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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Peter Moise a Pri,nit cărbune
——..... == pentru drum

— Fii liniștit Peter Moise I Or
tacii tăi 
cu mult 
t>e.

PETROȘANI (de la trimisul 
nostru).

Zilele trecute la organizația de 
bază U.T.M. a minei Petrila se 
încinsese o aprigă discuție. Tre
buie găsită o formă pentru a se 
scoate din adîncuri în cinstea Fes. 
tivalului și a zilei de 23 August, 
mai mult cărbune, decît în mod 
obișnuit. S-au făcut fel de fel de 
propuneri, s a discutat, analizat și 
în cele din urmă a apărut un plan 
de acțiune.

— Mergi cu el la organizația 
de partid și discută cele stabilite 
aici, i-au spus secretarului mem
brii comitetului U.T.M. Ion Car
pen, secretarul U.T.M. al minei 
Petrila a mers Ia partid, la direc
ție, a prezentat planul lor de mă
suri și a primit nu numai apro
bare, dar și ajutor pentru înde
plinirea lui. Carpen spunea tutu
ror :

— Peter Moise și Michien au 
plecat la Moscova la Festival. Sint 
cei mai buni tineri mineri ai Pe- 
trilei. Trebuie să vină îndărăt.

— Trebuie.
— Atunci să le dăm cărbune să 

ribă de drum.
Gluma este glumă, dar la mi

neri aceasta înseamnă ceva. Vi
neri 26 iulie a fost declarată zi 
de producție mărită și in cele trei 
schimburi, în toate sectoarele, ti
nerii după ce își dădeau cunos
cutul „noroc bun" întrebau :

— Ai dat cărbune pentru Pe
ter ? Sîmbătă dimineața secreta
rul U.TM al Minei Petrila co
munică secretarului de partid: ieri 
s-au dat 1960 tone de cărbune. 
In fruntea acestei acțiuni se află 
sectorul 1 condus de ing. Negri 
Ștefan care a extras în această 
zi 450 tone de cărbune. S-au evi
dențiat brigăzile de tineret ale lui 
Bogoș Panait ce și-au depășit pia
nul cu 24 la sută; Bartha Fran
cisc ce a dat cu 86 la sută mai 
mult cărbune, Neagu Gh. ce a ex
tras in această zi 15 tone peste 
plan, brigada lui loan Mațanga ce 
a dat 28 tone, iar brigada condusă 
de Marian Ion al IX-lea a dat 60 
tone în plus. Chiar și brigada lui

’ter Moise, fără acesta, el
Moscova, a dat 18 tone 

bune peste plan, reușind ca 
începutul lunii iulie și pînă 
să extragă în plus 550 tone

au dat cărbune peste plan 
mai mult decît î|i trebuie

GH. ANGELESCU

fiind 
căr- 

de la 
acum 

__ ___ „ _ _ căr
bune. Duminică a fost organizat 
un șut normal în cinstea „Zilei 
minerului" și a zilei de 23 Au
gust.
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Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn
Tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Rom în e 
Tovarășului

Chivu Stoica
Vă raportăm cu satisfacție că, în urma efortului depus 

muncitorii, tehnicienii, inginerii și oamenii de știință de 
șantierul Centrului de Cercetări Nucleare, 
specialiștii sovietici, azi, 31 iulie 1957, ora 15,53’, reactorul ato
mic de 2000 Kw. a intrat în funcțiune.

Lucrările continuă conform programului stabilit 
gerea puterii nominale.
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FEROVIAREIn sezonul de vară, graficul cir
culației feroviare înregistrează o 
creștere remarcabilă. Faptul se 
explică prin aceea că odată cu so
sirea primăverii și pînă tîrziu 
toamna, oamenii muncii se duc 
și vin de la stațiunile de odihnă, 
studenții la practică și în vacanță, 
elevi și pionieri în tabere etc. 
In aceste condiții gările sînt foarte 
solicitate tocmai datorită faptului

„Postul de luptă 6

că ele devin puncte de schimbare 
a trenurilor.

S-au făcut multe lucruri pen
tru ca stațiile de cale ferată să 
ofere călătorilor condiții civilizate 
de așteptare, aprovizionare cu ali
mente etc. Cît de plăcut rămîi 
impresionat de gări ca Timișoara, 
Orșova, Herculane, Titu etc.

Există totuși și în prezent o 
serie de defecțiuni în buna func
ționare a unor gări sub aspec
tele de mai sus.

Toate forțele tineretului

PENTRU SUCCESUL CAMPANIEI DE VARA!
TINERI MUNCITORI
LA STRÎNSUL RECOLTEI

TIMIȘOARA (de la coresponden
tul nostru). Prima zi a festivalului 
a fost serbată de tinerii din re
giunea Timișoara, chiar din zori, 
prin muncă sub lozinca „nici un 
bob de grîu din recolta bogată a 
acestui an să nu se piardă**. Gru
puri entuziaste de tineri munci
tori din principalele întreprinderi 
ale orașului Timișoara puteau fi 
văzute duminică dimineață scurtând 
cu autocamioanele drumul spre 
gospodăriile de stat din împreju
rimi. Un asemenea grup îl formau 
și cei 40 de tineri de la fabrica 
de țigarete Timișoara, printre care 
se aflau ing. Viorica Moldovanu, 
secretara organizației de bază 
U.T.M., Ana Prodan și 1. Micu, 
membri ai comitetului U.T.M. și 
alții. Ei au mers la strîns de snopi 
in comuna Liebling. De la uzinele 
Textila Timișoara mai bine de 45 
utemiști și tineri au strîns snopi 
la G.A.S. Beșenova Nouă, unde 
mai harnice s-au arătat utemistele 
Caterina Kedler, Ana Bogdan, Le- 
lica Florea și Aurica Lingurar. In 
această zi 3365 tineri din întreaga 
regiune, mobilizați de organizațiile 
U.T.M., au mers să ajute gospodă
riile de stat la ștrînsul snopilor. 
Cei mai mulți tineri au fost din 
orașul Timișoara (peste 500) și 
raionul Lugoj (218).

în aceeași zi s-au întrecut la 
strînsul spicelor de pe miriști 508 
echipe de pionieri, care- au adunat

gata pentru tragere!“
timișorenii 

nu se dezmint...
nici la gară

, , ert, care- a
13.176 kg. spice. Locul V.
cere l-au ciștigat pionierii și șco
larii din raionul Timișoara care au 
adunat 
cei din 
spice.

2.970 kg. spice, urmați da 
raionul Gătaia cu 2.800 kg.
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Prietenia și frăția noastră 
sînt veșnice, de neînvins44
MOSCOVA (prin telefon de Ia trimisul nostru).
De Ia hotelul „Iaroslavski", la parcul „Socolniki" distanța nu este 

prea mare. Afirmația se raportează desigur la dimensiunile Mosco
vei. In București, fiecare kilometru ne impresionează. Aci, la Moscova, 
o călătorie cu autobusul spre centrul orașului înseamnă ore întregi* 
Aceasta nu pentru că viteza de circulație a autobuselor ar fi limi
tată, ci pur și simplu pentru că șuvoiul de mașini este fără de sfîrșit. 
La cîte un stop, privind pe fereastra vehicolului nostru, observ, 
în urmă un convoi ce se întinde pe cel puțin 1 km. La Bucu» 
rești, sîntem nervoși dacă o călătorie cu autobusul 32 durează cî
teva minute în plus. Moscova ne-a învățat să prețuim distanta și să 
prețuim exactitatea. Autobusele sosesc în stații cu preciziune de se
cundar.

Dar sa revenim la călătoria noastră de la hotelul „Iaroslavski" 14 
parcul „Socolniki"...

După călduroasele zile moscovite pigmentate cu cîteva ore de ploaie* 
am gustat plăcerea unei plimbări prin desișul de copaci al parcului 
„Socolniki". Ne-am rătăcit puțin, dar am regăsit aleea spre o cafenea 
confortabilă. Cafeneaua aceasta avea să găzduiască întîlnirea noastră 
cu tinerii sovietici. O clădire nu prea mare, dar amenajată cu mult 
gust, cu un simț arhitectural evident. Tinerii sovietici erau oaspeții 
noștri.

O armonică, un cîntec din stepa ucraineană șl cunoștința a fost 
făcută. Iată-i pe tovarășii Mesietiev, secretar al C.C. al Comsomolului, 
Grozdenko, prim secretar al C.C. al Comsomolului din Ucraina, Bugaf

EDGARD OBERSȚ

(Continuare tn pag. 4-a)

„Gde vî rabotaete ?'
finitivă, pentru iscusința acestot 
maeștri. Prin intermediul lor auzi 
vorbind veacurile.

La masă discuții cu Cellie, 4 
delegată din Africa Neagră, actu
almente studentă la facultatea de 
medicină din Paris. O fată cu pie
lea de culoarea cafelei, cu ochi 
frumoși, expresivi, negri. E îm
brăcată într-o rochie multicoloră, 
drapată bogat ca o togă romană. 
Vorbește cu indignare despre în- 
căpățînarea oarbă cu care cercu
rile conducătoare din Franța se 
cramponează de vechea politică a 
colonialismului, provocind atâtea 
mii și mii de victime în războaie 
care le acoperă de rușine.

în jurul nostru lumea circulă 
cu dezinvoltură. Copiii Moscovei 
așteaptă de la noi autografe. Cellie 
îmi spune că în patria ei șase 
copii din zece mor curînd după 
naștere. Cînd îmi spune aceasta 
o flacără se aprinde în ochii ei 
negri ; e multă forță in ochii a- 
ceștia. Privește-i bine, atent de 
tot și vei auzi uruitul năprasnic 
al cataractelor Africei, căzînd din 
înălțimi amețitoare, energii ce se 
descătușează pentru totdeauna.

ȘTEFAN IUREȘ

Moscova rîde, Moscova cîntă, 
Moscova dansează. l*e toate stră
zile, în toate piețele, în parcuri, 
în scuaruri, lumea petrece, bucu- 
rîndu-se din plin de uriașa sărbă
toare a Festivalului. Totuși, fie
care cunoștință nouă ridică aproa
pe imediat fundamentala proble
mă a vieții fiecăruia dintre noi : 
„Unde lucrezi ? Ce faci, cu ce te 
ocupi ?" Prima întrebare care ți 
se pune în Moscova (după aceea 
care privește țara căreia îi apar- 
ții), aceasta este. Este un indiciu 
că te afli Za 
patriei care 
— a ridicat 
onoare.

Dragi cititori, nu știu dacă ați aflat, dar 
eu sînt și reporter. Redactorii mei s-au 
străduit 
letonist, lucru care era de-a dreptul... 
drept.

Iată așadar lecția pe care le-o dau:

de treier din Bilciureștl, raionul Ploeștl, lucrurile stau... Stau 
de două zile și oamenii și batoza și etectro-motorul pentru că piesele au 
fost reparate de mîntuială la S.M.T. Comișani. După cum vedeți în foto
grafia pe care v-am prezentat.o (ultima), batozarii abia așteaptă să în
ceapă din nou să (cu) 
treiere. Dealtfel ei nici 
nu erau la arie și dacă.i 
vedeți totuși aici, e nu
mai o urmare a bunăvo
inței mele. •

Se duce o intensă 
activitate de strîngere a 
spicelor de pe miriște. 
Nu se poate spune că ti
nerii nu participă la a- 
ceastă importantă acțiu
ne. Priviți și dumnea. 
voastră imaginea nr. 1 
și vă puteți convinge că 
Tineri mai tineri de cît 
aceștia cu greu s-ar mai 
putea găsi... Pe ulițele 
satului se găsesc însă și 
alții, mai în putere, dar 
care socotesc că nu se 
cade să se extenuieze în
tr-o așa muncă... „tita
nică”.

Și toate acestea se 
fac sub directa suprave
ghere a secretarului or. 
ganizației de bază U.T.M., 
Tomescu Costel și a in- 

rMruut «tulul comitetului 
raional U.T.M., Lăzăroiu 
Ion care mergînd îm
preună neobosiți pe cîte 
o bicicletă au mereu în 
fața ochilor tabloul pito
resc șl ...liniștit al ariei, 
precum și peisajul cîmpu- 
lul în care boabele scu
turate au șl început 
încolțească. Dealtfel

am șl realizat cu anticipație o Imagine (nr. 2) reprezentînd imortalizarea 
clipei în care organizația de bază U.T.M. din comună va înmîna celor doi 
cicliști un frumos dar pentru tenacitatea cu care au reușit să.și păstreze 
•îngele rece în aceste zile de mare precipitație.

Și iată că reportajul meu s-a sfîrșit.
Cum? N-a prea fost reportaj? Tot ce se poate. Ce naște din arid... rîde 

fi înțeapă,
„ARICIUL REPORTER' 
Pt. conf. Mihai Caranfll

Moscova, în capitala 
— prima în lume 

munca la rangul de

★
o serie de delegați 

in
Ne aflăm, 

din diferite țări, la Kremlin, 
sala armelor. închipuiți-vă un șir 
nesfîrșit de vitrine, sub cristalul 
cărora odihnesc armele a zeci de 
secole, de la sulița primitivă care 
va fi slujit în bătălia lui Igor, la 
pușca secolului trecut. Coiful lui 
Alexandr Nevski se află în fața 
noastră. îl privim și vedem apele 
lacului Ciudovo deschîzîndu-se 
pentru a îngropa pentru totdeau
na pe cotropitorii teutoni. Afară 
bate orologiul Kremlinului, me
mento peste veacuri ; cu transla
tor, sau fără translator, fiecare 
dintre delegați — și sînt unii din 
țările occidentale — înțelege ceea 
ce trebuie înțeles. Cine ridică sa
bia, de sabie va pieri. Să fie pace 
în lume !

RECORD 
LA TREIERIȘ 

nu se luminase încă de
Un om care 
„SE STRĂDUIEȘTE" 

îl căutam pe secretarul 
U.T.M. de la Fabrica „Nicolae 
Cristea** din Galați. „O fi la 
strungărie**. Nu era. „Fezi la 
sindicat**. Aici am dat peste 
tovarășul Bîrhală Ștefan. un 
om scund și grăsuț, care stătea 
la o masă aplecat asupra unei 
hîrtii. Hîrtia era albă, dar el 
o împestrița cu tot felul de li
nii și linioare, iar mai apoi, 
ostenind, își ducea batista în 
jurul gîtului căscînd cit îl ți
nea gura. Cînd m-a observat a 
tresărit surprins :

— Dumneata de unde ești ? 
Pe unde ai intrat ?

— Pe ușă. Sînt de la ziar, 
i-am răspuns eu puțin intimi
dat. îl caut pe secretarul 
U.T.M.

Tovarășul Bîrhală și-a pus 
batista în buzunar, a mai căs
cat odată și întinzîndu-și bra
țele a neputință m-a făcut să 
înțeleg că-i pare rău, dar se
cretarul nu-i de găsit la ora 
asta.

— Și eu mă străduiesc să-l 
găsesc, dar vezi matale, nu-i. 
O fi pe la raion. Și zicînd așa 
și-a pironit privirea asupra hîr- 
tiei din fața lui, semn că tre
buia să plec. Dar eu, încăpățî
natul, n-am plecat, ci l-am ru
gat să-mi spună ceva despre 
tinerii din fabrică, despre fe
lul cum își petrec ei timpul 
liber.

Tovarășul Bîrhală s-a ridicat 
de la masă cu o vădită obo
seală în mișcări. Și-a scos ia
răși batista și căscînd s-a șters 
bine pe toată fața.

— Cum să și-l petreacă, to
varășe — a vorbit el cu o voce 
foarte înceată. Ne străduim să 
și-l petreacă cît mai bine. Cum 
să-ți spun, cît mai sănătos, cît 
mai... Și negăsind alte cuvinte, 
a făcut un gest larg cu mîini- 
le vrînd să închipuie pesemne 
mișcare și voie bună. Cestul 
era însă atît de leneș încît mai 
degrabă te îmbia la somn.

— Nu vă supărați, am în
drăznit eu, aveți un plan de 
muncă ? Tovarășul Bîrhală a 
stat o clipă privind pe fereas
tră. Apoi, ștergîndu-și fața și 
gîtul cu batista și-a reluat lo
cul la masă oftînd.

— N-avem tovule. Chiar a- 
cum ne străduim să-l facem.

M -am așezat și eu pe scaun j 
m fața lui și fură să vreau am 
început să casc. Nu știu cum, 
dar în biroul acesta liniștit, 
ferit de zgomotul halelor, cu 
covor pe jos, cu ferestre mari 
prin care razele soarelui pă
trundeau în voie, cu tovarășul 
Bîrhală, scund și grăsuț așe-

V. BARAN

Frumosul oraș bănățean — 
mișoara — deține un loc fruntaș 
în crarhia orașelor curate ale țării 
noastre. Curățenia străzilor pre
cum și grija cetățenilor pentru 
menținerea ei, au creat o carte de 
vizită cu care locuitorii 
oraș se pot mîndri. Nici gara nu 
face excepție în această privință. 
Față de debitul de călători ce se 
perindă zilnic pe aici, curățenia 
este satisfăcătoare. Se pare însă că 
nu toți călătorii înțeleg să se com
porte civilizat în sala de așteptare. 
Tinerii Dumitru Ciolac, Gheorghe 
Brebu, Adolf Filtenștein de pildă 
au socotit că sala de așteptare 
este locul unde fiecare face ce 
vrea. Astfel ei au consumat o im
portantă cantitate de fructe arun- 
cînd resturile pe jos.

Gara Timișoara oferă în general 
multe aspecte pozitive. „Casa co
pilului" este bine întreținută, iar 
personalul ospitalier. Dovadă fap
tul că numai în luna aceasta au 
fost găzduiți aici peste 400 de co
pii. Cel© două bufete existente în 
gară sînt bine aprovizionate. O 
notă proastă: spălatul paharelor 
nu se face în condiții igienice. In j 
încheiere avem de pus o întrebare: 
ce se întîmplă cu restaurantul gă
rii, în prezent închis, care nu de 
mult asigura călătorilor meniuri 
calde și o deservire apreciată ?,

★
Am văzut un număr destul de 

mare pe acoperișul acceleratului 
de ‘ ” -

Nici
ziuă și aria de Ia gospodăria de 
stat Dilga din raionul Lehliu, care 
poartă denumirea „Cel de al VI- 
lea Festival", era ticsită de tineri. 
Dacă ai fi trecut din întîmplare 
in acest timp pe aici, ai fi zis că 
flăcăii și fetele s-au pregătit pen
tru cine știe ce petrecere tinerea-, 
scă. De cu seară se puseseră îm
prejurul ariei stegulețe ce simbo
lizau diferite popoare, lozinci mo
bilizatoare închinate luptei tinere
tului pentru pace, panouri cu nu
mele fruntașilor, grafice cu realh 
zările tinerilor din gospodărie.

în dimineața aceasta, nici unul 
om de pe arie nu i s-a îngăduit 
să nu cînte sau să nu se prindă 
in horă. N-a fost scutit nici co
șarul batozei, moș Stila Stere, nici 
batozarul Voronea Nicandru, nici 
brigadierul Bațu Gheorghe, toți 
trecuți de mult de anii tinereții.

Tractoristul Petre Brătulescu, 
elevul Cimpea Dumitru precum și 
tinerii Dumitru Vasile, Constantin 
Duda, Vasile Țic, Covaci Francisc, 
și mulți alții au propus secretaru
lui Comitetului U.T.M. din gospo
dărie, Ștefan Famea ca ziua a- 
ceașta să fie zi record la treieriș. 
Toți cei prezenți pe arie au aplau
dat prop nerea făcută, iar în ziua 
aceasta s-a muncit într-un chip 
neobișnuit. Seara, înainte de înce
perea programului artistic și a 
reuniunii tovărășești, la aria Fes
tivalului se treieraseră peste 25 
mii kg. cereale — o realizare încă 
neîntîlnită în gospodărie.

Pionierii și școlarii din satul 
Dilga spre bucuria tuturor, au fă
cut o mare surpriză. Ei au strîns 
în ziua aceea, fără știrea nimănui, 
peste 200 kg. spice de pe miriști.
< P. LUNGU

★
Spectacol de gală al delegației 

R.P. Chineze, la teatrul Armatei 
Sovietice. 29 iulie ....
Iertară a Chinei strălucește mai 
viu ca oricînd ; ' " ___ ”
păunilor : fetele au rochii verzi 
cu rozete negre, 
cercuri multicolore, 
de păun. Grație, veselie, distinc
ție. Formidabilii bicicliști chinezi 
își fac apariția. Cinci oameni în 
echilibru pe o singură bicicletă 
într-o piramidă originală — iată 
ce stârnește aplauzele nestăvilite 
ale moscoviților care — trebuie 
spus — au văzut nu puțini artiști 
de estradă extraordinari de talen- 
tați.

Cine privește măcar o dată un 
spectacol dat de artiștii chinezi 
ramîne cu o admirație adincă, de-

cu întârziere. Păi dacă așa o face 
și azi la trageri, nu știu dacă pos
tul de luptă 6 va fi fruntaș. Ba 
chiar mă îndoiesc...

Cuvintele agitatorului îi răsco
liră inima matrozului. Dojana îl 
făcu pe servantul ochitor să se 
simtă prost în mijlocul tunarilor..

★
' Departe, în noapte, pe valurile 
mării, începuse să se zărească țin
ta navală. La apariția țintei, co
mandantul ordonă echipajului :

— La posturile de luptă !
Servanții postului de luptă 6 își 

ocupară locurile, ca un singur om. 
Ochitorul nu mai veni cu întâr
ziere. Comandantul postului de 
luptă, după ce controla prezența 
servanților, raportă prin porta
voce î

— Postul de luptă 6, gata pen
tru tragere !...

Semnalul ce se ridicase la ca
targ indica începerea tragerii. Cînd 
se primi comanda : asupra „ve
detei inamice'* din babord și ple
că prima lovitură, a doua, a treia 
— servanții fură cuprinși de o în
dreptățită emoție..

Afurisita de ploaie se întețise, 
Impiedicînd vederea. De la co
mandă se anunța însă că ve
deta „inamică** a fost lovită. Ră
mășițele ei se învălmășeau în spu
ma albă a valurilor. Rezultatul 
tragerilor executate de tunarii din 
postul de luptă 6 s-a transmis cu 
iuțeală pe întreaga navă. A doua 
zi, la gazeta de perete, alături de 
ceilalți matrozi, au apărut rînduri 
de laudă și despre 
matrozul major Io
nică — ochitorul tu
nului — iar coman
dantul navei i-a adus 
mulțumiri.

Privirile matrozilor 
nu mai erau acum în
dreptate cu dojană 
către ochitor. îl în
conjurau cu dragoste, 
cu prietenie ostă
șească.

★
în clubul navei din 

cazarma prova, cart
nicul Dumitrașcu, a- 
plecat pe o coală al
bă de hîrtie, scria 
ceva.

— Acasa, tovarășe 
cartnic ? îndrăzni ma
trozul major Ionică.

— Nu... Lor le-am 
mai deunăzi, 

ziarului 
rezultatele 

despre 
ochitor, 

avut eu

Spre seară, nava de luptă ple
case în larg. Țărmul se pierdea în 
sita deasă a ploii. Nori negri fu
geau peste mare și se rostogoleau 

parte, cît puteai să cuprinzi cu 
Jiii.
Pe vremea asta rea, nava primi

se ordin să execute o misiune deo
sebit de importantă.

Comandantul navei, un ofițer 
tânăr cu priviri pătrunzătoare, 
ceru ofițerului cu navigația punc
tul navei, apoi ordonă :

— Veniți la drum 180 
grade !

Echipajul navei aștepa cu
răbdare ordinul pentru începerea 
tragerii. Agitatorul unității de 
luptă, cartnicul Dumitrașcu, ieși 
din cabina locțiitorului politic și 
se îndrepta către postul de luptă 
6. Bezna învăluia tot mai mult 
nava. O descărcare electrică ur
mată de un tunet puternic, îl făcu 
pe agitator să rămînă o clipă pe 
loc. Se aplecă asupra unui corp.

—-Tu C oștea ?
— Eu tovarășe cartnic... — mur

mură Costea palid la față și cu 
ochii pe jumătate închiși. „Mi-e
iu tovarășe cartnic — continuă 
atrozul. Dumneavoastră nu aveți 

rău de mare ?
— Cum dracu să n-am ? Dar mă 

lupt cu el.
Apoi agitatorul îl luă pe matroz 

și porniră împreună spre postul 
de luptă.

Nava se înălța și cădea ușor în 
golurile dintre valuri. Comandan
tul privea încă, din bordul tri- 
bord, frămîntarea apei.

ir
La postul de luptă 6, aproape 

toți marinarii erau oameni de is
pravă. Postul fusese de mai multe 
ori evidențiat. Dar mai existau 
totuși și unele nereguli. Bunăoară, 
matrozul major Ionică, ochitorul, 
obișnuia să vină deseori la post 
cu întârziere. La exercițiile de 
gere comitea greșeli în ceea ce 
vește înregistrarea elementelor 
nu-și păstra calmul. în mintea 
tatorului începură să-și facă 
gîndurile. 
cum ții tu în loc postul nostru de 
luptă !** Prinse un moment priel
nic pentru discuție : de la coman
dă veni ordinul: „Liber de la pos
turile de luptă !**. Marinarii din 
Sostul de luptă 6 se așezară în 

ife la cite o țigară. Dumitrașcu 
folosi acest moment ca să înnoade 
un fir de vorbă :

— Astăzi — li se adresă el ser
vanților — vom executa tragerea. 
Rezultatele vor trebui să scoată 
postul nostru de luptă fruntaș pe 
navă.

— Păi, postul nostru e printre 
posturile fruntașe, sări cu vorba 
un matroz mărunțel, poreclit de 
echipaj „prețiosul".

— Nu te pripi, că nu e chiar 
așa. Mai avem încă multe de fă- Capitan locotenent 
cut ! Uite, ochitorul tunului nos- , CONSTANTIN 
tru se mișcă comod ji vine la post GEOLGAN

tra- 
pri-

agt- 
Zoc 

„Hei, Ionică, Ionică,

scris
Acum scriu 
despre 
tragerii 

anume 
care am

un
cu
de curînd o vorbă..-

acestui

zi Timișoara-București. Consi-
E. PITULESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Atent, cartnicul scrutează orizontul, gata să 
semnalizeze orice navă „inamică"

1957. Arta mi-

iată dansurile

topindu-se din 
aidoma cozii

PRIETENIE

Semnarea unei 
convenții între 
R. P. Romînă 
și U. R. S. S.

Bucu- 
la re
intre

Ce este prietenia ? Este ea oare 
un sentiment etern omenesc ? în 
societatea socialistă prietenia din
tre oameni își schimbă conținu
tul ?

Iată doar cîteva întrebări în le
gătură cu prietenia, pe care și le 
pun numeroși tineri din patria 
noastră. Adeseori asemenea între
bări ne parvin la redacție prin in
termediul scrisorilor trimise de 
tineri. Nu este desigur întîmplător 
că tineretul este preocupat de pro
blema prieteniei. M. I. Kalinin 
observa pe bună dreptate că 
„în anii tinereții omul este mai 
înclinat spre 
cificul vîrstei determină la 
neri o dorință 
săvîrși fapte deosebite, de a se 
sacrifica pentru o cauză înaltă. 
Gîndind să întreprindă asemenea 
fapte tînărul își caută un prieten 
care să gîndească la fel ca și el 
și cu care, împreună, să se avînte 
în cele mai îndrăznețe acțiuni.

Prietenia este o temă vastă, care 
depășește posibilitățile unui singur 
articol de ziar. De aceea ne pro
punem să tratăm aici numai des
pre unele aspecte ale prieteniei.

Și în acest scop vom începe

prietenie.Spe- 
‘ ’ ti-

puternică de a

cu

Miercuri s-a încheiat la 
rești o convenție privitoare 
gimul apelor de frontieră 
R. P. Romînă și U.R.S.S.

Convenția a fost semnată de 
ing. I. Bemachi, președintele Co
mitetului de Stat al Apelor de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri, ca 
împuternicit al guvernului romîn, 
și E. A. Lișîțin, ca împuternicit 
al guvernului sovietic.

Convenția prevede o strînsă 
colaborare cu privire la gospo
dărirea apelor de frontieră, pre
cum și lucrări de amenajare în 
folosul ambelor țări.

(Agerpreș),

Idealul comun
Prietenia, ca și dragostea, a 

părut odată cu societatea 
nească și va dăinui atît 
exista această societate. Cu alte 
cuvinte, prietenia este un senii- 
ment etern omenesc.

Sentimentul prieteniei a 
întotdeauna oamenilor o 
mulțumire sufletească, i-a
mai generoși, i-a înălțat pe trepte 
din cele mai înalte ale înțelegerii 
și dragostei de oameni. De-a lun
gul diferitelor etape ale istoriei, 
oamenii au prețuit prietenia în 
care au văzut un suport moral de

a-
ome- 

cît va

adus 
imensă 

făcut

neînlocuit mai ales în clipele gre
le ale vieții. Aproape că nu exis
tă popor care să nu aibă în fol
clorul său proverbe care să glori
fice prietenia. „Cine a aflat în 
lume prieten adevărat, el o co
moară bogată în * “ 
glăsuiește unul 
despre prietenie 
nostru.

înțelepții tuturor 
vedeau în prietenie unul din cele 
mai nobile sentimente omenești 
pe care se străduiau să le cultive 
la semenii lor. încă marii gîndi- 
tori ai antichității au socotit 
în afară de înțelepciune nimic nu 
le-a fost dat oamenilor mai de 
preț decît prietenia.

în toate orînduirile sociale care 
s-au scurs pînă în prezent, adevă
rata și sincera prietenie a apărut 
între oamenii care erau animați 
de aceleași idealuri sociale înain
tate. Cercetați tomuri în care 
este expusă istoria popoarelor, ci
tiți marile opere ale literaturii u- 
niversale și veți constata că întot
deauna marile idealuri sociale au 
fost izvorul celor mai 
prietenii.

Cunoașteți desigur 
prietenie dintre cei doi 
antichitate : Achile și 
Idealul lor comun : lupta pentru 
apărarea onoarei poporului din 
Elada, i-a unit într-o minunată și 
frățească prietenie.

în neîntrecuta poveste de dra
goste „Romeo și Julietta" întîlnim 
pilda unei mari prietenii, aceea 
dintre Romeo și Mercuțio. Cei 
care cunosc piesa sau au văzut fil
mul au fost desigur mișcați de fru
musețea sentimentului de priete
nie ce înnobila sufletele celor doi 
eroi ! Și vă amintiți cu siguranță 
scena în care Mercuțio și-a dăruit 
cu generozitate viața pentru a-și 
salva prietenul. Prietenia dintre 
Romeo și Mercuțio, ca și dragos-

viață 
din
ale

a cîștigat" 
proverbele 
poporului

vremurilor

că

trainice

legendara 
eroi din 
Patrocle.

tea curată dintre Romeo și Juliet
ta, avea la bază o concepție uma
nistă despre viață, despre relajiile 
între oameni, într-o perioadă cînd 
domnea crunta orînduire feudală.

Mai aproape de vremurile noas
tre a apărut în literatură pilda u- 
nei alte prietenii minunate, aceea 
dintre Lopuhov și Kirsanov, eroii 
celebrei cărți a lui Cernîșevski : 
„Ce-i de făcut". Cei doi tineri erau 
legați printr-o prietenie care se 
bizuia pe o concepție comună a- 
supra vieții. Atît Lopuhov cît și 
Kirsanov, pătrunși de năzuințe 
democratice, credeau cu tărie îu 
dreptul la egalitate al femeii, în 
puterea de creație a omului, în 
atotputernicia științei. Omul nu 
poate fi fericit decît în lupta pen
tru fericirea altor oameni — a- 
ceasta era deviza după care ne 
călăuzeau Lopuhov și Kirsanov. 
Față de prietenie ei aveau de a- 
semenea o concepție comună 
înaintată, socotind-o un sentiment 
sfînt care dă oamenilor noblețe, 
puritate morală, lealitate și ome
nie. „Ți-aș încredința fără șovăia
lă capul meu" — i-a spus odată 
Kirsanov lui Lopuhov exprimîn- 
du-și astfel încrederea deplină în 
prietenul său

Dar nu numai eroii legendelor 
și ai literaturii, ci și mari crea
tori, spirite* înaintate din diferite 
timpuri au lăsat în urma lor lu
mina unor mari prietenii : Cer
nîșevski și Dobroliubov, Shelley 
și Byron, Eminescu și Creangă — 
pentru a nu da decît cîteva 
exemple. Sau cui nu-i este oare 
cunoscută minunata prietenie din
tre Marx și Engels, întemeietorii 
socialismului științific. „Proleta-

P. NEDELCU

(Continuare în pag. 3-a)



Din flata universitara
Practica-un element 
esențial în pregătirea 

viitorilor medici veterinari
plu pînă acum ei au executat sufi
ciente analize de probe, cu ajutorul 
cărora au identificat anumite boli 
parazitare, au făcut examene bac
teriologice, microscopii etc. Intr-un 
cuvînt, au trecut prin întreaga ga
mă de lucrări pe care le necesită 
munca de laborator.

— Ați pomenit la începutul con
vorbirii noastre despre faptul că 
studenții pe care-i însoțiți în prac
tică trebuie să lucreze o anumită 
perioadă și la 
al orașului Cluj.

PREGĂTIRI
pentru noul an școlar
V-am promis să revenim cu știri 

noul an universitar. De data aceasta vă 
cifre și date primite de la Direcția aprovizionării și desfacerii din 
Ministerul Invftțămintului și Culturii in legătură cu înzestrarea 
căminelor și laboratoarelor. Cele cinci cămine noi despre Care 
v-am informat că se vor da în folosință la începutul acestui an 
universitar vor fi amenajate pentru a-și primi locatarii. Uneie 
din acestea vor avea paturi gen studio, dulapuri în perete; in 
fiecare cameră covor, perdele și. bineînțeles, lenjeria necesară. 
Valoarea mobilierului, a lenjeriei, covoarelor și păturilor de la un 
singur cămin se ridică la circa 2.000.000 lei.

Căminele vechi nu sînt nici ele neglijate. Lenjeria s-a mai uzat, 
lipsesc covoare in unele locuri, sînt necesare încă o serie de lu
cruri ventru a împrospăta condițiile de locuit ale studenților. $i 
aceste lucruri se vor face, iar valoarea lor se va ridica la peste 
1.500.000 lei. In unul din articolele trecute aminteam de casele 
de cultură ale studenților care vor fi amenajate mai bine pentru 
noul an. înzestrate mai bine. Acum, vă spunem doar cifra ia care 
se ridică tot ceea ce e incă necesar caselor de cultură: circa 
800.000 lei.

Cea mai edificatoare este valoarea înzestrărilor care se vor 
face laboratoarelor studențești cu aparatură, mobilier, veselă, 
sticlărie etc. (pînă la sfîrșitul anului 1957) : aproape 30.000.000 lei 
din care 10.000.000 lei constituie valoarea utilajelor, aparaturii, 
mașinilor importate din țările de democrație populară.

In pagina viitoare vom continua informațiile noastre.

Studenții din tabăra de la Sinaia după • vizită fa muzeul Peleș.

1 Mk •

r»

despre 
facem

pregătirile pentru 
cunoscute cîteva

r t .«om oserviciul veterinar 
In ce constă acti
vitatea studenți
lor în oraș ?

•— Nu trebuie 
ironizată activi
tatea veterinară 
in oraș pentru că 
este foarte impor
tantă.

La serviciul veterinar orășenesc 
activitatea practică a studenților 
noștri se desfășoară sub două as
pecte bine distincte : a) însoțesc 
pe medicul veterinar în tratamen
tele și consultațiile pe care le efec- 
tuiază la domiciul „bolnavilor" cît 
și atunci cînd se fac vaccinări în 
masă la animale, păsări și b) la a- 
batorul Cluj, împreună cu medicul 
veterinar, studenții fac controlul 
sanitar al animalelor sacrificate 
pentru consum și recoltează tot
odată probe pentru examenul tri- 
chinoscopic.

Și aici studenții au avut o com
portare meritorie și sînt convins 
că tovarășii din serviciul veterinar 
au rămas satisfăcuți de seriozita
tea și interesul pe care l-au ma
nifestat „băieții" în însușirea pro
blemelor practice.

— Ca îndrumător didactic al 
practicii, cum apreciați munca stu
denților de pînă acum ?

— Personal sînt satisfăcut. Cred 
că nu greșesc dacă afirm același 
lucru și in numele conducătorilor 
instituțiilor veterinare din Cluj.

Fiecare student s-a străduit să 
demonstreze că i se pot încredința 
sarcini grele și mulți s-au achitat 
cum trebuie de aceste sarcini. Sînt 
convins că majoritatea dintre ei își 
vor aduce aminte cu plăcere de în
țelegerea și dragostea cu care ca
drele medicale de aci i-au încon
jurat și de străduința acestora de 
a-i ajuta să pătrundă cît mai mult 
în tainele viitoarei lor profesiuni.

De la începutul lunii iulie, la 
Cluj, fac stagiul de practică un 
grup de studenți din anii IV și V 
ai Facultății de medicină veterinară 
din București.

Dornici să cunoaștem activitatea 
pe care o desfășoară acest grup, 
ne-am adresat tovarășului dr. IU- 
LIU MĂGĂRIE, îndrumător cu 
practica didactică a acestor stu
denți care ne-a răspuns la cîteva 
întrebări în legătură cu problemele 
practicii studențești.
— Cum ați ocganizat desfășurarea 
practicii în con
dițiile oferite cb) 
instituțiile sani
tare - veterinare 

din Cluj, pentru 
ca perioada de 
stagiu să fie cît 
mai utilă pentru

întregirea și aprofundarea cunoștin
țelor profesionale ?

— Programul nostru de practică 
prevede, printre altele, că în cele 
80 de zile de stagiu, studenții tre
buie să efectueze o serie de lu
crări în spitalul veterinar regional, 
lalxjratorul regional și la serviciul 
veterinar al orașului. Pentru ca a- 
ceastă perioadă să fie cît mai fo
lositoare, am considerat că este bine 
ca studenții să lucreze în grupuri 
mici, prin rotație, în fiecare din 
aceste unități. Acest fel de orga
nizare a dat roade dintre cele mai 
bune, în sensul că activitatea zil
nică a studenților a putut fi urmă
rită îndeaproape. Bineînțeles, în a- 
ceastă privință am găsit foarte mul
tă înțelegere și sprijin la conduce
rile unităților respective.

, — Dacă sînteți bun, să ne spu
neți cîteva cuvinte în legătura cu 
activitatea pe care o desfășoară 
studenții dvs. la spitalul regional.

— In primul rînd, aici sînt obiș- 
nuiți să înregistreze cazurile pre
zentate — lucru pe care în mod 
curent îl face medicul respectiv — 
consultă animalele bolnave, stabi
lesc diagnosticul, asistă și chiar fac 
intervenții chirurgicale, întocmesc 
foaia de observație, urmăresc și 
aplică tratamentele animalelor spi
talizate.

Toate aceste lucruri le fac sub 
îndrumarea și supravegherea tova
rășului dr. Em. Cibu, directorul spi
talului, care vede în studenți nu o 
mină de lucru, cum greșit consideră 
încă unii conducători de unități, ci 
colaboratori prețioși. Dînsul își

Vesti din>
Sălile și laboratoarele Institu

tului Agronomic din Iași sînt pustii. 
Activitatea, forfota, s-au mutat îm
preună cu studenții, în satele și 
pe ogoarele Moldovei. Unii se află 
în vacanță, alții la practică. Și 
unii și alții s-au angajat acum 
cîteva luni, răspunzînd la chema
rea colegilor din București, ca în 
timpi verii să trăiască o bogată 
viață culturală, obștească și de 
organizație, acolo unde se vor 
află. încă înainte de a părăsi insti
tutul, ei au fixat vreo 24 de teme. 
Cadrele didactice printre care leo- 
torul Ion Tomozei, asistenții Costi- 
că Vasilescu, Gh. Comarovschi au 
ajutat pe studenți să redacteze con
ferințe cu teme ca: „Despre soiuri 
și hibrizi în cultura plantelor", „A- 
vantajele cultivării în comun a pă- 
mîntului", „Polenizarea suplimen
tară, naturală și artificială a po
rumbului" și altele legate de cam
pania de recoltare a păioaselor, ori 
de întreținerea celorlalte culturi a-

găsește timp pentru fiecare studentgA%wvlWAW1v,VAW <grieoie. Apoi. conferințele an fost 
în parte, pentru a discuta cu el un^ K .
diagnostic, prescripția medicală% 
etc. jj

Din acest punct de vedere con-^J 
ducerea spitalului a fost foarte,» 
mulțumită de activitatea primuluitj 
grup din care au făcut parte stu-*a 
dentf ca Mihai Berindan, Marinka 
Cioponea, Sanda Băeș șî alții.

— Dar despre munca studenți-*» 
lor în laboratorul veterinar regional,u® 
ce ne puteți spune ? ”a

De felul cum au lucrat studenții^ 
în laboratorul regional, tovarășulji 
dr. Mircea Garoiu, directorul labo-j» 
ra torului are numai cuvinte des° 
laudă. J»

Obiectivul principal care s-a«J 
urmărit în activitatea studenților^ 
în laboratorul veterinar a fost acelaC 
de a-i iniția în „tainele" muncii de? 
laborator și a-i deprinde cu meto-j« 
dele de lucru specifice. De exem-JȘj

Din programul i
Casei de Cultură ; 

a studenților ] 
din București !

JOI 1 AUGUST, ora 19,30 se; 
prezintă piesa — Omul care ai 
văzut moartea de V. EftimluJ 
în regia lui Chirii Economu. ]

VINERI 2 AUGUST, ora;
19.30 drama — Năpasta de 1. L;
Caragiale, dată de echipa de! 
teatru a Cooperativei „Progre-; 
sul Metalurgic".

SIMBATA 3 AUGUST,
20 — Reuniune.

DUMINICA 4 AUGUST,
19.30 — Spectacol dat
echipele sindicale fruntașe, care! 
se vor prezenta la faza pe Ca-; 
pitală.

MARȚI
19,30 —
celei de a 
Marii Revoluții din Octombrie.^

MIERCURI 7 AUGUST. ora£
20 — Concurs ghicitoare cu"j 
tema: „Răsfoind literatura so-% 
vietlcă.
^\SSSSW.W.W.V.V.W.*

jrrn’Tmf'i 9 K „ , . K
tkwwwww--------------

^multiplicate și la plecare fiecărui 
^student i s-a înmînat cel puțin cîte 
Jun exemplar. S-a ținut seama ca 
^aceste teme să fie specifice cultu- 
^-zmw.w.v.v.v.v.sw

practica agronomilor 
ieșeni

despre superioritatea gospodă
riilor mari cooperativizate, fa
ță de gospodăriile mici indivi
duale.

• La G.A.S. Odobeștl ii in- 
tilnești pe horticultorii din 
grupa 314. De cum au sosit 
aci, ei au organizat cu ajutorul 
asistentului Victor Cireașă și 
a tehnicienilor gospodăriei o 
brigadă care timp de trei zile 
a executat lucrări demonstra
tive în vie. Apoi, în colaborare 
cu organizația de bază U.T.M. 
din localitate, au organizat o 
reuniune precedată de confe
rința studentului Elistei Coi
tion i despre „Calitatea de a fi 
membru al U.T.M.". Reuniu
nea a avut darul de a-i apro
pia pe studenți de tinerii lo
calnici. S-au distrat împreună 
o seară întreagă. Pe urmă zile 
in șir, serile mai cu seamă, 
studenții an pregătit cu a- 
ceștia un frumos program ar
tistic. Multă vreme n-au să-l 
uite nici studenții nici odobe- 
ștenii.

rilor ți locului unde vor merge 
în vacanță. Nu a trecut mult și la 
institut au început să sosească vești 
îmbucurătoare:

I
a G.A.S. Brateș se află de
parte de institut, undeva prin 
părfile Gala|iului. Acolo este 
în practică o grupă de stu
denți din Iași. Laudele nu cu
nosc depărtarea. Faptul că 
studenții sint harnici și disci
plinați, că participă activ la 
viața de organizație alături 
de utemiștii din gospodărie, 
constituie o mindrie

a institut.
5 • Spre deosebire de
ț G.A.S. Bucium se află
î mai doi pași de Iași. Aci face 
J practică grupa 313 a Facul

tății de horticultură. Fiecare 
zi de duminică 11 găsește pe 
studenții Gh. Stanciu, Claudiu 

] Chifan șl pe incă patru colegi 
[ de ai lor, în comunele din preaj- 
j ma lașului. Cu prilejul mani- 

K festărilor ce au loc la cămi- 
J nele culturale ei țin conferințe 
J prin care ii sfătuiesc pe țărani 
ț să lucreze pămintul cu mijloa- 
' ce mecanizate și le vorbesc

pentru

Brateș 
la mi

I. SLAVIC

Pe litoral cu mediciniștii I

ora'

ora, 
de!

din vacant
Cîteva observații 

și cîteva propuneri
După încordata sesiune de exa

mene, ca în fiecare an, am fost 
impărtiți Ia uzinele din localitate 
pentru a face practica de produc
ție. Ca și in anul I, anul acesta 
practica noastră se desfășoară la 
uzinele de tractoare „Ernst Thăl- 
marin", unde in gene
ral cunoșteam proce
sul de fabricare a 
tractoarelor.

In continuarea prac
ticii din anul I,
cînd am urmărit prelucrarea 
la cald, anul acesta am tre
cut la urmărirea proceselor 
prelucrare la rece,

ai fi să muncești cu suflet în 
practică e Imposibil totuși ca timp 
de 6 ore cît stai în același loc, să 
privești numai, fără să intervii cu 
munca ta proprie, fără să pui 
mina, să dai ajutor. Din aceas-

C.«f"^PRAtTlcÂ|

șl care Interesează pe fiecare 
student.

Aș mal semnala o deficientă. 
In timpul practicii nu am primit 
o îndrumare mai temeinică din 
partea cadrelor didactice ce ne 
insoteau și nici din partea ingi
nerilor din uzină. Aceștia ne-ar 
fi putut da indicații și explicații 
mult mai complecte decît cele 
ce ni le dădeau muncitorii, sin
gurii noștri sfătuitori, dealtfel. 
Singurul sector unde am primit 
indicații didactice și ni s-a ex
plicat pe larg fiecare operați' 
fost sectorul tratamente termic,.. 
In alte sectoare inginerul ne a-

tă cauză, chiar de la începutul 
practicii s-a observat că pe stu
denții noștri îi interesează mai 
mult sectoarele montaj-motor, 
montaj-tractor și rodaj, cu toate

de 
adică aș- 

chierea și deformarea la rece.
Obiectivul practicii noastre în 

acest an a fost urmărirea proce
sului de fabricație a reperelor 
mai importante ce intră în com
punerea tractorului U.T.O.S.-26 
Universal. In acest scop am fost 
repartizat! la principalele sectoa
re prelucrătoare: uzina) motor, 
uzinaj șasiu, sculărle și trata
ment termic unde, pe lingă trata
mentele tehnice obișnuite, se apli
că procedee tehnologice avansa
te, de exemplu căllrea pieselor 
prin curenți de înaltă frecventă, 
precum și turnarea centrifugală 
a cuzineților bimetali.

Pentru însușirea unei tehnici 
avansate fiecare student trebuie 
să urmărească procesul de fabri
cație a 2—3 piese mai Importan
te, adică succesiunea operațiilor, 
mașina în care se execută opera
ția respectivă, viteza de avans, 
turațiile, sculele de lucru ți 
dispozitivele de control.

Așa trebuia să se facă, dar 
sînt puțini cel care urmăresc pro
cesul tehnologic in felul acesta. 
In cel mai fericit caz, studen(ii 
copiază planul de operații existent 
pe linie șl urmăresc în trecere e- 
xecutarea lui pe linie de fabri
cație. Alții se plimbă din sec
tor in sector, iar atunci cind se 
apropie termenul de control al 
caietelor de practică, copiază de 
Ia unul, sau de la altul, un plan 
de operație, fără a mal avea cu
riozitatea, nu să urmărească pro
cesul de fabricație pe linie, ci să 
vadă cum arată piesa in original. 
Acești student! nu-șl dau Încă 
seama de importanța practicii in 
procesul de tnvătămint

In privința participării efective 
a studenților Ia procesul de pro
ducție nu se pot spune lucruri 
bune. De la Început nl s-a Inter
zis categoric de către conducerea 
uzinei să pornim mașlnile-unelte, 
chiar dacă cunoaștem aceste 
mașini. Din această cauză sint 
foarte puțini cei ce au lucrat efec
tiv la unele mașini simple cum 
ar fi acelea de găurit

După cum se vede rolul nostru 
ea practicanfi a fost acela de 
„spectatori" ai procesului de pro
ducție și acela de a complecta 
caietul de practică. Aceasta ne-a 
cam plictisit Oricit de dornic

înriZn/raj ce și-a dat-o cu soa
rele în zori, pe plajă și sînt 
punctuali. Din zori toată tabă
ra este în picioare. Studenți, 
studente, cu prosoapele în 
mină aleargă la dușuri, servesc 
dejunul și apoi fug spre plajă.

Facem cunoștință cu condu
cătorii taberei. Dr. Ion Galea, 
prodecanul Facultății de Medi
cină generală din București, 
comandantul taberei, adjunctul 
său dr. Andreescu, dr. Șerbă- 
nescu responsabil cu educația 
fizică și dr. Pucerea, responsa
bil cu munca culturală. Tova
rășii din conducerea taberei ne 
vorbesc despre istoria și viața 
taberei.

La inițiativa Institutului de 
Medicină generală din București, 
cu sprijinul Ministerului Sănă
tății, a fost înființată anul a- 
cesta pentru prima dată tabăra 
studențească a institutelor de 
medicină și farmacie din 
București, Cluj, lași, Tg. Mureș 
și Timișoara. Acum tabăra se 
află la cea de a doua serie de 
studenți y< ea găzduiește 200 
de studenți, 80 de membri ai 
corpului didactic, iar de 2 zile 
și 20 de studenți bulgari. Este 
așteptat de asemenea și un 
grup de studenți germani. Con
dițiile de viață din tabără sînt 
unanim apreciate. Corturile 
spațioase, bine instalate, ilumi
nate cu curent electric, masa 
la cantină foarte bună. In 
tabără se desfășoară o inten
să viață culturală și sportivă. 
In afara meciurilor de volei și 
fotbal, care sînt foarte frecven
te, au fost organizate con
cursuri după modelul drumeți
lor veseli, între corturi, pre- 
mianțUor acordîndu-li-se o că
lătorie pe mare cu vasul „Nep- 
tun". Sînt organizate seri de 
cântece, de ghicitori yi snoave.

La ora aceasta stațiunea e 
cufundată încă in liniște. E- 
foria e parcă mai tînără, mai 
frumoasă ca oricînd. Au apă
rut parcuri noi, oile noi, stră
zile sînt mai curate. în anul 
acesta în jurul vilelor răzle
țite de dincolo de șosea a a- 
părut un al doilea oraș, un 
oraș de corturi. Sînt aci cor
turi de toate culorile și de toa
te tipurile, albastre, verzi, albe, 
lungi cit un vagon, sau rotun
de ca o turlă de biserică. Dar 
care sînt cele mai frumoase 
corturi p Nu-ți trebuie mult 
timp ca să-ți dai seama că aces
tea sînt ale institutelor de me
dicină și farmacie. Înarmat cu 
un aparat fotografic am făcut 
o vizită fericiților locatari. în 
tabără e încă liniște. La cortul 
nr. 9 Silvana Pogolșa, o stu
dentă clujană, e cea dinții care 
dă azi binețe bătrînului astru 
ceresc (fotografia 1). Fii fără 
grijă, Silvana, soarele își va 
face astăzi pe deplin datoria, 
nu ca în ajun cînd s-a lăsat 
învăluit de norii grei, plumbu
rii, de ploaie. Cu toate că aci 
nimeni nu are curs sau examen, 
se scoală cu toții de dimineață. 
Nimeni nu vrea să întîrzie la

6 AUGUST, ora®J 
Spectacol închinata" 
40-a aniversări ajJ

*

Pentru zilele următoare în plan 
se prevede organizarea uno* 
excursii la gospodăriile colecti
ve și de stat din apropiere.

Pe plajă e o mare animație. 
Se joacă volei, se iau lecții de 
înnot, sau pur și simplu se stă 
la soare („Puțină grăsime pe 
piele nu strică" — fotografia 
2). Fotografii amatori sînt cei 
mai solicitați la ora aceasta. 
Fotografiile în grupuri mici 
sau mai mari sînt cele 
mai preferate, (fotografia 3). 
Dar iată că unii, mai îndrăz
neți, au reușit să convingă 
echipajul unei bărci de salva
re să le cedeze ambarcațiunea 
măcar pentru cîteva minute 
pentru o „croazieră" pe mare. 
După amiază, așa cum preve
de programul, pînă la ora 5, 
toată lumea doarme. La ora 5, 
tabăra prinde din nou viață. 
Astăzi are loc un meci de vo
lei între reprezentativa de vo
lei a românilor și cea a bulga
rilor. Meciul este anunțat cu 
mare pompă la difuzor. In
tr-adevăr, meciul a fost „tare". 
Asistență multă iar rezultatul... 
lipsit de importanță. De aceea 
nu-l dăm nici noi.

După ce umbra serii a în
văluit orășelul de 
lumina becurilor 
început a străluci 
activitatea taberei

tă cale. Mai puțin agitată, 'dar 
poate mai interesantă. lntîi s-a 
desfășurat un concurs de cân
tece. A urmat apoi mult aștep
tata seară de dans.

Foto-text; I. ȘERBU
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corturi, iar 
electrice a 
în noapte, 
a luai o al-

l 
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•: t • «44J „Ingineri 
•t Membrii orchestrei de muzică 
Jușoară a Casei de cultură a stu- 
țdenților din Orașul Stalin au 
Sfost declarați fruntași pe țară la 
Sconcursurile de încheiere a anu- 
țlui universitar. Un titlu îndrep- 
Stățit. Orchestra a lăsat impresia 
Jjtlnei execuții clare, de o concep- 
țție unitară, precis conturată.
*. Bazele orchestrei s-au pus doar 
«Jde trei luni de zile.
5“ Inițial, la alcătuirea orchestrei, 
■Cdirijorul Andrei Gehann a avut 
•JJIa dispoziție următoarele instru- 
f mente: opt viori, două violoncele, 
Jdouă chitare, două acordeoane, 
Sun flaut, un saxofon, o trompetă, 
fpian și baterie. După cum se vede, 
^precumpănind instrumentele cu 
•îcoarde s-a mers pe drumul or- 
rf’ganizării unei orchestre cu ca- 
jCracter semi-simlonic.
% In concertele date orchestra a 

•^lăsat o impresie bună.
r'

I
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Pentru studenții instrumentiști 
ținem să adăugăm cîteva cuvinte 
de laudă și să subliniem disciplina 
bună și frecvența regulată la re
petiții a tuturor și în special a lui 
Ion Hera, Ion Iancu, Monica 
Klein, Constantin Brin, Gruia Fa- 
roga și alții.

Daca o întrebafi pe ,t„den fii anului III „l Facultății de E- 
lectromecanica de la Institutul de mine la ce te.a „
Dar “in"? ("‘•«’«Id- din Bucure,ti t,ă pol ,pun„
n° l 7 irind e'° tt,Utal ,ă ,e tamiliameu cu ma,rnUe. .u
modul lor de funcționare, săși verifice cunoștințele teorulice

Foto; E. CIKOȘ 
rata în mod mal superficial s' 
torul cu liniile lui de fabricat 
ca un ghid, neinsistind asupra 
problemelor mai ample, mai ști
ințifice ale procesului de produc
ție respectiv. Apoi pe Inginer 
nu-l mai vedeam prin sectoare.

Sînt șl sectoare unde îndrumă
torii practicii vin cu intirziere la 
lucru, iar studentul începe 
urmărească un proces sau o 
șină după inspirație.

Nu vreau prin cele spuse 
sus să aduc o scuză studenților 
chiulangii care nu-și văd de 
treabă. Am semnalat doar cîteva 
lucruri pe care le cred negative 
în actualul sistem de desfășurare 
a practicii și care ne fac pe noi 
studenții, să nu folosim la maxi
mum zilele rezervate stagiului da 
practică in producție.

Am și o propunere î Încă din 
anul I studenților să li se dea 
noțiunile teoretice asupra unor 
meserii ce se pot însuși mai ușor, 
noțiuni care să fie complectate in 
timpul practicii in așa fel ca la 
sfîrșit studentul să primească 
carnetul de lucrător. De aseme
nea in timpul practicii studenții 
anului III și IV să fie angajați 
în uzină și să lucreze efectiv în 
procesul de producție. In felul 
acesta vor înțelege mai bine pro
cesul tehnologic de fabricație și 
totodată 
care in 
brațe de

că nu erau trecute în programul 
practicii.

Intr-adevăr aici puteau să dea 
o mină de ajutor la montaj și tot
odată își satisfăceau curiozitatea 
in ceea ce privește construcția in
ternă a motorului. O parte din 
colegii mei. împreună cu cel din 
anul II, de la aceeași facultate, 
au dat un ajutor substantial la 

iar alții lucrau 
taj-tractor.

Un alt lucru pe care aș vrea 
să-l semnalez privește progra
mul de practică care nu e întoc
mit după profilul facultății. A- 
celași program îl aveam șl noi 
cei de la Facultatea de automo
bile și tractoare și cei de la Fa
cultatea de mecanică, secția 
mașlni-unelte. Credem că In pro
gramul de practică al anului III 
ar trebui să se introducă și cu
noașterea cît mai detailată a mo
torului. un lucru foarte util pen
tru viitoarea noastră profesiune

montarea ansamblelor motorului, 
la sectorul mon-

să
ma-

mat

AL. FORJE

Desen de M. Capătă

vor ajuta și uzinelor 
timpul verii duc lipsă de 
muncă.

DOBRIN GHEORGHE 
student anul III 

Facultatea automobile șl 
tractoare Institutul Politehnic 

Orașul Stalin



Nu știu cum s-au cunoscut ti
nerii despre care vreau să scriu, 
dar faptele lor de mai tirziu me
rită să le fac cunoscute.

Pe atunci eram profesor la o 
școală elementară dintr-un sat de 
pe valea Dîmboviței — in Ani- 
noasa, din raionul Tirgoviște. 
Gazda mea — o bătrină de vreo 
70 ani — îmi povestea In flecare 
seară fel de fel de Intimplărl din 
viața satului. Dintre toate, una 
mf-a atras cu deosebire atenția. 
Era povestea unei fete pe nume 
Lucia, a cărei mamă murise 14- 
sind-o elevă in clasa a lîl-a. Iar 
tatăl, rccăsătorlndu-se, nu s-a 
mai ocupat de educația el.

Timpul a trecut Insă șl așa. 
iar fata s-a făcut mare și — cum 
se spune pe la tară — a ieșit la 
horă. La început stătea deoparte, 
privind parcă cu teamă la cei ce 
jucau, apoi a intrat „pe margine" 
și probabil vreun flăcău mal în
drăzneț a tras-o in horă.

Poale aici l-a cunoscut Lucia 
pe Neiu, poate aici au jucat pri
ma oară impreunâ și poale de 
aici a început să se închege 
prima el Iubire curată și nevi
novată.

Fiu de oameni cumsecade, Neiu 
Bîncilă era mecanic de meserie 
și lucra in petrol. Era băiat li
niștit, curat șl bine îmbrăcat. 
ASulte femei care aveau fete de 
măritat ișl dădeau coate văzin- 
du-l adesea pe drum .- „Un băiat 
ca ăsta ini-ar trebui șl mie de 
ginere..."

F.l nu voia să audă insă de ni
mic. ii era dragă Lucia și atit. 
Iar Lucia își pusese tn dragostea 
aceasta, toată speranța și toate 
idealurile sale de viitor.

Dar lucrurile 
brusc șl putini au 
au știut cauza, 
erau din ce in ce 
pieună, intilnirile lor deveniseră 
de acum intimplătoare, atunci 
cind el se întorcea de la serviciu 
și ea-i ieșea In cale sau duminica 
la horă. Sigur era că, de la o 
vreme. Neiu o Cam ocolea pe Lu
cia in toate împrejurările.

Care era adevărul, ce a reușit 
să-i despartă pe acești tineri ? 
Poate că a fost de vină tumultul 
primei dragoste, exagerata incre- 
dere a fetei, lipsa ei de expe
riență...

Intr-o zl Lucia și-a dat seama 
că o să fie mamă și. cum era de 
datoria ei, i-a spus șl lui. Neiu

s-au schimbat 
fost aceia care 
Lucia și Neiu 
mai rar im-

TINFRETEEDUtATIE^ASPUNDERI

a răspuns printr-un zîmbet și... 
a doua zi a dispărut din sat. 
Toate jurămintele și planurile lui 
frumoase, nu fuseseră decit vorbe 
goale. De fapt, cred că despre 
asta nici nu mai merită să vor
bim. Neiu s-a dovedit un caracter 
meschin și laș, bucuros să pro
fite de dragostea unei copile 
nevinovate, dar incapabil s-o a- 
jute atunci cind trece prin mo
mente grele

Au trecut de atunci doi ani de 
zile și el n-a mai dat nici un 
semn de viață.

Eu vreau să vorbesc insă 
despre altceva : despre soarta a- 
cestei fetițe care a rămas cu un 
copil în brațe. Lucia a simțit că 
privirile întrebătoare aie tuturor 
se opresc asupra ei și după un 
timp a dispărut și ea din sat.

"C- • - - • • ■ ■ * •

la capătul pămîntului" răspundea 
tatăl ei cind cineva îl întreba.

După ce a născut, Lucia a dat 
imediat copilul „de suflet4' 
pretinse rude care n-avea 
și s-a întors acasă. Slabă, 
și galbenă la față a dat 
de înțeles 
devărul.

„Așa a 
satului și 
uită la ea4' a încheiat bătrina mea 
gazdă. Ultima imagine care rtr-a 
rămas pe retină a fosl 
unei fete, copilă încă, 
zată, ocolită, izolată.

De ce toate astea ? 
crima acestei fete ? Că

tuturor care a

ajuns, maică, 
azi nimeni nu

fi

rme Prin cîteva gări Cea de a IlI-a ediție
ale unei principale 

rețele feroviare a Jocurilor sportive 
internaționale prietenești

IMrPblMOÂQAiEWI

Lucia e un om și trebuie în
țeleasă în greșeala el. De ce a 
renunțat fata asta să i se spună 
mamă, ce a determinat-o s^-i fie 
frică ? Sa recunoaștem cinstit: 
mentalitatea înapoiată, care mal 
domnește încă in multe sate șl 
potrivit căreia o fată care a 
născut un copil e scoasă din rin- 
dul oamenilor de treabă poartă 
pecetea destrăbălării. Frica de 
judecata asta rece și absurdă a 
făcut-o pe Lucia să fie lașă ; iar 
eu personal cred că cei care cu 
nejustificată trufie îi întorc spa
tele el și altor fete ajunse în si
tuația aceasta, nu sînt cu nimic 
mai butii.

Lucîa este — sau mai bine zis 
a fost — utemistă. în timpul pe
regrinărilor și-a pierdut carnetul. 
Dar nimeni nu s-a Interesat de 

.„a a^e ^e’ ea, n-a chemat-o în colectivul ve- 
al tinerilor din sat. Utemlștil. 

la fel ca ceilalți tineri, s-au mul
țumit să fie ironici, să facă glu
me proaste. De soarta tinerei fete 
ar trebui să se simtă rușinați toți 
acei care au trăit lîngă ea și 
au ajutat-o la timpul potrivit.

Poate că n-ar fi tirziu să i 
întindă mina ca unei surori, 
fie scoasă din izolarea care o săl
băticește, înconjurată cu căldură 
îndrumată să-și ia copilul și să 
aibă grija de viitorul lui. Un om 
ca ea chiar dacă a greșit odată 
mai poate fi o bună mama șl 
chiar o bună soție pentru un om 
cinstit și cu caracter. Greșesc eu 
oare ?

unei 
copii 

trecută 
repede 
fost a-

rușinea 
se mai

aceea a 
stlgmati-

Care e 
a 

fără rezerve în omul pe 
Iubea, că s-a dăruit toată 
drămuiri, sentimentului ei 
pitor ? Poate.

Dar eu nu pot crede că 
pil, o creatură curată și nevino
vată, rodul unei dragoste auten
tice, spontane, poate fi considerat 
o rușine. Dimpotrivă: socotesc 
că femeia care a avut nenorocul 
să se înșele asupra bărbatului 
ales, dar a avut tăria să aducă 
pe Iunie un om, luîndu-șl răspun
derea viitorului lui și trecind a- 
supra acestuia tot ce a fost ini
mos in dragostea 
toată 
să fie 
atunci 
pentru 
că a fugit de fapta ci, de copilul 
ei, la fel ca și Neiu — acest om 
de nimic, care nu merită altceva 
decit oprobiu și dispreț.

crezut 
care-1 

fără 
cotro-

un co-

ei — merită 
Lucia merită 
pentru ceva, 

condamnata

stima. Dacă 
condamnată 
ea trebuie 
că s-a debarasat de copil,

UN OM CARE
SE STRĂDUIEȘTE"

(Urmare din pag. l-a)

zat la masa de nuc, căscind la 
distanțe egale de timp, te sim
țeai cuprins de o moleșCală 
dulce și îmbietoare, ca înainte 
de ploaie.

Mai întii am fost surprins. 
Apoi m-am obișnuit. In fiecare 
răspuns tovarășul Birhală folo
sea neapărat 
vem, dar ne

— N-avem 
străduim s-o

— N-avem 
dar ne străduim 
tăm (!?).

— N-avem club dar ne stră
duim să-l... Formidabil ! Ni
ciodată n-am întîlnit atitu stră
danie din partea unui om. Și 
vorbea tît de încet și visător,

cuvintele : „N-a- 
străduim", 
bibliotecă, dar ne 
amenajăm.
echipă artistică, 

s-o dezvol

(Urmare din pag. l-a) 
riatul european — scria Lenin — 
poate afirma că știința lui a fost 
creata de doi savanți și luptători 
ale căror legături întrec 
mișcătoare legende ale 
despre prietenia între

cele mai 
anticilor 

__ _  oameni". 
O asemenea prietenie a fost po
sibilă deoarece Marx și Eilgels 
erau uniți prin cel mai măreț 
ideal pe care l-a cunoscut vreoda
tă omenirea : lupta pentru elibe
rarea omenirii de orice exploa
tare.

în rîndurile oamenilor muncii 
a apărut în toate orînduirile a- 
devărata și trainica prietenie. Su
ferind împreună exploatarea și 
asuprirea, neavînd interese opuse, 
oamenii muncii se simțeau în mod 
firesc atrași spre solidaritate pen
tru a putea să se împotrivească 
exploatatorilor și despoților.

M. I. Kalinin, care în tinerețea 
sa fusese muncitor într-o mare 
uzină are amintiri foarte intere
sante despre modul în care apă
rea și se cimenta solidaritatea 
muncitorească. El a arătat că în 
rîndurile clasei muncitoare și ale 
oamenilor muncii morala nouă 
apărea și ca un rezultat al ex
ploatării capitaliste care împin
gea pe muncitori la împotrivire. 
„Necesitatea solidarității — scria 
eț — mai cu seamă în timpul 
conflictelor cu patronii era recu
noscută, dacă nu de toți munci
torii, cel puțin dc marea lor ma
joritate. ...Fiecare grevă, fiecare 
conflict mai mult sau mai puțin 
important din întreprindere atră
gea după sine represiuni t conce
dierea așa nuniiților instigatori, 
înscrierea pe lista neagră și ares
tarea. Muncitorii strîngeau bani 
pentru cei loviți de aceste măsuri 
și-i ajutau cum puteau... în me
diul muncitoresc acest lucru era 
socotit ca o obligație morală". 
Treptat, pe măsura trezirii con
științei de clasă a proletariatului 
s-au cristalizat în rîndurile aces
tuia asemenea calități morale ca: 
cinstea față de clasa muncitoare, 
spiritul de disciplină, ajutorul re
ciproc, spiritul de tovărășie.

în asemenea condiții se nășteau 
în mod firesc, pe baza solidari
tății muncitorești, prietenii sin
cere și profunde. Mai ales ase
menea prietenii apăreau între 
muncitorii revoluționari încadrați 
în partidul marxist-leninist.

incăscind din cînd. în cînd, că 
față-mi și clubul și biblioteca 
și terenul de sport, care cît de 
curînd aveau să se ridice prin 
strădania sa, îmi apăreau în 
chip de dormitoare cu paturi 
albe și pufoase...

Cînd am ieșit de acolo am 
auzit cîntecul strungurilor, 
rn-am înviorat dintr-odată. Cîți- 
va tineri mi-au spus că înainte 
de a fi scos din producție, to
varășul Birhală se afla aici în 
ateliere și era unul dintre 
strungarii de frunte ai uzinei. 
„Acum e un eveniment cînd 
trece prin ateliere. A uitat de 
noi**. N-ar fi rău dacă, din 
cînd în cînd, tinerii s-ar mai 
urca pînă sus la el, să-l sur
prindă în timp ce se tot „stră- 
duiește'* pentru binele lor.

nu

se 
să

GR. NEDELCU

(Urmare din păg, l-a) 
derăm că „sistemul" vorbește de 
la sine despre riscurile și aspectul 
acestui gen de călătorie „sut> ce
rul liber . Apoi călătorii „aerieni" 
deteriorează instalațiile de radiofi- 
care a trenului.

Miliția C.F.R. trebuie să aibe în 
vedere evacuarea de pe acoperi
șuri â acestor indivizi aplicîndii-le 
amenzile de rigoare, așa cum de 
fapt are obligația.

Craiova 
gară neprimitoare

Primul lucru care-ți atrage a- 
tenția coborînd pe peronul gării 
Craiova, sînt cele două „foste" 
fîntîni arteziene care stau în pre
zent „uscate" obligîndu-i pe ce
tățenii setoși, la un drum destul 
de lung pentru a se aproviziona 
cu apă. Redarea în folosință a 
acestor două „țîșnitoare" se im
pune ca o necesitate imediată. Bu
fetul și restaurantul gării nu se 
prezintă nici ele sub aspecte îm
bucurătoare. Băuturile răcoritoare 
lipsesc cu desăvîrșire. In ceea ce 
privește produsele alimentare, am
bele unități sînt. slab aproviziona
te, produsul predominant fiind... 
alunele. Restaurantul are unele 
produse alimentare, dar ele sînt 
preparate din carne tocată de o 
prospețime îndoielnică. Legumele 
de sezon (roșii, ardei, castra
veți), fructele etc. lipsesc ' cu 
desăvîrșire

Bufetierul: Ați ales ceva ?
— Da, musca asta ; cred 

va cîstlga 
dtrina

concursul de
din vitrina dumneavoastră.

Un alt aspect neplăcut

că ea 
viteză

Prima noactră 
medalie de aur

ORIZONTAL:
scădea. — 10—3

Primăvara 
Pro-

LWiOCURi

Un alt aspect neplăcut în a- 
ceastă gară il oferă casele de bi
lete care nu reușesc să asigure o 
vtnzare operației.

Piatra Olt 
și „curiozitățile" ei...

In bătaia arzătoare a soarelui, 
șnițelele, chiftelele și brînzoaicele 
expuse în vitrina bufetului gării 
gonesc cu o viteză... expresă 
pe cumpărător. Ele nu gonesc 
însă muștele care sînt aici cu ne
miluita și probabil că se... simt 
foarte bine, judecind după tum
bele vioaie ce le fac în interiorul 
vitrinei. Nici restaurantul acestei 
gări nu se prezintă mai bine. Su- 

dar
cu

MOSCOVA 31 (prin telefon 
de la trimisul Agerpres)

Vremea a fost din nou însorită 
miercuri la Moscova și locuitorii 
Capitalei sovietice au asistat in 
număr impresionant la desfășu
rarea diferitelor competiții din 
cadrul celei de-a llî-a ediții a 
Jocurilor sportive internaționale 
prietenești.

Reprezentanții țării noastre 
ne-au adus satisfacția unor suc
cese de seamă obținute la atle
tism, handbal, tenis de masă, 
scrimă, volei, lupte clasice, tenis 
și alte discipline. La fotbal echipa 
R.P.R. nu a putut învinge repre
zentativa R. D. Germane, jocul 
incheindu-se cu un rezultat egal: 
2-2.

Prima medalie 
la -actuala ediție 
sportivii patriei 
acordată (olandei 
toare a probei de
țime cu rezultatul de 1,66 m.

ATLETISM: După o serie de 
insuccese pe plan internațional 
însfîrșit, fosta recordmană mon
dială lolanda Balaș a cucerit 
cu prilejul acestei competiții de 
amploare o 
la capătul 
treceri cu 
Pisareva și 
prima oară 
Balaș s-a clasat pe locul 
Locurile următoare au fost 
pate In ordine de 
(U. R. S. S.) 1,66 m;

te aur cucerită 
a jocurilor de 
noastre a fost 
Balaș, cîștiga- 

săritură în înăl-

A 
2. 

sub geam, 
nunțore. 3. Prop
tește gardul sau 
prispa (mold.). — 
Odinioară avea gri
jă de odăile dom
nitorului. 4. 
sări din familia 
cioroangelor. 
Pahare mici de 
re. 5. Podoaba 
Cyrano — Dar. 
Cerneală neagră. — 
Unealtă cizmăreas- 
că. 6. Răsunătoare.
— Slav. 7. Destine.
— A plînge încet. 
8. O grămadă de fîn.—Vas pentru 
muls. — Stofă. 9. înșiruire de date
— Din partea de răsărit. Trecă
toare. 10 Barză... din țările calde.
— Arat și... 11. Mindria cocoșului!
— Vatra satului.

VERTICAL: 1. Relaxate. — 
Căciulă de postav sau de blană 
(od.). 2. Petrecere de seară. — 
Cenușii. 3. Caracudă. — Locali
tate în regiunea Hunedoara. 4. 
Veche unitate de măsură pentru 
lungimi (pl.). — Oraș în Arabia

antică. 5. Component al sîngelui.— 
A acompania. — Acest (reg.). 6. 
Cantitate de mărfuri. — Carete. 
7. Ermetic (vorbind despre apara
te). — Mici așezări omenești. 8. 
Pesmet moale.—Circiumă (mold.) 
9. Carne sărată (pl.). — O scală 
neterminată. 10. Atenție, un cuvînt 
netematic : Stat în America. — 
Apeși pe buton. — Oraș în Iugo
slavia. 11. Ultima parte a zilei 
(mold.). — Prins cu capse. 12. 
Gol. — Organizații de masă.

FrII concursul dejocudi si pboblehi 
î hnaretulul ■

6
ts

p
A

111

gări nu se ; . ___
ficient de bine aprovizionat 
prost gospodărit, el ti atrage 
multă greutate pe călători. Lo
calul este murdar, presărat 
hîrtii și gunoaie pe jos, făcînd

cu
, „ .... O

proastă reclamă comercială acelora 
care răspund de gospodărirea lui.

Părăsind gara Piatra Olt, călă
torul rămîne cu o imagine succin
tă asupra felului cum poate arăta 
o gară prost gospodărită.

Severinul
Ca și în multe alte gări, la Tr. 

Severin sînt unii indivizi care își 
fac somnul. Nimeni nu le deran
jează „binefăcătoarea" odihnă, ni
meni nu-i turbură. Se impune ca 
miliția C.F.R. să ia măsuri dras
tice împotriva acelora care trans
formă sălile de așteptare în hote
luri și duc o viață dezordonată în 
loc să-și asigure o existență cin
stită prin muncă.

★
Față de cele cîteva aspecte 

semnalate mai sus se impun mă
suri energice din partea orgpi e- 
lor de resort. In cîteva cuvinte 
aceasta s-af reduce la asigurarea 
unei bune aprovizionări a restau
rantelor din gări, la asigurarea 
condițiilor desfășurării unui con
sum civilizat, la interesul pentru 
confort, pe care sălile de aștep
tare nu reușesc întotdeauna să-l 
ofere. La aceasta s-ar adăuga bi
neînțeles șl curățenia gărilor. în 
ceea ce privește ultimul aspect, un 
roi important îl au șl cetățenii că
rora le revine obligația morală a 
menținerii ei.

Ca și în multe alte gări, la

admirabilă victorie, 
unei pasionante în- 

atletele sovietice 
Ballod. Trecind din 

înălțimea de 1.66 m. 
‘ * întîl.

ocu- 
Pisareva 

____________ . Ballod 
(U.R.S.S.) 1.66 m. și Cel-len iun 
(R. P. Chineză) 1,63 m. Succe
sul repurtat de Balaș a fost în
delung aplaudat de cei peste 
100.000 de spectatori.

Proba de 400 m plat a confir
mat progresul realizat în ultima 
vreme de proaspătul recordman 
al țării pe această distanță I. 
Wiesenmayer. Lupta pentru vic
torie a fost deosebit de atractivă 
mai ales pe ultimii 20 m. Medalia 
de aur a revenit atletului ceho
slovac Jlrasek care a fost cro
nometrat cu 47”6/10. Wiesenma
yer s-a clasat pe locul doi cu 
47”7/10 timp care constituie un nou 
record al R.P.R. El întrece astfel 
unul dintre cele mai vechi re
corduri ale țării care era de 
47’’8/10 și aparținea lui I. Moina. 
Pe locul Iii s-a clasat Trou- 
sil (R. Cehoslovacă) cu 47”9/IO 
urmat de Nikolski (U.R.S.S.) 
cu 48".

Excelentul atlet sovietic 
Lituev a cîștigat cursa de 400 
m. garduri după o întrecere 
pasionantă în compania colegu
lui său IHn. Clasamentul final 
al probei este următorul: Lituev 
(U.R.S.S.) 51’’2/10; Ilin (U.R.S.S.) 
51”3/10; Sedov( U.R.S.S.) 53 ’9/10 
Haldorsson (Islanda) 55”6/10.

Seriile probei de 800 m. plat 
fete au dat loc la dispute de ca
litate. In prima serie recordmana 
mondială Nina Otkalenko a cîș
tigat cu ușurință in 2’09”6/10 
Ermoliaeva (U.R.S.S.) a cîștigat 
seria ll-a cu 2’08’7/10. Pentru 
finală s-a calificat și campioana 
noastră Florica Oțel.

La fotbal: R P. R.-
R. D. Germană 2-2

Pe stadionul din orașul Iaroslavl 
echipa selecționată de fotbal a 
R. P. Romîne (tineret) a întîlnit 
reprezentativa R. D. Germane. Ti-

nerii fotbaliști romîni nu s-au 
lăsat impresionați de renumele ad
versarilor lor echipa R. D. Ger
mane aliniind prima sa formație 
și au desfășurat un joc spectacu
los. dominînd majoritatea timpu
lui. La pauză scorul era favora
bil echipei țării noastre cu 2—1, 
puctele fiind înscrise de Semenes- 
cu și Meszarbs. După reluare, fot
baliștii germani au depus mari 
eforturi pentru a egala, lucru pe 
care l-au reușit, astfel că meciul 
s-a încheiat cu scorul de 2—2.

Celelalte meciuri disputate mier
curi s au terminat cu următoarele 
rezultate- U. R. S. S.-Indonezia 
6—1 , R. P. Ungară-Liban 15—0; 
R. Cehoslovacă — R. P. Albania
5— 1 , Egipt — R. P.D. Coreeană
6— 2; Siria-Ceylon 9—4, R. P. 
Chineză—Finlanda 3—0. Sudan- 
Austria 5—2.

Handbaliștii romîni 
victorioți

Mierțuri a început pe stadionul 
Burevestnik turneul masculin de 
handbal la care participa echipele 
reprezentative din șase țări : R. 
Cehoslovacă. R. D. Germană. R.P. 
Romînă, Austria, Finlanda și 
U.R.S.S.

In primul meci handbaliștii ro
mîni au înîîlnit puternica echipă a 
R. Cehoslovace reușind să termine 
învingători cu scorul de 17—14 
(10—6). Cei mai buni jucători ro
mîni au fost Bulgaru și Sauer,
autorii a numeroase puncte.

Sportivi romîni la 
prietenești

dulmali. M. Stolan fiind încă su
ferind nu s-a putut prezenta la 
meciul cu Jakovlevic pierzlnd 
prin forfait iar C. Dumitrescu a 
fost Învins de polonezul Wojcie
chowski. I. Dragnea a pierdut 
meciul cu Radoniah (LkR.S.S.). 

SCRIMA: Miercuri s-a des
fășurat turneul final de floretă 
bărbați. în care după cum se 
știe, s-a caKficat și reprezentativa 
tării noastre. Titlul de campioană 
» fost cucerit de reprezentativa 
R. P. Unfjare care in meciul de
cisiv a întrecut echipa Uniunii 
Sovietice cu 9—4. Trăgătorii 
noștri au ocupat locul trei, cu
cerind medalii de bronz. Fără 
îndoială că performanța scrime- 
rilor romîni este foarte bună 
dacă se tine seamă că ei au eli
minat din întrecere echipa olim
pică a Franței și s-au clasat îna
intea echipelor Egiptului și R. 
P. Polone.

Tot astăzi a început turneul 
feminin de floretă la care parti
cipă, într-o singură serie, echi
pele a șase (ări: U.R.S.S Aus
tria, R P. Ungară, R.P.R. Fran
ța, Finlanda, lată rezultatele în
registrate de scrimerele noastre

jocurile internaționale 
ia Moscova

I. ELENA LEUȘTEAN TEODORESCU ‘ C. GRECESCU: M. 
WINDT; V. MARIUȚAN; NASTASE; MARINACHE; ION VA- 
SILE și SONIA COLCERIU.

frumoasă impresie a lăsat echipa 
de handbal a Uniunii Sovietice, 
care după cum se știe se găsește 
la primele sale înttlniri interna
ționale.

Cel de al treilea meci al zilei, 
disputat între 
Finlandei s-a 
de 22—8 în 
austrieci.

echipele Austriei și 
încheiat cu scorul 
favoarea sportivilor

Alte rezultate
BOX : boxerii romîni au 

nut doua frumoase succese, 
cea Dobrescu a realizat al 
lea succes consecutiv în decurs 
de 36 ore. El l-a întrecut la punc
te pe iugoslavul Palie. Nici 
Puiu Nicolale nu s-a lăsat mai 
prejos întrecindu-1 de o manieră 
spectaculoasă pe egipteanul Ab-

doi

nă, care

văzuți de NEAGU
în primele trei tururi; 
gafă - R.P.R. 11-5, 
R.P.R. 12-4; R.P.R.
14- 2.

Turneul urmează să

VOLEI: Echipele de volei ale 
țării noastre au obținut miercuri 
noi victorii în cadrul turneului 
preliminar. Reprezentativa mas* 
culină a învins echipa — - 
Coreene cu 3—0 (15—4.
15— 6) în timp ce echipa lemlni- 

a intrai azi iu concurs
a dispus de selecționata

cu 3-1 (18-12. li

R. P. Un-
U.R.S.S. -
— Franța

la sffrșit

R.P.D.
15-1,

R. P.

Morala burgheză cu principiile mai frumoase 
ei feroce : „Homo homini lupus", 
„Frate, frate dar brînza-i pe bani" 
etc. își imprima neîndurător pece
tea și asupra relațiilor de priete
nie în societatea capitalistă. A- 
ceasta se oglindea mai ales în 
mediul exploatatorilor care înțele
geau prin prietenie legături efe
mere. Era suficient ca inte
resele bănești ale așa-zișilor prie
teni să intre în conflict, ca locul 
„prieteniei" să-1 ia dușmănia cea 
mai înverșunată care 
merge pînă la ruinarea 
rului.

In societatea socialistăi 
de producție, relații de colaborare 
și ajutor reciproc, reprezintă con
dițiile cele mai favorabile pentru 
închegarea unor adevărate șî trai
nice prietenii. Oamenii muncii 
din societatea socialistă sînt le
gați între ei prin cel mai înalt 
ideal ce l-a avut vreodată omeni
rea : eliberarea omului de sub ju
gul oricărei exploatări, crearea so
cietății comuniste în care toți oa
menii au deschise cele mai largi 
posibilități de a-și valorifica talen
tele și capacitățile și de a se bu
cura din plin de bogățiile ce vor 
țîșni abundent ca rod al activității 
lor.

Se deosebește oare prietenia în 
zilele noastre, ale construcției so
cialiste, de prietenia din trecut de 
pe vremea orînduirilor bazate pe 
exploatare ? Așa cum am arătat 
la început prietenia, ca sentiment 
omenesc a existat întotdeauna. In 
toate orînduirile trecute prietenia 
adevărată a apărut între oamenii 
animați de un ideal social îna
intat. Dragostea de libertate, lup
ta împotriva exploatării sclava
giste, feudale sau capitaliste, lup
ta pentru independență etc. — 
iată idealuri care au dat naștere 
unor minunate prietenii.

Spre deosebire de trecut, în so
cietatea socialistă prietenia dintre 
oameni poate înflori ca niciodată 
deoarece la temelia ei stă cel mai 
înalt ideal social care a existat 
vreodată, deoarece ea este puter
nic influențată de ideile umanis
mului socialist. în patria noastră, 
de pildă, se făuresc nu numai noi 
relații dc producție, ci se formea
ză și un om nou. Acesta va avea „ , j . t rata prieteniedesigur simțămintele omenești e- ., , , 
tern valabile, dar el a căpătat în »le«l«l comun, 
noile condiții cele mai bune

adeseori 
adversa-

relațiile

___ ____ calități omenești. 
La omul societății socialiste se 
formează tot mai mult sentimente 
ca dragostea de patrie și față de 
oamenii muncii, cinstea, curajul, 
solidaritatea tovărășească, priete
nia, pasiunea pentru muncă crea
toare etc. Toate aceste sentimen
te alcătuiesc un tot care formează 
profilul moral al omului noii so
cietăți.

Pentru a înțelege calitatea nouă 
pe care prietenia o capătă în con
dițiile socialismului mai trebuie 
să vorbim de încă o problemă 
anume despre

Sensul activ 
al prieteniei

Iată un caz pe care fiecare 
tre noi l-a întîlnit cel puțin de 
cîteva ori în viață : doi oameni 
fac cunoștință și se simpatizează 
din prima clipă. Apoi se mai

din-

gă pe un om de altul. Nu există 
desigur rețete pentru felul în care 
trebuie începută și închegată o 
prietenie. Se poate spune însă, 
că prietenia adevărată presupune 
cunoașterea de către prieteni a ca
lităților lor și aprecierea de că
tre ei a acestor calități, încredere 
și stimă reciprocă etc.

Doi prieteni adevărați cunosc 
o mare bucurie atunci cînd sînt 
împreună, nici unul nu ia vreo 
hotărîre mai importantă fără să 
ceară sfatul și ajutorul celuilalt. 
Gîndul că ai un prieten care te 
cunoaște uneori inai bine decît te 
eunoști tu însuți, lîngă care te 
simți mai puternic și cu care ști 
că poți înfrunta orice greutăți ; 
gîndul că pentru prietenul pe 
care-1 iubești și apreciezi ai fi 
gata să faci orice sacrificiu — îți 
dă o imensă mulțumire sufleteas
că și te înalță în proprii ochi, te 
face mai bun și mai încrezător în 
forțele tale.

lei comuniste, ridică prietenia 
dintre oameni pe o nouă treaptă 
și fac ca acest sentiment uman 
să aibă un rol extrem de impor
tant în lupta pentru făurirea unei 
vieți noi, pentru atingerea idea
lului comunist.

în legătură cu sensul activ al 
prieteniei în societatea noastră ne 
vom referi aici doar la un singur 
aspect care ni se pare foarte im
portant. Este vorba de principia
litatea în prietenie.

în volumul „Amintiri despre 
V. I. Lenin“ se arată că încă îna
inte de anul 1900, între Lenin și 
Martov s-a închegat o strînsă prie
tenie. Cînd se aflau amîndoi în 
același oraș erau mai tot timpul 
împreună. Cînd au fost deportați 
în locuri diferite întrețineau o 
strînsă corespondență. După ce 
s-au reîntors din deportare s-au 
regăsit și au continuat prietenia 
lor.

In acea perioadă Lenin și Mar-

PRIETENIE
văd odată și încă odată și își dau 
seama că le face plăcere să se 
întîlnească, să discute. Dar întîl- 
nirile lor sînt sporadice și legă
turile dintre ei, deși plăcute, nu 
iau proporții mai mari. Poate a- 
ceasta fi numită prietenie ? Desi
gur că nu. Sînt unii tineri care 
obișnuiesc să confunde două no
țiuni : cunoștința cu prietenia și 
acest lucru este cu totul greșit.

In atelierul unei fabrici lucrea
ză cot la cot mai mulți tineri. Toți 
au același ideal social, toți doresc 
să contribuie cît mai bine la con
strucția socialistă, 
creat relații strînse 
tovărășească, toți se 
familie unită care 
preună problemele 
care se ajută reciproc pentru în
deplinirea sarcinilor lor. Dar nu 
toți acești tineri pot fi numiți 
prieteni, ci doar buni tovarăși.

Pentru a se închega o adevă- 
nu este suficient 
ci și o serie de 

și sentimente de afecțiune care lea-

între ei s-au 
de colaborare 
simt ca într-o 

rezolvă im- 
de muncă și

Prietenia adevărată este în to
tală contradicție cu lîncezeala în 
relațiile dintre prieteni. Nu poți 
fi prieten cu cineva o lună, apoi 
un an să nu-1 mai vezi și să nu te 
mai interesezi unde se află și ce 
face, iar după această perioadă 
de lîncezeală să reiei firul prie
teniei ca și cum nimic nu s-ar fi 
întîmplat. în toate timpurile prie
tenia* adevărată a avut un sens 
activ. între prieteni nu există de
sigur obligații scrise, ci obligații 
morale care decurg din puterea 
sentimentelor de prietenie. Afec
țiunea ce o porți prietenului — 
dacă această afecțiune este reală 
— se manifestă în grija față de 
el, în dorința de a-1 ajuta în cli
pele grele cînd are de învins 
greutăți, în încrederea ce i-o porți. 
„Prietenul la vreme de nevoie se 
cunoaște" spune un vechi proverb 
popular.

Sensul activ al prieteniei își 
lărgește sfera în condițiile socie
tății noastre, în condițiile însușirii 
de către oameni a moralei comu
niste. înaltele principii ale mora-

tenie. Cînd Hlebnicov este învi
nuit de o serie de fapte pe care 
ny Je'a s*vîT!Pt este amenințat 
să fie scos din partid, dt>î prieteni 
ai săi iau față de această situa
ție atitudini deosebite. Kolokol- 
nicov, care-1 cunoștea bine pe 
Hlebnicov este convins că acesta 
nu este vinovat, dar de teamă să 
nu-și piardă poziția lui socială 
nu vrea să se amestece deoarece 
i se părea că Hlebnicov nu-și va 
putea dovedi nevinovăția. Celă
lalt prieten, Cernogubov, îl cu
noștea pe Hlebnicov de mulți ani 
și deși o perioadă îndelungată 
fuseseră despăTțiți de împrejurări, 
nu și-a pierdut nici o clipă în
crederea în prietenul său. în mo
mentele cele mai grele a fost ală
turi de el și nu a șovăit nicio cli
pă să-și ia răspunderea deplină 
pentru nevinovăția prietenului său. 
Deosebirea de poziții dintre Ko- 
lokolnicov și Cernogubov dovedea 
printre altele și felul cum înțele
geau cei doi prietenia. în timp 
ce primul era „prieten" doar cu 
numele, cel de-al doilea era un 
prieten adevărat care socotea că 
atîta vreme cît avea încredere în 
prietenul său avea totodată și da
toria principială să lupte pentru 
dovedirea nevinovăției acestuia.

Oare printre tinerii noștri nu 
mai întîlnim kolokolnikovi ?

Sau pot fi numite relații de 
prietenie legăturile create în «co
puri josnice ? Ne este cunoscut 
faptul că mai există la noi unii 
tineri care, influențați de putreda 
morală burgheză, se înhăitează 
pentru a se deda la diferite ma
nifestări huliganice : provoacă
scandaluri, acostează femei pe 
stradă, se îmbată, săvîrșesc dife
rite infracțiuni dintre care unele 
deosebit de grave etc.

Unii dintre acești tineri 
între ei exista relații de 
nie și se fălesc că uneori 
să-și scape „prietenii" 
prinși și pedepsiți pentru 
lor îndreptate împotriva i 
lor societății.

Asemenea relații între tineri, 
care au la bază o concepție re
trogradă și josnică despre viață, 
nu numai că nu pot fi numite 
relații de adevărată prietenie, dar 

r- r__  dramaturgului reprezintă chiar un pericol pen-
sovietic Alex. Stein, își amintesc tțu popor. Asemenea relații între 
că printre altele piesa ridică și tineri întunecă conștiințele și în- 
problema principialității în prie- dreaptă activitatea acestora nu

tov erau legați de același ideal 
social comun și, totodată, de o 
afecțiune puternică. Iată însă că 
Martov a început să părăsească 
calea revoluționară, propovăduind 
crearea unui partid reformist. în 
această situație Lenin și-a dovedit 
încăodată înalta sa principialita
te : la început s-a străduit să-l 
ajute pe Martov să-și înțeleagă 
greșala ; dar cînd după încercări 
repetate nu a reușit, Lenin, cre
dincios pînă la capăt idealului so
cial pentru care lupta, nu a pre
getat să-1 demaște pe Martov ca 
pe unul dintre dușmanii făuririi 
partidului revoluționar al clasei 
muncitoare, ca pe un dușman al 
luptei pentru instaurarea dictatu
rii proletariatului.

Trebuie recunoscut că destul 
de mulți tineri de la noi înțeleg 
încă în mod confuz principialita
tea în prietenie.

Cei care au văzut „O chestiune 
personală" piesa

cred că 
s priete- 

reușesc 
de-a fi 

i faptele 
interese-

spre un țel înaintat, ci spre ac
țiuni ce vin în contradicție cu 
ideile umaniste și cu interesele 
întregului popor.

Sînt de asemenea unii tineri 
care consideră că a fi principial 
în prietenie înseamnă a-ți acoperi 
prietenul atunci cînd acesta săvîr- 
șește o greșeala, pentru a-1 feri de 
o eventuală pedeapsă. Greșelile 
cuiva pot fi mai mărunte sau mai 
grave, dar indiferent de gravitatea 
greșelii, prietenul are datoria să 
intervină. Dacă prietenii cei mai 
apropiați nu se ajută între ei 
să-și cunoască greșelile, să le în
lăture, atunci cine să facă aceasta?

Oare de cîte ori nu se mai în- 
tîmplă ca un tînăr să înceapă a 
se deda unui viciu, iar prietenul 
lui deși observă că acesta a apu
cat pe un drum greșit nu depune 
nici un efort pentru a-1 întoarce 
de pe acest drum ? Rezultatul cel 
mai obișnuit al unei asemenea 
atitudini este dezastruos nu nu
mai pentru continuarea prieteniei 
dar mai ales pentru prietenul 
care a săvîrșit o greșeală. Fără a- 
jutor prietenesc acesta nu numai 
că persistă în greșeala sa dar, poa
te aluneca mai departe spre să- 
vîrșirea altor și altor greșeli. Ade
vărul oricît de neplăcut poate fi, 
dacă e spus la timp și cu since
ritate, cu dorința de a ajuta, este 
întotdeauna bine venit.

O prietenie oricît de strînsă ar 
fi ea se poate destrăma atunci 1 
cînd prietenii nu mai pășesc în 
același ritm pe marele drum al 
vieții. Se întîmplă ca pe acest 
drum unul dintre prieteni să ră- 
mină în urmă, să nu mai vadă 
clar înainte și din această cauză 
să pășească dibuind. Dacă celalalt 
este un adevărat prieten nu-și va 
lăsa tovarășul să rămînă pe drum. 
El îl va ajuta să se lămurească, 
să risipească ceața care îi întune
că vederea și îi va oferi cu dra
goste brațul său puternic de caro 
să se sprijine, pentru a putea păși 
din nou amîndoi în același ritm.

Chineze _ _ . __
15, 15-4. 15-4).

LUPTE CLASICE: Cocheta 
sală manej din clădirea Univer
sității Lomonosov este teatrul de 
desfășurare a competiției de 
lupte clasice. In primul tur re
prezentanții noștri au manifestat 
o formă deosebită care le deschi
de largi perspective pentru califi
carea in finală. Toți cel 6 luptă
tori romîni care au evoluat in 
prima reuniune au obținut fru
moase succese, lată rezultatele 
înregistrate de ei: cat. 52 kg. 
Szabad învinge la puncte pe Win
kler (Austria) ; cat. 57 kg. Cer
nea obține decizia la puncte !n 
fața lui Preler (R. 0. Germană); 
cat. 57 kg. Fr. Horvath este decla
rat învingător in fața iui Muzsta 
(Austria); cat. 62 kg. Solc2 în
trece la puncte pe Nasan (Liban); 
cat. 67 kg. Gh. Dumitru dispune 
la puncte de Neser (Elveția) iar 
Ia aceeași categorie D. Cuc ter
mină la egalitate cu Kamal (E- 
gipt).

(MMBMATOttHAFE)
Patria, București, Grădina Pro

gresul, 'in August (sală și grădină); 
Libertății Dansez cu tine: Repu
blica. Elena Pavel (sală șl grădi
nă : O dată hi viață ; Magheru, 
Înfrățirea Intre popoare: intr un 
ceas bun; V. Alecsandri, I. C- 
Frirnu (sală șl grădină) : Miorița : 
Căpitanul din Koln ; Lumina, va- 
sile Roaită: Till Buhoglindă ; Cen
tral. Alex Sahia (sală și grădină) ; 
1 Mat (sală și grădină : Noapte de 
carnaval ; Gh. Do/a, G Coșbuc 
(sală șl grădină) : Infernul înge
rilor ; Doina ■ Țat și dulgher ; Ma
xim Gorki : N. Grigorescu. Ttie face 
sport • Tineretului: Don Juan ; 
Timpuri Noi • Munții Pirini ; Para
disul castorilor ; O poveste din pă
dure ; Sportul romtnesc nr 4 . AL 
Popov Vrăjitorul; Grlvița: Voca
ție ; Cultural, Popular : Stan și 
Bran studenți la Oxford . Unirea 
(sală și grădină) ; Olga Bande 
(sală și grădină : Trandafirii lui 
Allah ; C David : încotro... ? : Fla
căra • O carieră ratată ; T. Vladi
mir eseu : Fiica mea trăiește la 
Viena : Arta (sală și grădină) : Tre
nul merge spre răsărit.

(T3MEHL MlOÎilăiL)
din nou amîndoi în același

★
Acest articol nu atinge 

unele aspecte ale prieteniei __
dacă cele scrise aici ar fi un în
demn pentru cititori de a conti
nua să discute în colectivul lor 
de muncă sau în cadrul organi
zației U.T.M. asupra prieteniei, 
s-ar putea spune că articolul și-a 
atins ținta.

decît
Dar

In București: Vreme relativ ră
coroasă, favorabilă averselor tem
porare după amiază Vînl potrivit, 
temperatura la început staționară, 
apoi în creștere ușoară

In țară Vrenie relativ răcoroasă 
cu averse locale de ploaie în tim
pul după amiezelor. Vînt potrivit 
din sectorul nord-vestic, tempera
tura staționară în primele zile, apoi 
in creștere ușoară. Minimele vor 
oscila între 10 și 20 de grade, iar 
maximele între 22 și 32 de grade.



Pentru întărirea 
prieteniei sovieto-afgane
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite comunicatul co
mun sovieto-aîgan.

La invitația excelenței sale 
K. E. Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., majestatea sa Mu
hammed Zahir Șah, regele Afga
nistanului, a făcut o vizită de 
prietenie în U.R.S.S.

în cursul acestei vizite de prie
tenie majestatea sa regele Afga
nistanului a avut la Moscova 
întîlniri și convorbiri cu excelen
ța sa K. E. Voroșilov și cu alți 
conducători ai guvernului Uni
unii Sovietice.

Excelența sa președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U- 
niunii Republicilor Sovietice So
cialiste și majestatea sa regele 
Afganistanului au procedat la un 
schimb de păreri și și-au expus 
punctele de vedere în problemele 
interesînd cele două țări.

Avînd în vedere rezultatele po
zitive ale politicii de prietenie și 
bună vecinătate dusă întotdeauna 
de Uniunea Sovietică și Afgani
stan, părțile, se spune printre al
tele în comunicat și-au reafirmat 
dorința de a continua relațiile 
de prietenie.

Majestatea sa regele Afganis
tanului a invitat pe excelența sa 
președintele Prezidiuiui Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. să fa
că o vizită de prietenie în Afga
nistan.

Această invitație prietenească 
a fost acceptată.

Premierul Ciu En-lai
despre relațiile chino-japoneze

PEKIN 31 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : La 25 iulie în 
cursul primirii delegației Uniunii 
radiodifuziunii civile japoneze în 
frunte cu Masuiasu Tadziri, și a 
corespondenților agenției Kiodo 
Țusin și ai ziarului „Asahi", pre
mierul Consiliului de stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, a discutat cu 
aceștia problema relațiilor chino- 
japoneze.

Poporul chinez, a spus Ciu En- 
lai, vrea să trăiască în prietenie 
cu poporul japonez; aceasta o 
dovedesc eforturile în acest sens 
depuse de partea chineză în cursul 
ultimilor opt ani care au trecut 
de la eliberarea țării.

Ciu En-lai a arătat că în ulti
mii ani multe organizații chineze 
și japoneze civile și semioficiale au 
încheiat între ele multe acorduri 
și în prezent numeroase dintre a- 
ceste acorduri se și aplică.

Foștii prim-miniștri Ițiro Hato
yama și Țandzan Isibasi, a arătat 
printre altele Ciu En-lai, au fost 
însuflețiți de această dorință. 
Cît privește pe primul ministru 
Nobusuke Kiși, deși el ar fi trebuit 
să facă un pas înainte pe calea 
manifestării acestei dorințe, după 
cum arată faptele cabinetul Nobu
suke Kiși a făcut dimpotrivă un 
pas înapoi în comparație cu cabi
netele Hatoyama și Tandzan Isi- 
basi.

In continuare premierul Ciu En- 
lai a citat fapte care dovedesc că 
după formarea guvernului său, 
Nobusuke Kiși a desfășurat o ac
tivitate ostilă Chinei și menită să 
semene discordie în relațiile dintre 
țările Asiei și Chinei.

Multe fapte dovedesc că vrem să 
trăim în pace cu toate țările Asiei, 
a spus printre altele Ciu En-lai. Am 
declarat în repetate rînduri că res
tabilind relații normale, China și 
Japonia vor putea încheia un tra
tat de prietenie și neagresiune.

Noi am arătat toate acestea, însă

SITUAȚIA DIN OMAN
CAIRO 31 (Agerpres). — An

glia continuă intervenția armată 
împotriva răsculaților din Oman. 
După ce timp de cîteva zile avioa
ne engleze au distrus orașele 
Nazwa și Brika prin rachete și ti
rul tunurilor de bord, la Londra 
s-a anunțat că au fost elaborate 
planuri pentru „izolarea forțelor 
imamului din Oman*. Agenția U- 
nited Press anunță din sursă bri
tanică că bombardamentele 
ției engleze constituie doar 
activitate pregătitoare**

Abia după aceea, declară 
te cercuri, trupele sultanului din 
Maskat, înarmate și conduse de 
ofițeri britanici, vor interveni pe 
cale terestră. în ciuda bombarda
mentelor nemiloase, englezii recu
nosc că „rebelii continuă să fie 
activi și sini înarmați cu arme 
moderne, unele chiar de prove
niență engleză**. Acest armament 
englez provine dintr-un convoi 
britanic care a fost capturat de 
răsculați. Agenția United Press 
relatează că în vederea operațiilor 
pe care le pregătesc britanicii s-a 
instituit o cenzură foarte severă 
asupra știrilor provenind din O- 
man. Cu toate acestea, la cartierul 
general britanic înaintat aflat în 
oaza Buraimi s-a aflat că 
companii de trupe scoțiene 
alăturat trupelor sultanului 
Maskat și sînt gata să 
împotriva răsculaților.

guvernul japonez nu a procedat 
ținînd seama de aceste fapte. Dim
potrivă, Nobusuke Kiși, contrar 
faptelor, a proferat în S.U.A. ca
lomnii la adresa țării noastre. Re
gretăm profund acest lucru.

Apoi premierul Ciu En-lai a res
pins declarația făcută de Nobusuke 
Kiși în cursul vizitei sate în In
dia, declarație menită să semene 
discordie în relațiile dintre China 
și India.

Acțiunile guvernului japonez 
care insistă să se ia amprente digi
tale reprezentanților comerciali ai 
Chinei, a arătat în continuare Ciu 
En-lai, sînt jignitoare pentru Chi
na. Comerțul între China și Japo 
nia. a declarat Ciu En-lai, se dez
voltă tot mai mult. Ne gîndim 
chiar să încheiem contracte comer
ciale pe termen lung cu părțile in
teresate din Japonia. Pentru dez
voltarea economiei Chinei și Japo
niei, comerțul între cele două țări 
trebuie lărgit și mai mult. Numai 
în acest fel se poate obține pace, 
prietenie, coexistență reală și pros
peritate pentru ambele părți.

Sprijinim apelul poporului japo
nez de pace, a spus premierul Ciu 
En-lai. Aceasta arată că poporul 
chinez are cele mai bune intenții. 
Guvernul japonez însă a îngrădit 
activitatea delegației reprezentan
ților poporului cninez la conferința 
internațională pentru interzicerea 
armelor atomică și cu hidrogen si 
pentru dezarmare prin patru con
diții nerezonabile. Aceasta nu este 
o atitudine ospitalieră, ci ostilă și 
plină de neîncredere.

In încheiere premierul Ciu En- 
lai a spus că faptele de mai sus 
ne conving că primul ministru No
busuke Kiși provoacă în mod de
liberat neplăceri Chinei, seamănă 
discordie în relațiile dintre țările 
Asiei și China și calomniind China 
caută să cîștige simpatia S.U.A. 
pentru a obține de la această țară 
ajutor pentru reînarmare și reîn
vierea militarismului japonez. Do
rim ca Japonia să se elibereze de 
sub controlul S.U.A. și să stabi
lească relații normale cu China. 
Acțiunile primului ministru Nobu 
suke Kiși sînt diametral opuse as- , 
pirațiilor noastre. In același timp 
sîntem convinși că poporul japonez 
dorește prietenia între China și 
Japonia.

avia- 
»o

aces-

două 
s-au 
din 

intervină

MOSCOVA. Cu prilejul celei 
de-a 30-a aniversări a Armatei 
Populare Chineze de eliberare 
tovarășii K. E. Voroșilov, N. A. 
Bulganin și N. S. Hrușciov au 
trimis o telegramă de felicitare 
tovarășilor Mao Țze-dun, preșe
dintele Republicii Populare Chi
neze, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, Liu Șao-ți, președintele 
Comitetului permanent al Adu
nării reprezentanților populari 
din întreaga Chină, și Clu En- 
lai, premierul Consiliului de stat 
al Republicii Populare Chineze.

PARIS. Guvernul francez a re
cunoscut miercuri Republica Tuni
sia.

NEW YORK. Presa Indiană a- 
nunță că primul ministru al In
diei Nehru va face o vizită de o 
săptămînă în Japonia in cursul 
lunii octombrie.

DJAKARTA. Partidul Comunist 
Indonezian a obținut un mare suc
ces in alegerile regionale din Java

Cuvîntarea Iul MAX 
REIMANN despre 

unificarea Germaniei
BERLIN 31 (Agerpres). — La 

31 iulie ziarul „Neues Deutsch
land- a publicat cuvîntarea ros
tită de Max Reimann, prim 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Germania.

M. Reimann și-a consacrat cu
vîntarea analizei a două docu
mente : declarația guvernului 
R.D.G. cu privire la căile națiu
nii germane spre asigurarea pă
cii și reunificarea Germaniei și 
„Declarația de la Berlin" a celor 
patru guverne.

M. Reimann a subliniat că de
clarația guvernului R.D.G. ser
vește cauzei păcii și arată calea 
spre unificarea Germaniei. Pe de 
altă parte „Declarația de la Ber
lin" nu reprezintă decît o încer
care a puterilor N.A.T.O. de a a- 
juta guvernul Adenauer în preaj
ma alegerilor.

Max Reimann a subliniat tn 
continuare că în opoziție cu pro
punerile constructive ale guver
nului R.D.G. cu privire la o în
țelegere și apropiere între cele 
două state germane, retragerea 
lor din pactul de la Varșovia și 
N.A.T.O., renunțarea la serviciu! 
militar obligatoriu în R.F.G. și 
încheierea unui acord cu privire 
la efectivul forțelor armate, gu
vernul lui Adenauer se declară 
pentru continuarea războiului 
rece și pentru continuarea politi
cii de militarizare, a politicii 
N.A.T.O., care a provocat și a 
accentuat scindarea Germaniei.,

PARIS 31 (Agerpres). — Co
respondență specială. Slmbătă și 
duminică au continuat la Quim- 
pere, în Franța, manifestațiile ar
tistice din cadrul festivităților cu
noscute sub denumirea de „Fetes 
de Cornouailles**. Ministrul de 
Interne al Franței, Gilbert Pules, 
ambasadorii Marii Britanii, Bel
giei și R. F. Germane și alți mem
bri ai corpului diplomatic, peste 
20 de deputați în Adunarea Na
țională Franceză, precum și un 
public care depășea 30.000 de 
persoane au aplaudat îndelung 
spectacolul de gală dat de Ansam
blul de dansuri al Sfatului popular 
al Capitalei R. P. Romîne.

orientală. Potrivit datelor oficiale, 
partidul comunist a obținut ma
joritatea absolută a voturilor la 
Surabaya, capitala provinciei și 
cel de al doilea oraș indonezian 
ca importanță.

CHUNMING. In ultimii patru 
• ani 3.443 ofițeri și soldați, fă- 
cînd parte din rămășițele trupe
lor ciankaișiste din regiunea de 
frontieră chino-birmană, s-au 
înapoiat la Iunnan.

PRAG A. Regizorul Jiri Papou- 
sek a realizat împreună cu un 
colectiv de lucrători de filme do
cumentare un film impresionant 
despre cel de-al doilea război mon
dial, folosind fotografii din vechi 
jurnale cinematografice.

PARIS. La 30 iulie a avut 
la Paris pe strada Montmartre 
miting consacrat memoriei
Jean Jaures, înflăcărat luptător 
pentru pace.
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Oamenii sovietici tntîmpină cu 
dragoste pe reprezentanții țării 
noastre la Festival.

Pe străzile Quimpere-ului, unde 
alături de drapelele celorlalte țări 
participante flutură și drapelul 
R. P. Romîne, a avut loc dumini
că dimineață o paradă a grupuri
lor folclorice deschisă de forma
ția romînească. Peste 150.000 de 
persoane au primit cu ovații și 
strigăte de „Vive la Roumanie**, 
„Vive l-amitie franco-roumaine** 
defilarea artiștilor romîni.

La spectacolul din seara de du
minică au participat un număr de 
peste 200 grupuri folclorice cu 
un total care depășește 5.000 
membri. Pentru programul fiecă
ruia dintre aceste grupuri s-au a' 
cordat cite opt minute. Față de 
entuziasmul publicului Ansamblul 
Sfatului popular al Capitalei a 
fost singurul căruia organizatorii 
i-au acordat o jumătate de oră.

Spectacolul a fost transmis la 
posturile de radio și televiziune 
din Franța, Anglia, Germania oc
cidentală, Elveția și Spania.

Conferința de presă 
a președintelui 

Eisenhower
WASHINGTON 31 (Agerpres).
La obișnuita conferință de 

presă de la Casa Albă, cores
pondenții au cerut președintelui 
Eisenhower să explice contradic
ția vădită între recenta sa decla
rație că ar vrea ca toate țările 
să renunțe Ia arina atomică, și 
declarația făcută ulterior de se
cretarul de stat Dulles că aceasta 
ar fi „nepractic**. După cum a- 
nunță corespondentul agenției 
Associated Press, Eisenhower a 
răspuns că și-a „exprimat spe
ranța că în viitor va fi cîndva 
posibil să se interzică toate tipu
rile de arme nucleare**. Preșe
dintele a susținut însă că în 
prezent această posibilitate este 
„foarte limitată".
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John Francis e dezolat „O groaznică problemă socială44
Francis John, bibliotecar șef al 

bibliotecii publice din Brookiin e 
disperat. El a anunțat că filiala 
bibliotecii din Bushwick va fi în
chisă. Ce s-a întîmplat ? Francis 
John explică ; „Vandalismele și 
crimele din această regiune con
stituie o amenințare atît pentru 
vizitatori cît și pentru personalul 
bibliotecii". Intr-o relatare mai 
detailată a agenției United Press,

PE URMELE LUI
JULES VERNE

Strănepotul lui Jules Verne, 
Jean Claude de Lassee, a sosit zi
lele trecute la Hongkong, venmd 
de la Bangkok. Acest tînar in 
vîrstă de 15 ani încearcă să faca 
un tur al lumii, pe traseul descris 
de Jules Verne în celebrul sau ro
man. Actul temerar al acestui ti- 
năr este urmărit îndeaproape de 
ziaristul parizian Raymod Darolle, 
care publică relatări asupra acestei 
interesante călătorii.

Flămînzi și dezbrăcați
I Cetățenii unguri emigrați în oc
cident au de suferit datorită con
dițiilor grele în care sînt siliți să-și 
ducă viața, departe de patria lor. 
Sute de cetățeni unguri aflați în 
Australia locuiesc în două lagăre 
foarte prost întreținute, asemănă
toare unor lagăre de concentrare. 
Mulți dintre ei sînt flămînzi șl 
dezbrăcați. Corespondentul agen
ției Ceteka arată că este mai mult 
ca sigur că ei nu vor căpăta sluj
be deoarece numărul șomerilor 
crește rapid. Ei au de suportat 
mari greutăți și datorită faptului 
că nu cunosc limba.

Potrivit opiniei generale sute de 
emigranți s-ar reîntoarce în pa
trie dacă ar avea posibilități.

bibliotecarul dezolat afirmă că bi
blioteca sa constituie „un fort a- 
sediat într-o regiune de dezolare 
care crește mereu“. Biblioteca a 
fost jefuită de două ori în ulti
mele șase luni, provocîndu-i-se 
mari pagube. De nenumărate ori 
ferestrele bibliotecii au fost făcute 
praf, cu cărămizi și pietre. In orele 
de seară biblioteca nu mai are ci
titori din cauza fricii populației de 
a ieși pe străzi la căderea nopții.

Vaietele bibliotecarului Francis 
trebuie puse în legătură cu recen
tul raport oficial al lui Edgar Hoo
ver, directorul F.B.I., care subli
niază că în anul fiscal încheiat la 
30 iulie, criminalitatea în S.U.A. 
a atins un nivel record.

Camera Comunelor 
și-a întrerupt ședinfa
De puține ori în lunga ei istorie, 

Camera Comunelor din Londra a 
fost nevoită să-și întreruptă 
dințele. Un asemenea lucru 
petrecut chiar marți seară, 
timpul dezbaterilor, două femei 
reușit să pătrundă în sala de 
dințe. Ele au răspîndit manifeste 
cerjnd interzicerea armelor nucle
are. Cele două femei au declarat 
că acest apel este lansat de femeile 
engleze, exprimînd voința mame
lor din întreaga lume.
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Impozitele înghit
anuale

Vorbind în cadrul unei reuniuni 
acționarilor societății „Sperrya acționarilor societății „iperry 

Rand Corporation**, generalul în 
retragere Douglas Macarthur, a 
declarat că astăzi în Statele U- 
nite impozitele înghit mai mult 
de o treime din veniturile anuale 
ale cetățeanului american. Creș
terea prețurilor, costul tot mai ri
dicat al vieții, toate acestea pro
vin de pe urma impozitelor per
cepute de guvernul federal și gu
vernele locale, impozite pe care 
Macarthur le-a calificat drept

Criminalitatea în rîndul mi
norilor din unele țări capita
liste, a atins proporții îngrijo
rătoare. îfi Japonia, de pildă, 
un ziar scria că aceasta a ajuns 
o „groaznică problemă socială**, 
lată cîteva date comparative :

— In 1924 în fața tribuna
lelor de minori din Japonia au 
compărut în total 9.897 de per
soane.

— In 1942 aceleași instanțe 
au judecat 33.187 de minori.

Standard OII 
prosperă ■■■

— In 1947 au fost judecate 
un număr de 45.526 de cazuri.

— în 1955 tribunalele au ju
decat 200.000 de cazuri dintre 
care 107.347 au fost delicte 
grave.

Ziarele japoneze sînt nevoita 
să recunoască creșterea număru
lui infracțiunilor în rîndul mi
norilor datorită condițiilor gre
le de viață în anii ocupației mi
litare americane de după 
război.

Aceeași problemă este larg 
dezbătută și în presa engleză. 
Ziarul englez „Daily Mirror**, a- 
firmă într-un articol intitulat 
„Pericolul pe care-l reprezintă 
gangsterii minori** că din cinci 
crime comise la Londra în 
anul trecut, două au fost co
mise de tineri sub 21 de ani.

Un raport recent al Scotland 
Yard-ului dă următoarele cifre
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Trusturile americane, aceste gi-d 
gantice caracatițe care sug sîn-d 
gele unor popoare înrobite se a-(i 
flă în toiul prosperității. Marele(i 
trust petrolifer „Standard Oii Co.p 
of New Jersey" a anunțat căp 
în prima jumătate a anului cu-p 
rent a realizat profituri în/z 
sumă de 463.000.000 dolari față de 
392.000.000 dolari în perioada co
respunzătoare a anului 1956. Co
municatul marelui trust nu infor
mează cite vieți de oameni au fost 
jertfite, cită sudoare și lipsuri au j 
avut de îndurat mii și mii de oa- • 
meni pentru a determina aceste ( 
profituri fabuloase. <

mai mult de o treime din veniturile 
ale cetățeanului american

edificatoare cu privire la delic
tele comise în anul 1956.

— Peste 50 la sută din 
tele de violență din Londra 
fost comise de minori.

— Din fiecare trei crime 
mise, două au fost comise 
bande de tineri.

— Minorii au comis urmă
toarele delicte : 5.600 spargeri 
în magazine, 3.900 furturi și 
spargeri în locuințe, 6.500 fur
turi de automobile etc.

— Numărul delictelor con
damnabile în 1956 au fost de 
105.582 în comparație cu 
95.262 în 1955.

Concluzia trasă de raport 
este următoarea : „Creșterea 
substanțială a acestor arestări 
în al doilea an consecutiv con
stituie un motiv de îngrijorare'*.

După cum se vede adevăra
tele cauze sînt camuflate cu 
grijă.

A 15-a persoană...
Spectrul sinistru al bombei a- 

runcată în urmă cu lf ani asupra 
Hiroșimei mai tulbură încă. La 30 
iulie a încetat din viată la spitalul 
din Hiroșima a 15-a persoană de
cedată în acest an, în urma bom

bardamentului atomic efectuat asu
pra orașului în 1945. Victima este 
o persoană în vîrstă de 54 de ani, 
care în luna ianuarie a căpătat 
primele simptome ale bolii da
torită radiațiilor atomice.

Comoară arheologică

„opresive", „exorbitante" șl „e- 
puizante**.

Macarthur a spus că economia 
Statelor Unite este „guvernată" 
de bugetul federal care nu este 
decît opera „unui grup restrîns 
de persoane adunate temporar la 
Washington și ale căror cunoștin
țe și experiență au puțin de a 
face cu cunoștințele specifice des
pre necesitățile națiunii".

„r * ’ ---------“ ’ ‘ '„Bugetele noastre umflate sînt 
în permanență prezentate în mod 
denaturat opiniei publice", a sub
liniat Macarthur, adăugînd căliniat Macarthur, adăugind

„guvernul nostru ne menține^ 
tr-o stare perpetuă de teamă 
strigătele sale despre gravitatea 
evenimentelor.

Întotdeauna trebuie să se pe
treacă cine știe ce nenorocire în 
țară sau cine știe ce putere stră
ină monstruoasă este pe punctul 
de a ne înghiți în cazul cînd nu 
vom furniza fondurile exorbitante 
care ni se cer. Totuși ulterior 
dovedește că aceste dezastre 
au loc niciodată și se pare 
niciodată nu au fost reale".

în- 
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Ziarul „BorbaM relatează despre 
descoperirea unei bogate comori 
arheologice în apropierea orașului 
Novi Pazar din Serbia.

In Urma unor săpături efectuate 
sub fundațiile unei biserici, arheo
logii iugoslavi au descoperit apro
ximativ 1.000 de obiecte și podoa
be de mare valoare științifică și 
artistică.

Comoara arheologică din apro
pierea orașului Novi Pazar, avînd 
o vechime de peste 2.500 ani, va 
contribui la elucidarea unor pro
bleme privind istoria ilirilor și re
lațiile acestora cu vecinii lor din 
sud.

Prietenia și frăția noastră 
sînt veșnice, de neînvins44

(Urmare din pag. l-a)
prim secretar al C.C. al Comsomoluiui din R.S.S. Moldovenească. 
Am făcut cunoștință cu tinerii sovietici și ne-am așezat la mese. L-am 
ascultat vorbind pe tov. Virgil Trofin. Conducătorul delegației noa
stre a exprimat dragostea frățească a tineretului țării noastre față de 
tmeretyl sovietic. Cuvinte simple, înfrumusețate de podoaba since
rității.

Vorbește un bărbat tînar, plin de energie. însoțește cuvintele cu 
gesturi largi, ce subliniază semnificațiile. Este tovarășul Mesietiev. 
El spune: „Noi sîntem frați și surori încă din trecutul istoric. Sîntem 
frați și surori în spiritul vremurilor noi. Frați în idei, frați în luptă. 
Prietenia și frăția noastră este veșnică, de neînvins44.

Ciocnim paharele și gustăm din bucate. Se schimbă insigne. Re
porterii notează ; „Atmosferă entuziastră" sau altă formulare asemă
nătoare. Ne-ar trebui lirismul poetului, fantezia pictorului, îndrăzneala 
arhitectului, ca să construim fraze capabile să redea atmosfera acestei 
întîlniri. Toasturile s-au succedat însoțite de aplauze înflăcărate. Sim
țeam cum s-au întîlnit frați cu frați. Membri ai aceleiași familii — 
familia socialismului. In dreapta, lîngă mine, stătea o fată. O chema 
Irena Zadovozhna. In stingă o altă fată, Medeia Altraiasdeli. După 
costume îți dai seama că una este din Ucraina și cealaltă din în
sorita Gruzie. Știu doar cîteva cuvinte rusești, mai ales expresii uti
litare și totuși reușim într-un mod indefinibil ca timp de 3 ore să 
întreținem o convorbire vie, să ne cunoaștem bine. Vesela Irena este 
studentă iar Medeia, o brunetă frumoasă, artistă la opera din Tbilisi. 
L-am mai cunoscut pe Victor Levstigneev, secretar al organizației de 
Comsomol în uzina „Kirov“ din Leningrad. Și împreună cu ei între
ținem o discuție dintre cele mai interesante. Este una din minunile 
Festivalului. Ceea ce în prima clipă ți se părea imposibil se realizează 
apoi simplu, neînchipuit de simplu.

Ziarul londonez „Times" scria despre Festival: „O a două primă
vară — Festivalul tineretului de la Moscova44. De asta dată n-a greșit 
„Times". Trăim aci primăvara prieteniei. Prietenia cu tinerii de pretu
tindeni, dar mai ales cu fermecătorul tineret sovietic, copleșitor prin 
amabilitate, emoționant prin dragostea față de țara noastră, dovedită 
cu prisosință și în această ocazie.

Intîlnirile pe profesii
Casa de răspîndire a tehnicii și 

științei de pe strada Kirov nr. 7, 
ne primește familiar. Se aduna
seră aici peste 200 de tineri mi
neri din 23 de țări. Primele con
tacte, primele convorbiri au în
ceput înainte ca întîlnirea pro
fesională să se desfășoare ofi
cial. N-a lipsit nici cîntecul. Pri
virile ne sînt atrase mai ales de 
minerii scoțieni în costumele lor 
pitorești, care împreună cu co
legii lor din Doneț, se prinsese
ră într-un dans vioi.

In sală se face liniște. înainte 
de a începe lucrul, la propunerea 
lui Victor Duguet, secretar ge
neral al Uniunii Internaționale 
a Sindicatelor Miniere, asistența 
a adus un omagiu, printr-un mi
nut de tăcere memoriei tuturor 
tinerilor mineri care și-au găsit 
moartea în diverse catastrofe. 
După aceea, tovarășul Heinz 
Tschimmek a prezentat un raport 
asupra condițiilor de muncă și 
de viață ale minerilor din Rhur. 
El a spus între altele că de creș
terea producției în mine nu pro
fită muncitorii. Condițiile lor de 
muncă ;sînt extrem de grele. Mi
nele — a încheiat el — sînt me
canizate în mică măsură, crește
rea producției bazîndu-se în pri
mul rînd pe intensificarea ex
ploatării. Aceasta zdruncină con
siderabil sănătatea minerilor.

Tînărul miner englez Artour 
Skartchou a spus că tinerii mi-

Cel mai mare număr 
de spectatori

...l-a întrunit Cavalcada Cir
cului, care a avut loc miercuri 
după-amiază pe una din prin
cipalele artere ale Moscovei, 
frumoasa stradă Gorki. Zeci 
de mii de locuitori ai Mosco
vei și delegați străini au ur
mărit demonstrația de măies
trie făcută de artiștii Circului 
Chinez continuatorii unei 
tradiții artistice multiseculare 
— de cunoscutul comic sovie
tic Oleg Popov și de mulți 
alți artiști de circ din Romî- 
nia. Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Polonia, Un
garia și U.R.S.S. Seara, pe 
stadionul Dinamo, zeci de mii 
de spectatori au urmărit un 
grandios spectacol de circ.

f • Peste 200 piețe, străzi, 
[ scuarurl și bulevarde ale
J Moscovei au fost supra ilumi- 
( nate cu ocazia Festivalului. 
[ In total, au fost folosite pes- 
te 1 milion de becuri electri- 

f ce și 3.000 de reflectoare. Au 
[ fost utilizate 1.000 km. de fir 
I electric șl peste 40.000 metri 
( de cablu.
[ • Un delegat egiptean,
I Abdul Seid Lasin, și-a adus 
[ la Festival calul preferat. Im- 
[ pre Lină cu alți doi cai dele- 
} gatul egiptean la Festival se 
( va produce în fața delegaților 
[ și publicului moscovit, în ca- 
} drul programului delegației 
jjgiptene.

£!•!• „S;!otell-, Tel, 7.KJ0. REDACȚIA Șl APMISISTRAȚIA BuțdttiU TIPARUL Combinatul PoRg-atle „C«„ IctnteU L T. »i»Ua”t

neri din țara sa luptă în prezent 
pentru interzicerea exploatării 
minorilor (mineri pfriă la 18 ani), 
pentru o zi de lucru de 7 ore și 
pentru un concediu plătit de 3 
săptămîni pe an. Grigori Nujdi- 
kine a vorbit despre condițiile 
de lucru ale tinerilor mineri so
vietici. Vechi lăcătuș de mine, el 
este în prezent inginer și șeful 
celor mai importante mine din 
bazinul Moscovei. Principalele 
munci în aceste mine, ca în cea 
mai mare parte a minelor din 
U.R.S.S., sînt mecanizate.

Richard Henn a vorbit despre 
dificultățile condițiilor de muncă 
existente în minele din Belgia. 
„Este bine că sîntem tineri — a 
spus el. Dar este trist că sîn
tem obligați să vorbim despre 
pensionare. în Belgia, sînt nu
meroși mineri care primesc pen
sie la vîrsta de 30—35 de ani. 
Această pensionare este făcută 
din pricina marilor invalidități".

Tînărul miner din Donbas, Mi
hail Antropov, Erou al Muncii 
Socialiste și unul dintre cei mai 
vechi mineri — Mihail Ilici 
Smirnov — au salutat cu căldură 
pe delegați.

In aceeași zi cu întîlnirea ti
nerilor mineri s-a desfășurat în 
Sala Conferințelor Expoziției A- 
gricole Unionale întîlnirea tine
rilor fermieri și arendași. In tim
pul Festivalului vor avea loc 23 
de întîlniri pe profesii la care 
vor participa 7000 de tineri, re- 
prezentînd o largă cuprindere 
geografică. Intîlnirile pe profe
sii constituie unul din obiecti
vele vitale ale Festivalului. Ele 
reprezintă în acest climat de 
sărbătoare un moment de pro
fundă gîndire, de reflecții asupra 
vieții contemporane a tinerilor.

D. MIHAIL

Pe valurile canalului 
Moscova-Volga

A fost cu mult mai mult de
cît o excursie. Am privit apele 
canalului Moscova — împurpu
rate de razele soarelui mati
nal, apoi înspumate de o fur
tună și iarăși domolite sub la- 
mina amurgului. Convoi de va
poare albe, spărgînd oglinzi li
chide spre malurile verzi. La 
dreapta, la stingă, prietenii 
noștri moscoviți ; mulți tineri 
se avîntau înot, ne făceau 
semne, luau în piept valurile 
brăzdate de noi. Cmtam îm
preună tare, să se audă de
parte.

De la gara fluvială vasele 
s-au desfășurat încet. Cu noi 
pe bord, tineri sovietici din 
colțuri diferite ale Uniunii : 
ucrainieni, estonieni. Pe alte 
vase tineri delegați din Ger
mania, din Chili. La peste 50 

jj kilometri de la plecare, într-o 
ecluză, așteptînd scăderea nive
lului apei, stăm reuniți într-o 
vastă familie. De la un colț la 
altul zboară cîntecele, ca niște 
punți pe care poți să pășești 
in deplină siguranță. Mai tiv 
ziu, debareînd la marginea u- 
nei păduri, scoasă parcă dintr-o 
pînză de Șișkin, cunoștințele 
se adîncesc. Valsul, valsul pe 
iarbă, sub coroanele înalte ale 
bătrînilor arbori. Pe puntea tu
turor vaselor, la întoarcere, 
perinița fără de sfîrșit ; unii, 
în lipsa orchestrei, improvizea
ză melodia : ce are a face !

In timpul unei furtuni care 
înclina vasul imperceptibil, 
ucrainenii dezlănțuie parcă o 
altă furtună : un kazacioc for
midabil. Și provocați astfel, ai 
noștri nu rămîn datori : oferă 
nici mai mult nici mai puțin 
decît unele din numerele cele 
mai tari ale programului nos
tru de gală.

Pescărușii se rotesc peste 
ape. Sus, mult mai sus, bîzîie 5 
un helicopter. Bolizele se lea- t 
gănă sclipind: verde, roșu. 5 
Dintre sălcii, la o cotitură a j) 
canalului apar, deodată fantas- [ 
tice sirene, cai înaripați, care j 
de asalt cu ciocuri enorme : J 
nu le priviți prea insistent to- j 
varăși, nu ratați surprizele } 
carnavalului pe apă.,, fiI. s.

Caldă apreciere 
cintecului ți dansului 

romînesc
• Ieri, în programul delegației 

romîne nu figura nici un specta
col deoarece mulți dintre artiștii 
romîni s-au prezentat în fața ju
riilor concursurilor internaționale. 
S-a întîmplat însă un lucru nepre
văzut ; delegații muncitorilor din 
raionul Krasnaia Presnia — car
tier cu vechi tradiții revoluționa
re — au solicitat delegației ro
mîne să prezinte un spectacol a- 
nunțînd că toate pregătirile sînt 
făcute, că mii de locuitori doresc 
să-i cunoască pe artiștii romîni. 
Astfel, seara, orchestra de instru
mente populare condusă de Ionel 
Budișteanu și ansamblul de dan
suri populare U.T.M., au prezentat 
locuitorilor vechiului 
citoresc un program 
populară romînească.

• Artiștii romîni sînt profund 
emoționați de primirea ce le-o re
zervă publicul moscovit. Marți 
seara, după spectacolul din Piața 
Comunei, cei 20.000 de spectatori 
i-au aclamat îndelung și au scan* 
dat „Spasivo vam, rumîni !“.

• Deși nu se pot anticipa re
zultatele concursurilor artistice, 
trebuie să arătăm aprecierea deo
sebit de favorabilă de care s-au 
bucurat numeroși soliști, printre 
care baritonul Ladislau Konia, 
dansatorii Ion Cîmpeanu și Iosif 
Berețchi, care au prezentat dan
suri naționale și care au entuzias
mat publicul din sala de concurs 
și pe membrii juriilor. Azi s-au 
prezentat în fața juriilor Damian 
Luca — la nai, N. Albulescu — 
la xilofon, Guți Edi — la oboit 
Ansamblul de dansuri București, 
care a prezentat o suită de dan
suri oltenești etc, _

raion mun- 
de muzică

Imagine obișnuită la Festival
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