurgică 
din Cluj.

La întîlnirea cinematografiștilor amatori, Paul Bar- 
băneagră unul din reprezentanții noștri, speră să ob
țină un rezultat bun cu filmul pe bandă îngustă, 
„O excursie la mare".

Pentru întîlnirea organizatorilor de cercuri de ama
tori, de dansuri, s-au făcut pregătiri însemnate. To
varășul Baciu Gheorghe, un tînăr maestru de balet 
din țara noastră, va susține referatul de bază al cer
cului intitulat „Dansul folcloric șî interpretarea sa 
scenică". Tovarășii Horea Popescu, regizor la Tea
trul de Stat din Baia Mare și Nagy Iosif, actor la 
Teatrul Secuiesc de Sv t din Tg. Mureș susțin că 
acest referat este deosebit de interesant. Să sperăm 
că aceasta va fi și opinia celorlalți participanți la 
întîlnire.

La întîlnirea tinerilor compozitori participă Tiberir 
. WLSULWLWULWUL!^^ goooooooooooo „ 0 <, g ^Jah, care intenționează să vor
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oj E noapte. Luminile orașului 
s-au stins una după alta. Li- 

cXniștea pune tot mai deplin stă- 
O\pînire pe oraș. Intr-o cameră, 
5 undeva în București, un tînăr, 
c< aplecat asupra aparatului său, 

urmărește cu respirația între- 
ei tăiată sunetele ce-i unduiesc 
ol căștile prinse pe urechi. Liniș- 
® te. De undeva, din spațiul fără 
o) de sfîrșit se desprinde un sem- 
o{nal. Un alt radio-amator în- 
1 cearcă să stabilească o legă

tură prietenească. încet, încet, 
Sergiu Costin, — despre el este 
vorba — desprinde slova. Cine
va vorbește în englezește. Și-a 
aranjat degrabă aparatul și ras- 

^ punde ;
o' — Aici YOZLM

tinerilor radio-amatori din 
drul Festivalului.

Și acum vreți să știți ce re
prezintă cărțile de vizită1

bească colegilor din alte țări des
pre difuzarea culturii muzicale în 
rîndurfle tineretului din tara noa
stră. Vor fi și exemplificări din 
muzica noastră populară, la faja lo
cului. Și încă de cea mai bună ca
litate. Maestrul tonei Budișteanu 
sc află doar la datorie. Și' la în- 
tilnîrca fiinteiiștilor vor fi pre
zinți amatori din țara noastră. Vor 

latelice romînești, pe teme : faună, 
floră, oameni de științe etc.

Unul dintre cei mai pasionați 
fotografi amatori din țara noastră 
este tovarășul Năstăsoiu Dumitru, 
președintele unei gospodării agri
cole colective El participă îm
preună cu alți tineri la întîlnirea 
amatorilor foto. S-a pregătit și 
pentru concursul între fotografii a- 
matori care va avea loc Ia Mos
cova. Speră să obțină un loc bun.

După cum e și firesc, numărul 
cel mai marc al pescarilor amatori 
din țara noastră se găsește în re 
giunea Deltei și a Mării. Deaceea 
pe drept cuvint. tovarășul Gheor- 
ghe Bejenaru din regiunea Galați, 
alături de alți tineri romîni va re
prezenta Ia întîlnirea pescarilor a- 
matori, pe confrații săi romîni.

Mai sînt programate și alte în- 
tilniri : între pictori, sculptori, gra
vori organizatori de case și clu
buri de tineret. La toate ac-ste 
minunate întîlniri participă și ti
neri din tara noastră.

Toate aceste întîlniri ale tinere
tului romîn cu tineri din India, 
Be.gia și din alto țări. îți vor
besc despre același lucru : tinerii 
din orice tară, indiferent de con
vingeri politice, de culoarea pielii 
sau de limba pe care o vorbesc, 
smt dornici să se cunoască, să dis
cute. să-și siringă mîinilc. să de
vină prieteni, să întărească solida
ritatea mondială a tineretului pen
tru pace și prietenie.

9
o
9
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n , fi prezentate ultimele emisiuni fi-
3 lntolioe rnmînnci: . t__ “

prezintă „cărțile de vizită" din 
fotografie ? Cărți de confirmare 
a convorbirilor prin eter, pri
mite de Sergiu Costin — a 
cărui carte se află alăturat — 
de la un radio-aniator care se 
află pe un vas ce face curse 
de-a lungul coastei răsăritene a 
Americii de Sud, și de la un 
radio-amator din Uniunea So
vietică.

Fără îndoială că întîlnirea 
tinerilor radio-amatori consti
tuie o contribuție la stabilirea 
prieteniei și înțelegerii între ti
nerii participanți la Festival.
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TOZLM ... vorbește operatorul c

Sergiu Costin din București.^ 
Acest moment marchează emo-'Q 
ții puternice trăite de acest tî- o 
năr pasionat radio-amator. f°

Multe zile și nopți și-a pe
trecut Sergiu Costin la stația 

o lui de emisie-recepție pe unde^ 
° scurte. A stabilit legături cu o 
& posturi de radio-amatori din 
o Egipt, America de Nord, R.F.G., 
o Uniunea Sovietică, Australia, 
^Africa Centrală, etc., etc. Des- 
o pre toate acestea va povesti ra-

aici
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tuuic uccdiru uu puuesu 'u')o 
® dio-amatorul Sergiu Costin, stu- o
~ dent la Facultatea de Electr o-& 
cinică din București, la întâlnirea^

AMIN TIRI,
Ceea ce vedeți în acest clișeu nu 
decît coperta unui album pe caree decît coperta unui album pe care 

l-au duș delegații noștri la Fes
tival. Cinci mii de asemenea al
bume editate în patru limbi vor în
cerca să satisfacă setea de cunoș
tințe a tinerilor din toate colțurile 
lumii despre viața nouă a patriei 
noastre și a fiilor și fiicelor ei. Cei 
care vor dori să afle ce înseamnă 
dreptul la învățătură într-o țară 
democrat-populară vor primi cite 
una din cele zece mii de plachete

AMINTIRI
ass 

? studentllor, tipărite în fiatru limbi, sute de pliante cu 
fomgrafn de la Palatul Plonerilor 
din București etc. etc. DekgaHi 
noștri Vor mai purta asupra lor si 
or împărți noilor lor prieteni din nele'de met douȘzecl dePmn de car- 

nete de autograte ce popularizează 
noask “’J tit,i’,P hotare prae“ 

de tineret și copii șl zece 
mii de carnete intitulate „Prietenul 

de la Festival" 
tipărite în trei 
limbi, ce vor ser
vi la notarea a- 
dreselor partici- 
pantilor la Festi
val pentru cores- 

ce va
.jJ ma- 

sărbătoare.
nu 
de 

ca- 
tri- 

fost 
de- 
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să 
cu 
în- 

for- 
al 

celui

pondența 
urma după

Aceasta ca să 
mai vorbim 
tot felul de 
douri ce s-au 
mis șj au 
duse de către 
legați la 
co va. 
mai uc
micile „atenții" si 
obiecte de schimb 
la care s-a gîndit 
firește, orice de
legat : * ' * 
cinste ___
apoi baticuri, fo
tografii. timbre, 
portțigarete, pțnă 
Și cutii de chibri
turi, bilete de 
tramvai, știți doar 
cum e la 
val : fiecare 
o amintire, 
mică, de la 
tenii pe care n-o 
să-i 
viața.

la loc de 
insignele.

timbre.

Festi- 
vrea 

cîf de 
prie-

uite toată



Moscova, un ghid și un grup de tineri romîni dornici să cu
noască orașul Festivalului.

Cea mai largă 
participare

Trei zile au fost suficiente 
pentru a ne familiariza cu 
Moscova. Păienjenișul de 

linii al metroului nu ne mai deru
tează. In fafa scării rulante ne-au 
dispărut ezitările. S-a stins în 
noi teama de a ne rătăci prin în- 
cîntătoarele artere ale castelului 
subpămîntean. Cunoaștem de a- 
cum stațiile și sîntem dispuși — 
cît ne permit cele cîteva duzini 
de cuvinte rusești pe care le-am 
înmagazinat în memorie — să o- 
ferim lămuriri competente de 
parcă am fi moscoviți de cînd am 
văzut lumina soarelui.

Metroul ne-a condus spre Par
cul de cultură și odihnă. Cînd 
ieșim la suprafață simțim adierea 
plăcută a unui vîntuleț. Zărim la 
cîțiva metri podul gigantic “ de 
fier și piatră ce și-a înfipt rădă
cinile în cele două maluri ale 
rîului Moscova. Circuitul Sado- 
voie ne uimește prin dimensiuni, 
prin animație, prin pulsația neîn
treruptă ce o simți fără dificul
tate. Aci era cîndva linia de cen
tură a Moscovei. Acum ai impre
sia că te afli în centrul orașului. 
Clădiri ce sfidează înaltul cerului 
se profilează în orizont, dominate 
doar de silueta turnului Ministe
rului de Externe. In aceste zile 
Sadovoie a întinerit. Pe întinsul

participant! la Festival &
& Ceva despre Festivalul internațional al filmului
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Universul... Tntr-o cameră \ 
•Jt .Jurii și concursuri i

Delegația
tin«r«tu>ui rom în a 
depus o coroana de 
fiori la Mausoleul 

Lenin — Stalin
iț. Printre tinerii francezi și unguri
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Moscova 1
primele ore

Sînt la Moscova !
Aș pune palmele împreunate 

în chip de pîlriie și aș striga 
aceste cuvinte cu siguranța că 
vor fi auzite pretutindeni unde 
există pulsația unei inimi o- 
menești. Iată, am străbătut 
drumuri lungi, am visat cu o- 
chit deschiși și am ajuns în 
cele din urmă la Moscova.

■k
Moscova este traducerea pa 

plan urbanistic a sufletului 
rus. Nemărginirea, puritatea 
sentimentului, generozitatea to
tală, patosul, forța și frăgezi
mea — toate au corespondențe 
în linii și volume, in spații și 
culori. Cine ptitie mînU pe itn 
zid în Moscova, poate avea sur
priza1 să simtă tresărirea ma- 

f3 teriei.

I

vrem să vedem și faetonul timp % 
este pur și simplu îngrozitor. J* 
in prima zi la Moscova am 
parcurs cu mașinile cîteva ar- % 
tere principale pe o distanță 
aproximativ egală cu Bucu- «L 
rești-Buzău ; am dat ocol Uni- J 
versității Lomonosov ; am vă- ? 
zut de pe colinele Lenin pa- % 
norama orașului ; am trecut Jî 
fulgerător (adică in trei ore) n® 
prin cîteva, primele săli din jJ 
Galeriile Tretiakov ; am făcut - 
cîțiva pași (4-5 km.) prin Ex
poziția Agricolă Unională. Pa
latele, operele de artă, scările, 
magazinele, fîntînile arteziene, 
grădinile, — totul gonește cu 
viteză accelerată. E nepermis 
de repede. E dureros. Ne doare 
inima, da, privirile obosesc în 
fața frumosului întrezărit o 
singură secundă și lăsat în ur
mă. Ce putem face? „O temps, 
suspends ton vol”. Zadarnic.

Din goana ma
șinii se întîmplă 
să auzi vocea 
ghidului : „In
casa aceea a

trăit și a lucrat Ceaicovski”.
Sau alt nume care te cople
șește. Casa e scundă, făptură 
puțintică și stinsă, ca o bătrină 
cu amintirile concentrate nu
mai in priviri. Jur împrejur, 
blocurile noi, masive, elegante, 
i-au făcut loc cu respect.

Am întrebat o fată : „Veți 
păstra măcar o singură casă de 
lemn, ca mărturie a ceea ce a 
fost?”

Comsomolista a răspuns : 
— Poate.

★
La cantonamentul nostru, ca 

și la tel al tuturor delegațiilor, 
masa se servește în aer liber, 
mai exact sub un cort imens, 
foarte ingenios ridicat. Princi
piul în uz este auto-deservirea: 
economisește timp și forțe. To
tuși bufetiere există, bine-nțe- 
Ies, pentru serviciile curente. 
Toate foarte tinere și cu ceva 
deosebit, o notă particulară de 
distincție.

Am aflat repede : 
eleve sau studente, 
liste care fac muncă 
Aici acesta este cel 
lucru din lume.

. uriașei artere s-au instalat pa- 
1 nouri ce simbolizează republicile 
[ sovietice-gazde ale Festivalului, 
i In piața Zubov, la numărul 3. 
1 se găsește o clădire masivă cu 7 
' etaje. Cîndva aci era un minister, 
i Acum inscripții în cîteva limbi te 
1 lămuresc că ai ajuns la statul 
' major al Festivalului. In fața 
i clădirii sînt parcate zeci de ma

șini din diferite țări. Printre ele, 
distingem limuzinele Volga 1957, 
abia ieșite din uzinele sovietice. 
O dispeceriță conduce cu ajuto
rul microfonului circulația mași
nilor.

Dar să părăsim strada și să in
trăm în clădire. O clipă te oprești 
derutat. Te vezi înconjurat de o 
mulțime uriașă de oameni din di
ferite țări, într-un fel de turn al 
lui Babei.

încotro ?
Batem la biroul tovarășului 

Sokol. Găsim un tînăr blond. 
Descifrăm pe chipul lui nopțile 
nedormite. Ii promitem că nu-i 
vom răpi multe minute și...

— Cîți delegați au sosit ? 
întrebăm.

j ■ — In primele ore ale zilei de
» 26 iulie se aflau pe pămîntul so-

l
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★
Francezi, chilieni, germani, 

albanezi, romîni — eram în 
Piața Roșie și 
toți vedeam pen
tru prima dată 
crenelurile zidu
rilor roșii —
ruginii, cadranele turnului 
Spaski, cupolele smălțuite ale 
bisericii Vasilii Blajenîi, schim- 
burea gărzii la mausoleu, in 
filme, in fotografii și reprodu
cerile tablourilor văzusem a- 
cestea de multe ori. Acum era 
altceva.

In primele clipe a fost tăce
re. Mai tirziu avea să fie miș
care, aveau să se audă chemări, 
rîsete, frînturi de cîntece, ță
cănit de aparate fotografice. 
Dar în primele clipe — tăcere 
adincă și doar nodul lui Adam 
mișeîndu-se în sus și în jos tră
da cu stingăcie furtunile inte
rioare.

Cred că de s-ar putea trans
forma in energie emoția ome
nească, acea emoție care de 4 
decenii vibrează în Piața Roșie 
ar fertiliza Sahara și toate pus
tiurile lumii.

★
„Aici’’ pure a spune legendu- 

rul întemeietor al cetății, luri 
Dolgoruki, colos din bronz în 
fața Casei de pu taților. „Aici” 
este lărgime. „Aici” este apă și 
zare. „Aici” este pămîntul fer
mecat. Să fie aici așezarea 
noastră și a urmașilor noștri.

Sub armură, bărbosul răz
boinic ascunde un chip inspi
rat.

£
3

sînt toate «l 
Comsomo- 
voluntară, 
mai firesc ■£

★
Raportul dintre ceea ce ȘTEFAN IUREȘ J

vietic aproape 20.500 de delegați. 
Dintre ei 9325 se găseau în Mos
cova

— Dar acum este ora 14. Cîți 
delegați au mai sosit astăzi ?

— Circa 3000. In zorii zilei au 
venit englezi, indieni, francezi, 
germani. Acum are loc mitingul 
de primire a delegației finlande 
ze. Peste 40 de minute vin luxem
burghezii și un grup de francezi 
și germani. Peste 45 de minute 
vor mai veni 477 italieni iar la...

— Interesant. Ceea ce am vrea 
să știm este însă care va fi nu
mărul participanților la Festival 
după datele de care dispuneți ?

- 32.000 din 120 de țări. Deci 
cea mai numeroasă participare 
înregistrată de vreun Festival.

— Pînă cînd sosesc delegații ?
— Imensa majoritate pînă în 

ziua deschiderii Festivalului. 
Insă la 29 iulie va veni un grup 
de japonezi- iar la 30 iulie o par
te a delegației engleze. Delegația 
japoneză a reușit să obțină un 
număr de pașapoarte mai mare 
decît cel stabilit inițial de auto
ritățile din Tokio. Este o victorie 
a tineretului japonez, un efect al 
luptei și demonstrațiilor sale.

— Ce ne puteți spune despre 
delegații ?

— Ele reprezintă o largă di
versitate de curente și opinii. De 
exemplu din Spania vin membri 
ai Falangei franchiste.

— Care sînt cele mai nume
roase delegații ?

— Italia — 2200 delegați, Fin
landa — 2100, Franța, 2000, An
glia 1545...

— Dar cele mai puțin nume
roase ?

— Un papuaș, un delegat din 
Groenlanda, unul din Mauritania 
Și unul din Angola.

In cadru! delegației ungare a

Vă amintiți ? Este vorba de încintătoarea poveste a covoru ui zburător.
(Teieîoto-AGERPRES)

sosit la 26 iulie la Moscova cel 
mai tînăr participant la Festival 
— băiețelul Jeno Varga în vîrstă 
de 9 ani. Acum un an el a în
ceput să dirijeze o orchestră în 
mod independent. In cadrul Fes* 
tivalului el va dirija o orchestră 
de instrumente populare ungare.

Jeno Varga s-a născut la Buda
pesta în strada Nagyfuvaros unde 
fiecare locuitor este muzicant sau 
cîntăreț. Micul dirijor a început 
să cînte la vioară cînd împlinise 
abia 4 ani.

Acolo unde
se adună vești
de pretutindeni

E timpul să părăsim pe ama
bilul nostru interlocutor și 
ne oprim la sectorul de do

cumentare.
— Aci sînt arhivele probabil ? 

— întrebăm pe o blondă drăguță.

— Fără îndoială !
Iată o scrisoare care a călătorit 

mult. Ea anunța că tablouri den 
Bolivia și Honduras au fost tri
mise la expoziția plastică interna
țională.

Continuăm excursia prin lumea 
scrisorilor. Notăm mereu. Dar 
ceasul ne avertizează că este cazul 
să pornim mai departe.

Ecrane

Intr-o încăpere îngustă, la 
etajul I, privirile ne sînt 
atrase de un grup de tineri 

din diverse țări, care răsfoiau re
viste șî albume cinematografice. 
Ne amestecăm șl noi printre ei. 
întrebăm de la cine am putea 
căpăta informații mai detailate 
cu privire la desfășurarea Festi
valului internațional al filmului. 
Ne aflăm chiar in anticamera bi
roului tovarășului Kuratov, cel 
mai in măsură să ne furnizeze 
date, intrăm in birou. întreru-

sfîrșit, 3 caravane cinematogra
fice vor străbate Moscova hi 
lung și-n lat pentru a prezenta 
diferite filme aduse la Festivalul 
internațional.

La concurs au fost înregistrate 
filme din 16 țări. Dintre țările 
participante la Festivalul interna
tional al filmului menționăm 
U.R.S.S., India, R. F. Germană. 
Franța, Finlanda, Iugoslavia, E- 
gipt, Japonia, Mexic. Totodată 
R. P. Chineză, Grecia, Mongolia, 
Libanul au anunțat prin telegrame 
că și-au trimis filme la concurs 
Nu vor lipsi la această manifes
tare din cadrul Festivalului nici 
filmele produse de amatori din 
Australia, Franța, U.R.S.S. și 
din alte țări.

Închiderea concursului va avea 
kloc la 10 august. Cu acest pri
lej vor fi decernate participanți
lor medalii de aur, argint șl 
bronz.

lată acum cltrva file de ca*

De aici pornesc în întreaga lume vești despre Festival.Clădirea telegrafului.

Privirea întîlnește un zîmbet in
dulgent.

— Nu-i vorba de arhive. Noi 
primim întreaga corespondență a 
Festivalului și o rezolvăm.

Pereții erau acoperiți cu^rafturi. 
In ele se găseau dactilografiate re
zumatele scrisorilor și telegrame
lor recepționate.

— Primiți multe corespondențe?
— 300-400 scrisori și telegrame 

zilnic....
— Ce conțin ele ?
In loc de răspuns am fost invi

tați să facem lectura cîtorva din 
mesajele sosite de pretudindeni 
unde există suflare omenească. A- 
vem senzația că universul s-a adă
postit în această cameră, că stră
batem continentele, că simțim 
pulsația tinerei generații a lumii.

pîndu-și convorbirea telefonică ne 
pofti să luam loc. în cameră se 
mai adunaseră mulți oameni în 
interes de serviciu. Foarte amabil, 
tovarășul Kuratov ne-a furnizat 
amănunte, date foarte interesante 
pe care Ie facem pe această cale 
cunoscute și cititorilor noștri.

Pe malul rîîilui Moscova, nu 
departe de Kremlin, în ziua de 
30 iulie va avea loc la cinemato
graful „Udarnik**, festivitatea des
chiderii Festivalului internațional 
al filmului. Filmele vor fi pre
zentate pe categorii (filme artis
tice, științifice etc.) concomitent 
la patru cinematografe: Udarnik, 
Forum (cinematograf cu ecran 
lat), Coliseum și Casa cinemato
grafiei.

Semnificația acestui Festival

lendar ale Festivalului interna
țional de filme.

1 august — seara cinemato
grafiei germane.

2 august — întîlnlrea tinerilor

mele junilor concursurilor artis
tice am întrebat :

— Ce personalități vor face 
parte din juriile concursurilor ar
tistice internaționale și ce alte 
lucruri interesante puteți să ne 
spuneți ?

— Din juriile muzicale fac parte 
multe personalități din întreaga 
lutne. Printre aceștia se numără 
Hans Eisler din R.D. Germană, 
Emanuel Ducine din Havana 
(Cuba), Kilpinenn din Finlanda, 
Ole Piliamson din Danemarca, 
Vitold Rudjinszki din Polonia, Erie 
Johansson din Suedia, Șostakovici 
din U.R.S.S.

Baranțeva a ținut să ne reamin
tească și pe membrii romîni ai ju
riilor: Paul Constantinescu, Li- 
giâ Macovei, H. Mălineanu, Achim 
Stoia. Mai tirziu, vorbind tot 
despre jurii, a pomenit-o pe marea 
și mult apreciata bulerină sovietică 
Galina Ulanova. în total vor fi 
200 membri în 23 jurii.

N-am putut continua discuția 
deoarece Baranțeva trebuia să 
plece. în ti^ip ce-și strîngea mate
rialele de pe birou a ținut să ne 
mai informeze că pentru coregrafia 
clasică orientală din juriu va face 
parte Țoi Sîn Hi din Coreea pre
cum și Indra Sugondo din Indo
nezia, că concursurile se vor des
fășura zilnic între orele 10—13 și 
15—18, iar la 8 și 9 august vor 
avea loc concertele laureaților.

— Pentru alte amănunte poftiți 
vă rog alături, la tovarășa Lebe
deva.

Tovarășa Lebedeva ne primește 
cu un surit binevoitor și continuă 
șirul informațiilor-.

— Concursurile de muzică încep 
la 29 iulie în sala mare a Conser
vatorului și în sala coloanelor din 
Casa Sindicatelor. In prima sală 
vor avea loc concursurile aparți- 
nînd genurilor academice — vi
oară, pian etc. în cealaltă sală se 
vor desfășura concursurile de mu
zică ușoară, folclor, dans etc. La 
toate aceste concursuri vor parti
cipa aproximativ 2.000 de parti
cipant!.

— Ce formații artistice vor par
ticipa la concursuri ?

— Foarte multe. Cred că R.P. 
Chineză bate recordul. Dintre par- 
ticipanți spicuim prezența a 3 an
sambluri coregrafice din Bulgaria, 
a unui ansamblu de dansuri din 
Norvegia, a unei orchestre de jazz 
și a două ansambluri coregrafice 
din Polonia, a unui ansamblu de 
dansuri populare din India și a 
altuia din Indonezia. La concurs 
vor participa și numeroase coruri: 
din Franța, un cor de 50 tineri, 
unul din Ungaria, din Iugoslavia 
două coruri (unul de 30 și altul 
de 60 persoane), un cor al univer
sității din Filna (R.S.S. Lituania
nă) etc.

în încheiere, tovarășa Lebedeva 
ne-a informat că fiecare sală este 
special amenajată conform cerin
țelor.

Sîmbătă la ora 13 delegația 
R.P. Romine la Festivalul Mon. 
dial al Tineretului și Studenți
lor pentru Pace și Prietenie de 
la Moscova, în frunte cu tov. 
Virgil Trofin, primsecretar al 
C.C. al U.T.M., conducătorul 
delegației, a depus o coroană 
de trandafiri roșii la Mausoleul 
Lenin-Stalin, din Piața Roșie. 
Pe panglicile coroanei era scris 

j in limbile romină și rusă „Din 
partea delegației tineretului din 

i R. P. Romină in memoria lui 
V. I. Lenin și 1. V. Stalin”.

După depunerea coroanei, 
membrii delegației, împreună 
cu participanta romîni la cea 
de-a 3-a ediție a Jocurilor spor
tive internaționale prietenești, 
au vizitat Mausoleul precum și 
zidul Kremlinului unde sînt 
înmormîntați activiști de sea
mă ai P.C.U.S. și ai mișcării 

i muncitorești internaționale.

sînt extrem de ocupați încît nu 
au vreme să-și spună nici măcar 
numele.

— Scuzați-ne, dar la noi e un 
continuu du-te-vino. Despre ce 
vreți să vă vorbim?

— Despre delegația voastră 
culturală, ce cuprinde, ce mani
festări va avea ?

— Avem cu noi ansamblul de 
balet basc „Etorki” sub direcția 
lui Philippe Oyhambum. Baletul 
basc „Etorki" cuprinde 40 de ar
tiști — cîntăreți, soliști, cor și 
balet — și este 6 trupă profesio
nistă. Apoi avem trupele de co- 
medieni-mimi din Paris sub con
ducerea lui Yves Lorelie și „Co
rala prietenilor naturii** formată 
din artiști amatori.

Intre timp a intrat cineva și 
ne-a răpit interlocutorul. Aștep
tăm cîteva minute și reluăm ii- 
rul discuției.

— în continuare scrieți că 
avem cu noi o serie de muzicieni 
ca de pildă : Dany Kane acordeo- 
n st, Trio Gardner la acordeoane, 
Michel Mougnard, solist acordeon, 
literat, compozitor, culegător de 
melodii populare franceze. Avț«« 
de asemenea o orchestră și m. 
mulți soliști.

Ne declarăm mulțumiți cti cele 
aflate și ne despărțim. Interlocu
torul nostru și-a adus parcă ceva 
aminte

-- Sînteți din Romînia, da? Eu 
am fost Ta Festivalul de la Bucu
rești. Și ne spune un „la revede
re” în romînește.

Peste drum de hotelul delega
ției franceze se află clădirea în 
care este găzduit lotul maghiar. 
Sîntem primiți cu multă prietenie 
și amabilitate și primim toate in
formațiile care ne trebuie.

Delegația cuprinde 1100 tineri 
dintre care 200 sînt sportivi și 
200 membri ai diferitelor ansam
bluri artistice. Printre sportivi se 
află reprezentativa de fotbal în 
care sînt și jucători din prima 
națională. De asemenea printre 
sportivi se află campioni olimpici, 
sportivi cu prestigiu în lumea în
treagă.

F Ideile păcii și prieteniei care însuflețesc pe tinerii participanți T 
r la festival sînt împărtășite și de numeroase personalități de peste \ 
? hotare. La Comitetul internațional de pregătire al Festivalului, i 
r la redacțiile ziarelor sovietice sosesc numeroase mesaje de salut I 
v și urări de succes festivalului de la Moscova. Printre semnatarii J 
F acestor mesaje sînt: Go Mo-jo, președintele Academiei de științe 1 
F a R. P. Chineze, Sukarno, președintele Indoneziei, Nasser, prese- 1 
F dintele Egiptului, Muhammed Daud, primul ministru al Afganis- 2 
F tenului, Sairuddin Kitchlew, președintele Comitetului pan indian 2 
F al păcii, Paul Robeson, cunoscutul cîntăreț american, balerina Ga- 2 
F lina Ulanova, artistă a poporului din U.R.S.S., Herluf Bidstrup, 2 
r pictor caricaturist danez, profesorul Frantz Paul Schneider, R. F. < 
F Germană, Bianki Bandinell, profesor la Universitatea din Roma, \ 

Ahmed Buhari, adjunct al secretarului general al O.N.U., scriitorul \ 
F sovietic Valentin Kataev, Cezar Petrescu, membru al Academiei J 
F R. P. Romîne, K. Șivar Aman, secretarul Asociației indiene de J 
F prietenie cu străinătatea, regizorul de cinema danez Joris Ivens, f 
F sculptorul sovietic G. Kononenko, laureat al Premiului Lenin, pas- \ 
F torul norvegian R. Forbekk, laureat al Premiului Lenin pentru în- J 
F tsrirea păcii între popoare, Satisceandra Ghosh, primarul orașului J 
F Calcuta, prof. dr. Aufhauser de la Universitatea din Munchen, \ 
F Eduardo de Guarneri, dirijor brazilian, I. Nadesian, membru al \ 
F Parlamentului Ceylonului, scriitorul german Lion Feuchtwanger, f 
F Wiliam Du Bois, cunoscutul savant american.

Cînd treci pe această stradă ridici capul fără să vrei. Recunoașteți că priveliștea este încin- 
tătoare.

O telegramă din Tananarive, ca
pitala Madagascarului. Se anunța 
plecarea a doi delegați la Festival. 
Ei vor ajunge la Moscova abia în 
28 iulie. Dece o asemenea întîrzie- 
re ? Telegrama amintește de greu
tățile creiate de autoritățile lo
cale.

Din Tientsin a sosit o scrisoare, 
în hirtie erou înșirate semnele 
chinezești. Tînăra Han Ian Țiu 
ruga comitetul de pregătire a Fes
tivalului să-i trimeată o basma c.u 
desene, pe motive populare rusești.

— 1 se va trimite? — întrebăm.

internațional al filmului crește 
prin faptul că în afara jocurilor, 
7.000 de delegați vor putea vizio
na zilnic producțiuniie prezentate. 
Vizionarea în masă și în bune 
condițiuni a filmelor prezentate 
la concurs este facilitată de fap
tul că acestea vor rula în ori
ginal la încă 11 cinematografe 
din capitala sovietică, cu tradu
cere în limba rusă la microfon. 
De asemenea pe ecranele a 10 
grădini de vară vor rula filme 
doct mentarc, de popularizare a 
științei și de desene animate. In

cineaști cu maeștri ai filmului 
sovietic.

6 august—seara filmului ceho
slovac.

7 august — seara filmului stu
dențesc.

8 august — discuții asupra fil
melor vizionate; la discuții vor 
participa ziariști, artiști, regizori.

J10 panouri de reclame însu- 
mînd o suprafață de 3.000 m. p. 
vor populariza Festivalul interna
țional al filmului.

La Festivalul filmului vor par
ticipa personalități cineaste ca 
Ivan Piriev din U.R.S.S., Kiosiko 
Usihara din Japonia (care a tur
nat 135 filme), Gabriel Figueroa 
— operator din Mexic, Jose Ma- 
rial ■— regizor din Argentina.

De o parte și alta 
a aceleiași străzi

La etajul 5 zărim într-o ca
meră o tînără simpatică. 
Intrăm.

— Baranțeva. Luați loc.
Aflind că se ocupă de proble-

Privim ceasul. Este timpul să 
părăsim clădirea din piața Zubov.

Se întrec cîntecul
și dansul

De lâ Statul major al Festiva
lului ne-am liotă rit să por
nim spre cîteva cantona

mente. Și iată-ne în cealaltă par
te a orașului, pe șoseaua Iaros- 
lavski.

In fața hotelului în care este 
găzduită delegația franceză o 
mare mulțime de tineri sovietici, 
maghiari și francezi cîntă, dis
cută, schimbă insigne între ei. 
înaintăm cu greu pînă la coman-

Din delegație fac parte mulți 
tineri care au luptat împotriva 
contrarevoluției. Tinerii maghiari 
au adus cu ei mai multe broșuri 
editate în diverse limbi pentru ca 
tinerii veniți la Festival să cu
noască adevărul despre tineretul 
maghiar care a respins hotărft 
contrarevoluția. I-am văzut pe 
Berto Somogi și Dozsa Farkaș 
care au fost răniți în lupta pentru 
apărarea cuceririlor democratice 
ale poporului ungar.

Cu delegația maghiară a venit 
și o orchestră de acordeoane for
mată din tineri țigani.

Cu vizita la delegația maghia
ră se încheie pelerinajul nostru 
moscovit.

damentul delegației franceze. Aici 
sîntem primiți cu amabilitate, 
dar... tinerii de care avem nevoie

In clipa cînd voi, dragi cititori, 
veți citi aceste rinduri, noi ne 
vom pregăti pentru a defila la 
deschiderea marii sărbători a ti
nereții, înfrățirii și păcii.

Prin telefon de la 
trimișii noștri:

EDGARD OBERST 
DUMITRU MIHAIL 
lOjSi BAIEȘU 

Foto: D. F. DUMITRU



Tineretul raionului Stalin
petrece

TELEGRAME

Inchipuiți-vă marea cu freamă
tul ei, cu chemările ei. închipui- 
ți-vă Moscova cu marele ei clocot 
tineresc. Rîuri șerpuinde din as
cunzișuri de munți vin chemate de 
întinderea mării ; șuvoaie nesfir- 
șite de tineri se revarsă acum pe 
străzile Moscovei. Dar Moscova e 
grandioasă nu numai prin nesfâr
șitele coloane ce-i parcurg acum 
străzile. Spre Moscova, în Mosco
va, își trimit gîndurile lor milioa
ne de tineri cinstiți din lumea în
treagă.

Un colț al Bucureștiului. StapLio- 
fiul Tineretului. Ieri s-a deschis 
aici primul festival al tineretului 
din raionul Stalin. Voioșia miilor 
de tineri participanți ce umpluse- 
ră stadionul, acorduri largi de fan
fară, urale și fluturări de flamuri 
purtînd stema F.M.T.D., formau în 
vibranta lor simfonie un puternic 
salut adresat Festivalului tinere
tului lumii. Și toți acești tineri 
purtau pe fețele deschise mîndria 
succeselor lor.

I-am văzut în coloane pe cei trei 
strungari de la Atelierele centra
le de reparații auto, Florea Dumi
tru, Piroiu Dumitru și Zapan Iu
lian, care în ziua schimbului de

onoare în cinstea Festivalului și-au 
depășit normele cu 200 la sută 
fiecare. I-am văzut în coloane pe 
tinerii muncitori de la Combina
tul „Casa Scînteii" care au reali
zat economii echivalente cu pre
țul de cost a trei numere din zia
rul „Scînteia tineretului".

l-am văzut pe toți cei din co
loane. La un loc ei au întâmpinat 
sărbătoarea tineretului lumii cu
13.500 ore muncă voluntară pe 
șantierele de înfrumusețare a ora
șului ; cu economii în valoare de 
200.000 lei la care se adaugă și 
valoarea a 150.000 kg. fier vechi.

Primul secretar al comitetului 
raional U.T.M., tovarășul Toma 
Marinescu îi felicită. Felicită pe 
tinerii din cele 180 de brigăzi de 
producție înființate în cinstea a- 
vestei sărbători. Felicită pe cei
9.500 de tineri care au participat 
cu cîtva timp în urmă, pe același 
stadion, la spartachiada de vară 
a tineretului. Felicită pe cei 30U0 
de tineri aflați în întrecerea so
cialistă și pe cei 1000 de tineri 
din formațiile artistice înființate 
cu acest prilej.

Uratele cuprind iarăși stadionul. 
Apoi, pentru o clipă, lasă locul a- 
cordurilor solemne ale Imnului Fe

derației Mondiale a Tineretului 
Democrat. Același imn pe care îl 
salută acum la Moscova' cei șase 
soli ai tineretului din raion. Mai 
târziu au urmat întreceri sportive, 
dans de masă și spectacole, iar 
azi, începînd încă de dimineață, 
tinerii din raion au organizat în* 
pădurea Băneasa o serbare cîm- 
penească.

Inchipuiți-vă Moscova cu marele 
ei freamăt tineresc. Din raionul 
Stalin au plecat 6 delegați. Dar 
toți tinerii care i-au trimis sînt a- 
colo, prezenți, alături de ei, prin 
succesele lor închinate Festivalu
lui prin dorința Zor de pace și; 
prin voioșia de care sînt cuprinși 
la festivalul lor raional.

V. BĂRAN 
foto N. SCARLET

★
La Casa Prieteniei Romîno- 

Sovietice s-a deschis ieri festiva-, 
lui tinerilor din raionul 1 Mai, 
iar pe stadionul Finanțe-Bănci, 
festivalul tinerilor din raionul 
Lenin.

In cadrul acestor manifestații, 
astă seară va avea loc în parcul 
„Progresul" carnavalul tinerilor 
din raionul Lenin.

La C C. al P.C.U.S.

Convorbire
cu delegația P. C. 

Italian
MOSCOVA 27 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 27 iulie a a- 
vut loc la C.C. al P.C.U.S. o con
vorbire cu delegația Partidului 
Comunist Italian, care se află în 
U.R.S.S. de la 16 iulie.

La convorbire care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială tovără
șească, membrii delegației Parti
dului Comunist Italian și-au îm
părtășit impresiile despre rezul
tatele informări! lor asupra muncii 
organelor de partid ale P.C.U.S. 
din întîlnirile și convorbirile din 
leadrul organizațiilor sovietice, din 
instituții și întreprinderi. In cursul 
convorbirii cordiale îndelungate a 
avut loc un schimb de informații 
cu privire la activitatea P. C. 
Italian și P.C.U.S., un schimb de 
păreri în diferite probleme ale 
mișcării comuniste. Schimbul de 
păreri a confirmat existența iden
tității de vederi în aceste pro
bleme.

Președintele 
Guatemaiei a fost ucis

NEW YORK 27 (Agerpres).- 
Agențiile telegrafice americane 
anunță că în noaptea de 26 spre 
27 iulie a fost ucis Castilo Armas, 
președintele Guatemalei. Asasina
tul a fost comis de Romeo Vas- 
quez Sanches, care făcea Parte 
din garda palatului. Autoritățile 
s-au grăbit să-l declare comunist. 
Sanches s-a sinucis. în țară a 
fost decretată stare de asediu. 
Vicepreședintele Luis Arturo Gon
zales-Lopes a preluat provizoriu 
atribuțiile de președinte al Gua
temalei.

0 nouă și valoroasă propunere 
pentru unificarea Germaniei

Declarajia Consiliului- de Miniștri
BERLIN 27 (Agerpres). — 

A.D.N. transmite: In cadrul unei 
conferințe»de .presă ținută sîm- 
bată dimineața la Berlin în pre
zența diplomaților acreditați în 
R. D. Germană și a 100 ziariști 
germani și străini, primul minis
tru al R. D. Germane, Otto Gro- 
tewohl, a prezentat noi propuneri 
în vederea reunificării’Germaniei. 
Declarația în <jare sînt cuprinse 
aceste propuneri a fost adoptată 
vineri de Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane. •

La conferința de presă, Grote- 
wohl a declarat. „Unii sînt de 
părere că în prezent este posibil 
să se efectueze reunificarea Ger
maniei prin organizarea de alegeri 
generale. Noi nu sîntem de pă
rere că reunificarea poate fi pro
movată în prezent prin acest mij
loc. Luîndu-se în considerare fap
tul că sînt două state, și dat fiind 
că cel occidental se transformă 
într-o bază pentru războiul ato
mic, iar R. D. Germană se în
dreaptă spre socialism și nu in
tenționează să se abată de pe a- 
ceastă cale, aceste două puncte 
de vedere sînt atît de profund deo
sebite încît ele nu pot fi conci
liate cu ajutorul alegerilor".

Propunerea concretă asupra reu
nificării cuprinsă în declarația 
guvernamentală prevede „forma
rea unei uniuni statale intre R. D. 
Germană și R.F. Germană pe ba
za unui acord, in virtutea dreptu
lui internațional".

In declarație se spune în con
tinuare : „Confederația nu ar crea 
inițial o putere de stat indepen

al R. D. Germane
dentă care să fie deasupra state
lor ; ea ar exclude orice relații de 
dominație a unui stat german a- 
supra celuilalt stat german. Un 
consiliu pe întreaga Germanie, a- 
vînd un caracter consultativ și 
format din reprezentanți ai parla
mentelor ambelor părți ale Ger- 
maniei, ar putea recomanda și a- 
dopta astfel de măsuri care să 
contribuie pas cu pas la reconci
lierea celor două state germane. 
Primul pas spre făurirea unei 
Confederații germane ar fi reali
zarea unui acord între R. D. Ger
mană și R. F. Germană cu pri
vire la ducerea unei politici co
mune in anumite probleme.

■ De aceea în declarație se pro
pune :

1. Realizarea unui acord asu
pra interzicerii stocării și produc
ției de bombe și arme atomice pe 
teritoriul Germaniei, precum și a- 
supra interzicerii propagandei pen- 
tru războiul atomic ;

2. Retragerea celor două state 
germane respectiv din N.A.T.O. 
și din tratatul de la Varșovia, a- 
nuiarea serviciului militar obliga
toriu și încheierea unui acord a- 
supra numărului efectivelor mili
tare ale ambelor părți;

3. Lansarea unor apeluri comu
ne sau separate către cele patru 
puteri privind retragerea treptată 
în viitor a trupelor lor din întrea
ga Germanie".

O confederație inițiată pe acea
stă bază, se spune în continuare 
în declarație ar putea duce la 
realizarea de acorduri în dome
niul relațiilor economice, proble

melor vamale și valutare, trans
porturilor și informațiilor, proble
melor privind statutul Berlinului, 
precum și anulării interzicerii 
partidelor și organizațiilor demo
crate din Germania occidentală. 
In aplicarea recomandărilor și ho- 
tărîrilor luate de comun acord gu
vernele ambelor state ar acționa 
voluntar și liber de orice’constrîn- 
gere. Ulterior ar fi necesară între
prinderea altor pași în direcția 
reunificării Germaniei.

In momentul de față pentru a 
nu împiedica unificarea celor două 
state germane guvernul R.D. Ger
mane nu insista asupra discutării 
problemelor legate de dezvolta 
rea mai departe a R.F. Germane 
sau a R.D. Germane.

Declarația se încheie printr-un 
apel adresat altor guverne și 
popoare pentru a sprijini poporul 
german în vederea reunificării 
Germaniei.

La 23 iulie, dr. Petru Grozdi 
Președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a R.P. Romine, a 
trimis împăratului Etiopiei urmă
toarea telegramă :

Majestății Sale Imperiale 
HAILE SELASSIE I 

Împărat al Etiopiei
Adis-Abeba

Cu ocazia aniversării zilei dd 
naștere a Majestătii Voastre Im
periale, exprim Majestății Voas
tre sincerele mele felicitări și 
urări de bine, pentru fericirea 
personală a Majestătii Voastre 
și pentru prosperitatea poporului 
etiopian.

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne

Za aceasta, s-a primit următorul 
răspuns ;

Excelentei Sale 
Dr. PETRU GROZA 

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a 

Republicii Populare Romine
București

Apreciez foarte mult mesajul 
de felicitări și urări de bine pe 
care Excelența Voastră a bine
voit să mi-1 trimită cu prilejul 
zilei mele de naștere.

HAILE SELASSIE L 
împărat

Schimb de note

Cu privire la relațiile culturale 
între U.R.S.S. și S.U.A.

KTn qqaț» * Vom lupta pentru menținerea păcii
Lvadoci . șj pgnjril a ne apjra drepturile

MESAJUL 
^estivalului

(Urmare din pag. l-a)

i.eroi necunoscuți", predestinați 
morții brutale înainte de a fi trăit 
și de a se fi bucurat de lumina 
soarelui, de florile primăverii, de 
roadele în pîrgă ale toamnelor ?

Numai amintească-și oricine, cît 
de tragică a fost soarta celor două 
generații consecutive, din cele 
două războaie mondiale ! Numai 
amintească-și milioanele de morți, 
de estropiaji și de infirmi, de vă
duve și de orfani, de destine pen
tru totdeauna abătute din făgașul 
lor !

Nu se confundau toate cu o 
irevocabilă fatalitate a însăși ome
nirii, fiindcă așa o înfățișau istoricii 
oficiali ai guvernelor și coalițiilot 
agresoare, chiar cugetătorii și 
chiar savanții puși conștient sau 
inconștient în slujba instinctelor 
și intereselor agresive ?

Dar iată că această tragică ex
periență a celor două generații de
cimate în cele două războaie mon
diale, n-a rămas pierdută pentru 
a treia generație tînără a epocii 
noastre! Iată că4pentru această a 
treia generație, milioanele acelea 
de morți și de victime, vestigiile 
vechilor civilizații și culturi nimi
cite cu o sadică barbarie tehnici
zată au demonstrat însfîrșit măcar 
pentru această a treia gene
rație, ceea ce era de demonstrat. 
Anume, că viitorul care aparține 
tineretului nu poate fi apărat de- 
cît prin însăși reacția activă a a- 
cestui tineret. Prin lupta sa orga
nizată pentru a face să triumfe 
pacea muncii constructive și crea
toare în numele vieții, nu în nu
mele morții, spulberînd . vechile 
mituri, vechile prejudecăți, coali
ția intereselor egoiste, imperialiste

și atît de odios, atât de cinic inu
mane, cinic deghizate în pangli- 
cqriile unui sonor și fățarnic pa
triotism.

Patriotism ?
Dar, firește care tînăr dintre me

sagerii tineretului de Ia Moscova 
Festivalului, n-a dus oare acolo 
patria sa cu dînsul ? Nu a dus a- 
colo întru văzul și încredințarea 
tuturor, tot ce e mai nobil și mai 
specific național, mai durabil, mai 
sacru din sacrele tezaure de datini, 
din portul, din graiul, din cînte- 
cele, din manifestările rațiunei și 
bucuriei de a trăi, din cultura și 
civilizația particulară a poporului 
său ? Din expresia geniului crea
tor și din înfăptuirile energiilor 
creatoare acumulate de veacuri ca 
o contribuție specifică a fiecărei 
patrii și a fiecărui popor, la ma
rele tezaur al omenirii ?

Oare nu acesta e adevăratul pa
triotism ? Și nu această strădanie 
a tineretului mondial de astăzi pen
tru a se întrecunoaște, nu ea va 
pune oare astfel temelia indes
tructibilă a Păcii și a Prieteniei 
între popoare, de vreme ce nu
mai deplina cunoaștere e cheză
șia iubirii, chezășia prieteniei, che
zășia păcii, chezășia unei armonice 
colaborări și solidarități ?

Iată mesajul, tîlcul cel mai mare 
al Festivalului de la Moscova, care 
întoarce astăzi o pagină nouă în 
istoria lumii de mîine, în istoria 
,erei atomice4*, discreditată cu 
anticipație și pîngărită de strigoii 
războiului rece și de iresponsabilii 
regizori ai ucigașelor dezlănțuiri 
nucleare — ațîțătorii la război 
care nedorind încetarea experien
țelor atomice, înveninează pămîn- 
tul și oceanele și văzduhul veacu
lui, însăși atmosfera morală a vea
cului.

Furnaliștii reșițeni și-au îndeplinit 
angajamentul

Furnaliștii de la Combinatul 
metalurgic din Reșița vestesc noi 
victorii in întrecerea pentru spo
rirea producției de metal. Sîinbă- 
tă 27 iulie ei și-au indeplinit’an- 
gajamentul luat în cinstea zilei 
de 23 August, de a da patriei 
peste plan 2.500 tone fontă. A- 
cestei izbînzi i se mai adaugă și 
altele: ridicarea productivității

muncii cu 16,5 la sută, îmbunătă
țirea indicelui de utilizare a fur
nalelor cu 7,1 la sută, realizarea 
de economii Ia cheltuielile de fa
bricație în valoare de aproape 2 
milioane lei.

Toți lucrătorii de la furnale 
au muncit cu însuflețire pentru a 
realiza înainte de termen angaja
mentul luat.

Vor însiloza 200
CLUJ (De la corespondentul

nostru).
Mircea Avram, secretarul orga

nizației U.T.M. de la G.A.S. I. V. 
Miciurin din Bistrița, s-a gîndit 
de multă vreme. S-a gîndit și a 
și pus în practică. Despre ce gin- 
duri e vorba ? Era vorba ca în 
cadrul ședinței de organizație să 
se discute despre problema însi- 
lozării furajelor. Și, fără prea mul
te vorbe, tinerii gospodăriei au 
hotărît ca în cinstea zilei de 23 
August și a celei de a 40-a ani-

vagoane porumb
versari a Marii revoluții socialis
te din Octombrie să însilozeze fu
raje. Angajamentul lor e clar : vor 
însiloza 200 de vagoane de po
rumb între 15 august — 15 sep
tembrie, perioada optimă de însi- 
lozare. în primul rînd, ei au în
ceput amenajarea gropilor pentru 
însilozare. Prin acest lucru vor a- 
duce economii în valoare de 4.000 
lei pentru că o vor face prin mun
că voluntară. Aceasta e hotărîrea 
și îndemnul tinerilor de la G.A.S. 
I. V. Miciurin din Bistrița.

INFORMAȚII
Sîmbătă după-amiază a fost 

adusă cu avionul în Capitală 
urna cu cenușa academicianului 
C. Balmuș, decedat în ziua de 
13 iulie 1957 într-o clinică din 
străinătate. La sosirea avionului 
pe aeroportul Băneasa se aflau 
membri ai familiei defunctului, 
oameni de știință, colaboratori, 
studenți. Urna a fost depusă la 
crematoriul „Cenușa".

★
După turneul pe care l-a între

prins într-o serie de țări din apu
sul Europei, artistul poporului 
Constantin Silvestri a plecat în 
Grecia, unde va dirija, la 29 iulie, 
un concert simfonic dat de or
chestra Filarmonicii din Atena. 
Programul concertului cuprinde 
lucrări de Beethoven, Ceaikovski, 
Enescu și Dvorak.

fclSEMATOKHAHE)

Dansez cu tine — PATRIA 
Noapte de carnaval — I. C. FRI
MU, GHEORGHE DOJA, MOȘI
LOR, LIBERTĂȚII ; Odată în via
tă — REPUBLICA, ELENA PA
VEL, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE, 23 AUGUST; Till Buho 
glindă — MAGHERU, BUCU 
REȘTI, GRADINA PROGRESUL, 
FLACARA, N. BALCESCU (sală și 
grădină), Căpitanul din Koln — 
V. ALECSANDRI ; Trenul merge 
spre Răsărit, complectare N. Gri- 
gorescu — LUMINA; Dragoste de 
mamă — CENTRAL, CULTURAL; 
O carieră ratată — DOINA ; Tran
dafirii lui Allah — MAXIM GOR
KI ; Friedrich Schiller — TIMPURI 
NOI ; Vocație — TINERETULUI; 
Intre două femei — AL. POPOV, 
V. ROAITA; înălțimi — GRIVI- 
ȚA; Din nou împreună — UNI
REA (sală și grădină), ARTA (sală 
și grădină) ; Parada lui Chariot 
(partea Il-a) — C. DAVID ; Pasă
rea furtunii, complectare Scurtă 
istorie — AL. SAHIA; Uraganul
- T. VLADIMIRESCU; Jocul cu 
viața — MUNCA; Infernul înge
rilor — MIORIȚA, 1 MAI (sală și 
grădină) ; Floarea de piatră — 
DONCA SIMO (sală și grădină) ; 
Stan și Bran studenți la Oxford
- ILIE PINTILE (sală și grădi
nă); încotro? — POPULAR; Dacă 
toți tinerii din lume — M. EMI- 
NESCU;

(TiMI»l8L PI1OIIABIL)

24 ORE IN BUCUREȘTI: Vre
mea rămîne frumoasă și călduroa
să cu cer senin noaptea și dimi
neața, înorărj după-amiază. Vînt 
slab, temperatura în creștere — 
noaptea 15-17 grade iar ziua va 
urca Intre 32-34 grade.

3 ZILE IN BUCUREȘTI: Vre
me caldă cu cer însorit la începu
tul intervalului, apoi variabil și 
favorabil averselor temporare. Vînt 
slab, temperatura în creștere.

PENTRU URMĂTOARELE 3 
ZILE IN ȚARAj Vreme caldă cu 
cer mai mult noros în jumătatea 
de nord a țării, unde vor cădea 
ploi temporare. In sudul țării cer 
însorit la început iar la sfîrșit va
riabil și cu averse izolate însoțite 
de descărcări electrice. Vînt slab 
cu ușoare intensificări locale. Tem
peratura în creștere, exceptînd a- 
pusul țării unde va scădea ușor. 
Minimele vor oscila între 12-22 
grade iar maximele vor atinge 

25-32 grade.

ALEXANDRIA 27 (Agerpres).— 
Luînd cuvîntul în seara zilei de 
26 iulie la Alexandria în cadrul 
unui mare miting, președintele 
Nasser a trecut pe larg în revistă 
lupta poporului egiptean pentru 
menținerea independenței națio
nale, consolidarea independenței 
economice și crearea unui sistem 
social și politic trainic în țară.^

Președintele a luat cuvîntul în 
aceeași piață din Alexandria unde 
la 26 iulie 1956 a anunțat hotărî
rea Egiptului de a naționaliza 
Compania Canalului de Suez. A- 
mintind de mitingul care a avut 
Ioc anul trecut, Nasser a spus : 
Astăzi ne întîlnim din nou aici, 
cu toate că imperialismul nu a 
dorit aceasta. Ne întîlnim după o 
lupta înverșunată în cursul căreia 
ne-am consolidat libertatea și am 
ridicat sus steagul libertății și cin
stei.

Nasser a enumerat pe larg eta
pele luptei Egiptului în apărarea 
drepturilor sale asupra Canalului 
de Suez.

Nasser a condamnat cu asprime 
așa-zisa teorie a vidului în Orien
tul Mijlociu și a spus că Egiptul 
respinge doctrina Eisenhower. 
El a arătat că teoria vidului are 
ca scop să atragă țările Orientului 
Mijlociu în pactele străine. Doc
trina Eisenhower completează pac
tul de la Bagdad care a fost res
pins cu hotărîre de popoarele a- 
rabe. Președintele a subliniat că

respingînd doctrina Eisenhower. 
Egiptul sprijină politica proclamată 
la Bandung.

Nasser a condamnat în mod ca
tegoric războiul imperialist al 
Franței în Algeria. Naționaliștii 
din Algeria, a spus el, care luptă 
împortiva imperialismului, își a- 
pără libertatea și dreptul la auto
determinare. Noi, arabii, conside
răm de datoria noastră să-i spriji
nim pe algerieni.

Președintele a vorbit apoi des
pre situația din Oman șî a subli
niat că poporul arab sprijină pe 
naționaliștii care lupta pentru eli
berarea de sub dominația străină.

Nasser a chemat poporul egip
tean să depună și mai mari eforturi 
pentru apărarea independenței sale 
politice și economice. Imperialiștii, 
a spus el, vor să ne impună do-spus el, vor să ne impună do-

minația lor și să ne înhame la ca
rul lor.

Ei nu vor ca să avem o indivi
dualitate proprie. Ei nu vor ca noi 
să dispunem de o economie pro
prie și de resurse proprii, și să a- 
vem o părere proprie. In prezent, 
cînd ne bucurăm de independență 
politică și economică, VOM LUP
TA PENTRU MENȚINEREA 
PĂCII ȘI VOM FACE TOT CE 
NE VA STA ÎN PUTERE PEN
TRU A NE APARA DREPTU
RILE. Politica noastră este poli
tica neaderării la blocuri și a a- 
părării naționalismului arab. In fe
lul acesta ne vom menține inde
pendența și libertatea.

R. P. Chineză sprijină poporul egiptean
PEKIN 27 (Agerpres). — Chi- 

na Nouă transmite: La 26 iulie 
Hasan Ragab, ambasadorul Re
publicii Egipt în R.P. Chineză a 
oferit o recepție cu prilejul celei 
de a 5-a aniversări a revoluției 
egiptene. La recepție a rostit o 
cuvîntare Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze. El a declarat că imperia
liștii americani plănuiesc în se
cret să ia locul Angliei și Fran-

Savanți romînî la Congresul 
internațional de chimie

Intre 18 șl 24 Iulie la Paris 
s-au desfășurat lucrările celui 
de-al XVI-lea Congres internatio
nal de chimie pură și aplicată, la 
care au participat delegații din 43 
de țări.

Din delegația R. P. Romine au 
făcut parte academicienii Ilie 
Murgulescu, Raluca Ripan, Ion 
Tănăsescu, Constantin Nenifescu 
și alțl oameni de știință.

Oamenii de știință romini au 
prezentat o serie de comunicări, 
printre care comunicările acad.

Raluca Ripan cu privire la apli
carea izotopilor radioactivi la 
probleme de structură, la studiul 
cromatografic în prezența electro- 
liților, comunicarea acad. I. Mur
gulescu cu privire la activitatea 
termodinamică a amestecurilor de 
săruri topite, și altele. Acad. C. 
Nenifescu a prezentat lucrarea in
titulată „Reacția oxidului de car
bon cu hidrocarburi saturate in 
prezenta doruri! de aluminiu la 
presiuni înalte".

OMAN - Orașele Nazva și Izki 
- - - - - - - - - - - - - - - complect distruse

BEIRUT 27 (Agerpres).— După 
cum anunță ziarul „Telegraph", 
in urma bombardamentelor efec
tuate la 26 iulie de aviația engleză 
in Oman, orașele Nazva și Izki au 
fost complect distruse.

Potrivit relatărilor presei, în 
scopul de a înăbuși răscoala tri
burilor din Oman comandamentul 
militar englez a elaborat un plan

Pozijia S.U.A. ră

de intensificare a bombardării 
centrelor populate ale țării în ur
mătoarele opt zile. Acest plan pre
vede folosirea eventuală a avioa
nelor care își au baza la Aden, 
trimiterea de întăriri in oaza Bu- 
raimi, precum și ocuparea între
gului teritoriu al Omanului de că
tre trupele sultanului din Mas- 
kat.

mîne neprecizată
WASHINGTON 27 (Agerpres). Petroleum Company", din care a 

Departamentul de stat a dat pu- patra parte este proprietate ame- 
blicității o declarație in chestiu- ricană". 
nea agresiunii militare britanice 
impotriva triburilor din sultana
tul Oman.

In declarație se spune că Sta
tele Unite consideră că ar fi vor
ba de o acțiune „de proporfji re
duse" și respinge afirmațiile a- 
părute în presă în legătură cu 
rolul unor interese petrolifere 
„divergente" în această chestiune. 
Cu toate acestea declarația recu
noaște că regiunea în care se des
fășoară ostilitățile „este în între
gime concesionată societății „Irak

Pentru cultură — NU! 
Pentru moarte — DAI 

r
La 25 iulie Camera Reprezen

tanților a S.U.A. a respins pro
iectul de lege care prevede aloca
rea sumei de 1.500.000.000 de do
lari pentru conslrucfia de școli.

In schimb S.U.A. cheltuiesc 
zeci de miliarde de dolari pentru 
înarmare...

țel în Orientul Mijlociu și orga
nizează în mod activ acțiuni a- 
gresive.

Ciu En-lai a declarat încaodată 
că China sprijină poporul egip
tean. Poporul egiptean, a spus el,, 
poaje fi convins că poporul chi
nez, ca și toate țările și popoare
le iubitoare de pace, vor sprijini 

hotărîre ca și în trecut Egip- 
în lupta sa dreaptă.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 24 iunie a.c. 
W. Lacy, consilier special al se
cretarului de Stat al S.U.A., a 
remis lui G. N. Zarubin, ambasa
dorul U.R.S.S. în S.U.A., o notă 
memorială a Departamentului de 
Stat cu următorul cuprins;

„Departamentul de Stat propune 
ca guvernele sovietic și american 
să ajungă in curînd la un acord 
de principiu cu privire la schim
bul regulat de emisiuni radiofo
nice și de televiziune, care să nu 
fie supuse cenzurii. Cele două gu
verne ar putea să reglementeze 
ulterior pe cale diplomatică amă
nuntele și anume cit de des și 
prin care posturi să fie transmise 
aceste emisiuni, precum și felul 
în care pot fi rezolvate diferite 
probleme tehnice.

Scopul acestor emisiuni ar fi să 
contribuie la schimbul mai liber 
de informații și idei cu privire Ia 
evenimentele internaționale im
portante".

La 26 iulie ambasada U.R.S.S. 
în S.U.A. a remis Departamentului 
de Stat al S.U.A. o notă memo
rială de răspuns a Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. tn 
care se spune printre altele:

După cum se știe în ultimii ani 
partea sovietică a făcut părții a- 
mericane o serie de propuneri 
concrete cu privire la dezvoltarea 
legăturilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A.

O mare piedică în calea dez
voltării contactelor dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. este cererea prevăzută 
în regulile americane cu privire 
la imigrare, referitor ta luarea 
amprentelor digitale drept condiție 
indispensabilă pentru intrarea în

S.U.A. a cetățenilor sovietici 
reguli care contravin uzanțelor 
internaționale unanim recunos
cute.

Din cele arătate reiese că dez
voltarea contactelor între U.R.S.S, 
și S.U.A. întîmpină piedici serioa
se care îngreunează stabilirea 
schimbului științific și cultural 
sovieto-american, fără a mai vorbi 
de relațiile economice și comer
ciale a căror lărgire a devenit în 
prezent în mod practic imposibilă 
dat fiind poziția pe care o adoptă 
guvernul S.U.A. in această pro-

In lumina celor expuse mal sus 
este indicat ca problema cu prl- 
vire la schimbul regulat de emi-i 
siuni radiofonice și de televiziune 
între U.R.S.S. și S.U.A. să fie 
examinată împreună cu celelalte 
probleme privind dezvoltarea con
tactelor dintre 'Uniunea Sovietică 
și Statele Unite, inclusiv proble
ma înlăturării obstacolelor artifi-i 
ciale create de partea americană, 
care împiedică dezvoltarea unor 
largi legături între popoarele so
vietic și american.

Ținînd seama că dezvoltarea u- 
nor largi legături șl contacte în
tre popoarele U.R.S.S. și S.U.A, 
ar contribui fără îndoială la îm
bunătățirea relațiilor sovieto-a- 
mericane, Ministerul propune ca 
guvernul S.U.A. și guvernul so
vietic să înceapă tratative în pro
blema dezvoltării unor asemenea 
contacte și legături în ansamblu, 
inclusiv în problema schimbului 
de emisiuni radiofonice și de tele
viziune pentru a pune pe o bază 
trainică dezvoltarea legăturilor și 
contactelor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A.

cu 
tul

IN COLUMBIA

Dizolvarea Adunării 
Constituante

BOGOTA 27 (Agerpres). — 
Junta militară, care guvernează 
Columbia, a anunțat dizolvarea A- 
dunării Naționale Constituante, 
compusă din adepții fostului dic
tator Rojas Pinilla, precum și ți
nerea de noi alegeri prezidențiale 
în mai 1958.

ROMA. Secția italiană a Uniunii 
interparlamentare a hotărît să în- 
fjințezq pe lingă secție Comitetul 
parlamentar italo-sovietic. Printre 
cei 94 de deputați care și-au ex
primat dorința de a face parte din 
comitet sînt membri ai diferitelor 
partide politice.

WASHINGTON. După cum a- 
nunță agențiile americane, purtă
torul de cuvînt al Casei Albe, 
James Hagerty, a declarat că pre
ședintele Eisenhower • i-a cerut 
secretarului Departamentului de 
Stat al S.U.A., Dulles, care se 
află în prezent în Canada, să 
plece duminică la Londra pentru 
a trece persoifal în revistă toate 
problemele privind dezarmarea.

PRAGA. La 27 iulie ziarele 
cehoslovace au publicat comuni
catul Direcției statistice de stat 
cu privire la îndeplinirea planului 
producției industriale pe primul 
semestru al anului 1957. In co
municat se spune că planul pro
ducției industriale a fost îndepli
nit în primul semestru al anului 
1957 în proporție de 102,6 la sută.

CARACAS. La 26 iulie congre
sul național din Venezuela a sta
bilit data de 15 decembrie 1957 
pentru ținerea alegerilor preziden
țiale în Venezuela.
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O hotărîre a Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze

PEKIN 27 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite: In ședința 
plenară din 26 iulie a Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze a fost 
adoptată o hotărîre cu privire la 
participarea lucrătorilor instituții
lor de stat la mișcarea pentru 
reglementarea stilului în muncă 
și la lupta împotriva elementelor 
burgheze de dreapta. In hotărîre 
se spune:

In prezent poporul țării noas
tre, sub conducerea Partidului 
Comunist Chinez, desfășoară miș
carea pentru reglementarea stilu
lui în muncă și duce o luptă se
rioasă împotriva elementelor bur
gheze de dreapta. Această luptă 
are drept scop apărarea revolu
ției socialiste și a bazelor orîn-

duirii de stat a țării noastre. Po
trivit prevederii Constituției Re
publicii Populare Chineze, care 
sună că „toți lucrătorii organelor 
de stat trebuie să fie devotați de
mocrației populare, să se supună 
Constituției și legilor și să-și 
consacre toate forțele slujirii po
porului", toți lucrătorii organelor 
de stat trebuie să considere par
ticiparea la această mișcare și 
luptă drept o datorie și o nobilă 
obligație a lor. In legătură cu a- 
ceasta Consiliul de Stat hotărăș
te că toți lucrătorii făcînd parte 
din organizații în care se desfă
șoară mișcarea pentru reglemen
tarea stilului în muncă trebuie să 
participe activ la această mișca
re și luptă.


